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Eyecatcher
aan de entree van het Sleutelkwartier  
en hét visitekaartje van Waddinxveen

Street-art in het Sleutelkwartier 
Wie regelmatig over de Hefbrug Waddinxveen binnenkomt, 
heeft het al gezien: de muisgrijze muur naast de brug was 
opeens groen! Street-art kunstenaar Ruud Kooger heeft 
heel wat meters gemaakt met die roller. De kleurrijke  
metamorfose staat symbool voor de transformatie van  
het Sleutelkwartier. Het kunstwerk is straks de eyecatcher 
bij de entree van het Sleutelkwartier en hét visitekaartje 
van Waddinxveen. 

Het kunstwerk is een initiatief van het Sleutelkwartier en mede mogelijk gemaakt door Woonpartners Midden-Holland 
die eigenaar is van de muur.

Het is nog niet af, maar belooft een kleurexplosie te worden 
waar je elke keer weer blij van wordt als je er langs komt. 
Sleutelkwartier stimuleert creativiteit en wil elke dag in het 
Sleutelkwartier verrijken, verlevendigen, kleuren en bijzon-
der maken. Street-art sluit naadloos aan bij alles waar het 
Sleutelkwartier voor staat: vakmanschap, creativiteit, veel-
zijdigheid en gezelligheid. Het ontwerp is geïnspireerd op 
input van bewoners, omwonenden en ondernemers. 

De muur voor en na. Dit is de situatie van 31 mei. Ruud verwacht begin juni klaar te zijn met de muurschildering. 
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Vooral omdat er zoveel staat te gebeuren 
in Waddinxveen. Dit WWW magazine staat 
daarom weer bol van de verhalen. Over de 
scoutingverenigingen die nieuws hebben: de 
ene bestaat 75 jaar en de andere krijgt een 
nieuw clubhuis. Ook de Oekraïners verdienen 
natuurlijk aandacht. De Waddinxveners hebben 
zich weer van hun beste kant laten zien en de 
vluchtelingen met open armen ontvangen. 
Dat ‘we’ een groot hart hebben, bewijzen 
ook de vrijwilligers die als fietsmaatje actief 
zijn. Op een duo-fiets met mensen die door 
omstandigheden niet meer zelfstandig kunnen 
fietsen. Maar wel heel graag buiten actief willen 
zijn. Nieuws is er ook van WadCultureel, hét 

culturele evenement dat dit jaar alweer voor 
de 10e keer plaatsvindt. Dat Waddinxveen een 
echt kunstdorp is, zie je tegenwoordig ook als je 
over de hefbrug komt. Het Sleutelkwartier laat 
van zich horen met de grote muurschildering!

Dit en meer lees je in deze nieuwe WWW in 
Waddinxveen. Nummer 24 alweer! Neem 
hem gerust mee naar buiten en lees hem in 
het zonnetje onder het genot van een koud 
drankje. Een fijne zomer!

 Het team van
          WWW in Waddinxveen

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

Volg ons nu 
ook op Facebook!
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Wij beantwoorden 
jouw vragen en 
helpen je met 
het maken van 
lastige keuzes.

Onze jongerenwerkers 
zijn er voor jou! Kijk op 
ikbenervoorjou.nu/waddinxveen 
om te zien welke jongerenwerker 
jou kan helpen.

'Ik ben er 
voor jou' jongerwerker  helpen  keuzes  

Alphega apotheek 
Van den Dries
Zuidplaslaan 434 
Waddinxveen

Vertrouw op de kennis 
van uw apotheker
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Oekraïense vluchtelingen 
in Waddinxveen

Waddinxveners staan bekend als sociaal en open. Hun reactie op de oorlogssituatie in Oekraïne bevestigde dat nog 

maar weer eens: de deuren in het dorp stonden direct wagenwijd open voor de vluchtelingen. Al snel na het begin 

van de oorlog, kwam een groep Oekraïners aan in Waddinxveen, op zoek naar veiligheid en vrijheid. Na een eerste 

noodopvang in de Sporthal, werd er snel een beter tijdelijk onderkomen gevonden aan de Noordkade 64.

Met dank aan vrijwilligers
Dat er zo snel veilige en geschikte huisvesting 
beschikbaar kwam, was te danken aan vele 
vrijwilligers. Arjan Berkouwer was één van 
de initiatiefnemers. “Mensen helpen is voor 
mij een vanzelfsprekendheid. Ik doe dat 
enerzijds vanuit mijn christelijke kernwaarden 
en anderzijds omdat ik vind dat je iemand in 
nood ‘gewoon’ moet helpen.  Deze mensen 
hebben hun thuis moeten verlaten door 
iets wat ze is overkomen en waar ze geen 
invloed op hebben. Complete overmacht dus. 
Als vrijwilliger kan je echt iets doen om deze 
mensen een deel van de controle op hun 
leven én hun vrijheid terug te geven. Ik ben bij 
verschillende vluchtelingenkampen wereldwijd 
geweest die naar mijn mening niet goed 
geschikt waren voor opvang. Daarom vind ik 
het mooi dat we hier in Waddinxveen zo snel 
een veilige haven hebben kunnen maken. Met 
grote dank aan de vele vrijwilligers, waaronder 

een groot aantal ondernemers die belangeloos 
direct beschikbaar waren. In korte tijd is de 
locatie aan de Noordkade geschikt gemaakt 
voor de opvang. Alles is schoongemaakt en 
brandveilig en technisch in orde gemaakt. Ook 
meubels en andere inventaris en inrichting 
werden snel geregeld. Wat is er hard gewerkt! 
En hoe mooi om te zien dat de Oekraïners er 
zo blij mee zijn. Er is samenhang en mensen 
zoeken elkaar echt op. Soms om hun verhalen 
te delen en soms gewoon om bij elkaar te zijn. 
De kinderen spelen met elkaar en van wat wij 
horen gaat het naar omstandigheden goed met 
de meeste mensen. Een aantal mensen is zelfs 
al aan het werk bij bedrijven in Waddinxveen 
en omgeving. Prachtig om te zien dat zo veel 
ondernemers daarvoor openstaan.”

Positief en optimistisch
Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis gaat 
geregeld langs bij de Oekraïners. In de laatste 

aflevering van ‘Vertel Waddinxveen’, maakt hij 
kennis met twee dames, Yuliia en Ilona. Ze 
vertelden de burgemeester over hun thuisland, 
de reis naar Waddinxveen en hoe het nu met 
ze gaat. Voor de burgemeester was het een 
bijzondere ontmoeting en het viel hem vooral 
op dat iedereen die hij ontmoette zo positief 
is en vechtlucht heeft. Zoals Yuliia die samen 
met haar twee kinderen naar Nederland kwam 
terwijl haar man is achtergebleven. Eigenlijk 
zou ze naar een gastgezin gaan, maar in 
de opvang aan de Noordkade vond ze zo 
veel mede-Oekraïners, waardoor ze besloot 
te blijven. Ook Ilona is positief ondanks de 
vreselijke aanleiding voor haar komst naar 
Nederland. Zij nam bij de grens van Oekraïne 
afscheid van haar dochter, die arts is en bleef 
om te helpen.

Benieuwd naar het verhaal van Yuliia 
en Ilona? Kijk de video van 
Vertel Waddinxveen.
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Maak kennis met de
Waddinxveense scouting…

Buiten lekker actief bezig zijn… dat doe je natuurlijk bij de scouting! Scoutingverenigingen brengen kinderen en 

jongeren op een leuke manier in aanraking met de natuur. Dat doen ze door toffe activiteiten te organiseren, 

zoals Levend Stratego, Weerwolven, zeilen en lasergamen of ze gaan met een groep kamperen. Dat 

is hartstikke leuk en gezellig én je leert om goed samen te werken. Inmiddels zijn scoutingclubs 

ook regelmatig indoor actief, bijvoorbeeld met computerspellen. Waddinxveen heeft twee 

scoutingverenigingen. Wist jij dat ze samen meer dan 350 leden hebben? Beide verenigingen 

hebben dit jaar een mooi verhaal te vertellen. Waar dat precies over gaat vroegen we 

aan twee scouts die al jaren betrokken zijn bij hun club. Sebastiaan van Doorn van 

Scouting Klimopgroep en Ferdi Karskens van Scouting Sint Victor. 
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Sinds een paar maanden weten de scouts van 
de Klimopgroep dat er een nieuw clubhuis gaat 
komen. “En dat was hard nodig,” vertelt voorzit-
ter Sebastiaan van Doorn. “De twee gebouwen 
zijn zo’n 30 tot 40 jaar oud en zijn niet meer 
in goede staat. We hebben last van lekkages 
en kortsluitingen. En er zijn al regelmatig 
aannemers langs gekomen om het pand te ver-
stevigen, omdat het anders zou instorten. Zo’n 
gebouw voldoet natuurlijk al helemaal niet aan 
allerlei duurzaamheidseisen. Het is ook echt 
slecht te verwarmen. Onze club groeit hard. 
We zijn verdubbeld in leden ten opzichte van 
de periode waarin de huidige accommodaties 
gebouwd zijn. We willen graag een mooi club-
huis, waar we met zijn allen in passen en waar 
we in de toekomst nog verder in door kunnen 
groeien. Voor de twee gebouwen die er nu 
staan, komt één modern, energieneutraal club-
huis terug. We zijn blij dat de gemeenteraad  
inmiddels ook heeft ingezien dat een nieuw 
clubhuis echt nodig is. Wanneer en hoe er 

gebouwd gaat worden, weten we nog niet pre-
cies, maar er wordt achter de schermen hard 
gewerkt. We maken afspraken met aannemers 
en gemeente. En onze leden helpen hard mee! 
Als jij kortgeleden aan de deur stroopwafels 

hebt gekocht, dan is er grote kans dat je een 
scout van de Klimopgroep aan de deur had. 
En met je aankoop heb je bijgedragen aan de 
bouw van het nieuwe clubhuis van Scouting 
Klimopgroep.”

“Onze club is in 1947 opgericht en 2022 staat 
helemaal in het teken van het 75-jarig bestaan,” 
vertelt secretaris Ferdi Karskens. “Het feestjaar 
werd geopend op 9 april door de burgemeester 
en de kinderburgemeester van Waddinxveen. 
En ook de Regio Lek- en IJsselstreek van 
Scouting Nederland waren aanwezig. Het was 
een fantastische dag met spelletjes en activitei-
ten en heel veel bezoekers. Het scouting-gevoel 
was er helemaal met allerlei buitenactiviteiten. 
Iedereen kon bijvoorbeeld zelf een pijl en boog 

maken. Ons jubileumjaar ging dus top van start, 
maar het blijft zeker niet bij dit ene ‘verjaardags-
feest in april’. Er staat onder meer een groots 
jubileumkamp op de planning op een mooie 
kamplocatie. Dat is voor alle leden samen, 
dus zo’n 160 mensen. Op de kamplocatie zijn 
clubhuizen afgehuurd en kampeerplaatsen en 
het thema is ‘Strijd om de Strip’. Dat betekent 
dat alles draait om cartoons. Iedereen heeft er 
veel zin in. Het wordt een echt scoutingkamp, 
compleet met vuurkuilen en alles wat scouts 

nodig hebben en leuk vinden. Er zal nog lang 
over nagepraat worden. In november staat er 
een reünie op het programma voor alle leden 
en oud-leden. We zijn er trots op dat de club al 
zo lang bestaat. Het is niet vanzelfsprekend dat 
een vereniging het zo lang volhoudt. Dat heb-
ben we natuurlijk te danken aan alle kinderen 
en vrijwilligers die gek zijn van scouting én door 
iedereen die onze activiteiten mogelijk maakt. 
Op naar de 100 jaar!”

Nieuw clubhuis voor Scouting Klimopgroep

Feest bij Scouting Sint Victor!
75 jaar jong … dat mag gevierd worden!
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ABS
Glasbeek 
Autoherstel
Uw schade wordt al meer dan 
75 jaar vertrouwd, vakkundig 
en snel opgelost bij ABS 
Glasbeek in Waddinxveen.

Bel of mail ons voor een 
afspraak!

0182-612588

info@absglasbeek.nl

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

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

Wilt u meer informatie of bent u  
benieuwd naar onze vacatures?  

Check onze website! 
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Gromax heeft acht vestigingen in het Groene 
Hart en binnenkort komt daar een negende 
bij als Gromax Hoofddorp haar deuren opent. 
De vestiging Waddinxveen is zeer succesvol. 
Sinds vorig jaar is daar een mooie uitbreiding 
gekomen in vierkante meters en die zijn deels 
gebruikt om een fraaie showroom te maken. 
Anne-Marèl Veltmeijer staat daar sinds kort aan 
het roer. “Het succes van Gromax zit voor een 
groot deel in de persoonlijke benadering en dat 
merk je aan alles. Iedereen in het bedrijf hecht 
veel waarde aan een goede band met de klant. 
En heeft er bijna alles voor over om een topser-
vice te verlenen. Onze producten zijn in goede 
conditie. Daar plukken de klanten hun vruchten 
van bij hun (ver)bouwprojecten. En omdat ons 
assortiment breed is, hoeven we eigenlijk nooit 
nee te verkopen.”

Klantbinding
Anne-Marèl werkt sinds april van dit jaar bij 
Gromax en weet precies wat ze wil bereiken. 
“Met de Waddinxveense vestiging écht onder-
scheidend blijven, zodat klanten graag bij 
ons terug blijven komen. De klantbinding is al 
goed, maar er liggen natuurlijk altijd kansen 
om te verbeteren. Mijn vorige baan was bij een 

bouwmarkt en die ervaring kan ik bij Gromax 
goed gebruiken. De bouwwereld is best een 
mannenwereld, maar dat is hier helemaal niet 
erg; ik sta ‘mijn mannetje wel’. Iedereen werkt 
goed samen en het is hier heel fijn werken!”

Sociaal en persoonlijk
Gromax heeft een sociale en open bedrijfscul-
tuur. Precies dat trok verhuurmedewerker 
Ben Warnaar zo aan in het bedrijf. Ben is net 
als Anne-Marèl helemaal op zijn plek aan de 
Noordkade. “Klanten zijn bij ons geen num-
mer. Ze hebben allemaal een eigen gezicht. 
Waddinxveen groeit flink, maar het dorpse kar-
akter moet echt behouden blijven vinden wij. 
Daar hoort een gemoedelijke sfeer bij én een 
behulpzame houding.” Anne-Marèl sluit zich 
daar volledig bij aan: “Dat is ook het eerste wat 
mij hier opviel: je kent iedereen bij naam en 
weet wie je klanten zijn. Op die manier kan je 
echte persoonlijke service bieden.”

Gromax Verhuur :
Een hamer en een boor heb je vast wel in huis, maar een hoogwerker of graafmachine? Gelukkig is daar Gromax 

Verhuur aan de Noordkade, dé specialist voor de verhuur van gereedschap, machines en materieel. Voor bedrijven én 

particulieren.

Gromax Verhuur Waddinxveen

Noordkade 16
2741 EV Waddinxveen

0182-759249
waddinxveen@gromaxverhuur.nl
www.gromaxverhuur.nl

Grondverzetmachines

Steigers en klimwerk

Aanhangers en accessoires

Schuur- en schilderwerk

Anne-Marèl Veltmeijer en Ben Warnaar 
staan voor je klaar aan de Noordkade

van hoogwerker tot 8 ton graafmachine!

Reportage Gromax Verhuur
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Eyecatcher
aan de entree van het Sleutelkwartier  
en hét visitekaartje van Waddinxveen

Street-art in het Sleutelkwartier 
Wie regelmatig over de Hefbrug Waddinxveen binnenkomt, 
heeft het al gezien: de muisgrijze muur naast de brug was 
opeens groen! Street-art kunstenaar Ruud Kooger heeft 
heel wat meters gemaakt met die roller. De kleurrijke  
metamorfose staat symbool voor de transformatie van  
het Sleutelkwartier. Het kunstwerk is straks de eyecatcher 
bij de entree van het Sleutelkwartier en hét visitekaartje 
van Waddinxveen. 

Het kunstwerk is een initiatief van het Sleutelkwartier en mede mogelijk gemaakt door Woonpartners Midden-Holland 
die eigenaar is van de muur.

Het is nog niet af, maar belooft een kleurexplosie te worden 
waar je elke keer weer blij van wordt als je er langs komt. 
Sleutelkwartier stimuleert creativiteit en wil elke dag in het 
Sleutelkwartier verrijken, verlevendigen, kleuren en bijzon-
der maken. Street-art sluit naadloos aan bij alles waar het 
Sleutelkwartier voor staat: vakmanschap, creativiteit, veel-
zijdigheid en gezelligheid. Het ontwerp is geïnspireerd op 
input van bewoners, omwonenden en ondernemers. 

De muur voor en na. Dit is de situatie van 31 mei. Ruud verwacht begin juni klaar te zijn met de muurschildering. 
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Reportage Sleutelkwartier
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Sleutelkwartier, elke dag bijzonder!
Het Sleutelkwartier is het gebied tussen de Hefbrug en  
het Station, van Gouweplein tot de Nesse in Waddinxveen. 
De komende jaren krijgt het Sleutelkwartier, en daarmee 
heel Waddinxveen, nieuwe energie met behoud van het 
dorpse karakter. Er komt meer eenheid, samenhang en 
kwaliteit. Lege plekken worden ingevuld, nieuwe pleinen, 
groen en fietsroutes aangelegd. Sleutelkwartier is straks 
een levendige, fijne buurt om te wonen, werken en te leven.  

Woonpartners en gemeente versterken 
elkaars ambities 
Woonpartners Midden-Holland is goed verankerd in het  
Sleutelkwartier met appartementen voor met name jonge 
mensen aan de Kerkweg-Oost én met nieuwe plannen voor
de locatie van het oude Gemeentehuis. Ook de wens om meer
‘kleur’ te brengen in de projecten door bijvoorbeeld kunst-
uitingen in of rondom het gebouw, maakt Woon partners 
een waardevolle partner in het Sleutelkwartier.

Meet & Greet van groep 5 van de Theo Thijssenschool  
met street-art kunstenaar Ruud Kooger 

Je moet geen hoogtevrees hebben als street-art kunstenaar. 
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ZUIDPLASZUIDPLAS

Adres
Dorpstraat 83A
2761 AA Zevenhuizen

Contactgegevens
Tel: 0182 - 76 70 01
Mail: zuidplas@werktalent.com

OP ZOEK NAAR PERSONEEL?

WerkTalent helpt jou met het invullen 
van vacatures! Wie weet zit jouw nieuwe 
medewerker in ons grote netwerk van 
lokale talenten in de logistiek en techniek.

Kijk op werktalent.com/zuidplas wat we 
voor jou kunnen doen!

TOT UW
DIENST!
• VERWARMING 
• WARMTEPOMPEN 
• ZONNEPANELEN

ONZE DIENSTEN:

Coenecoop 588,

2741 PT Waddinxveen

T 0182 - 64 01 91

E info@reijm.nl
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Groot sportaanbod:

Er wordt heel wat gesport in Waddinxveen! Vele duizenden Waddinxveners doen aan sport en er zijn heel wat 

sportlocaties en -verenigingen. Zoals voetbal, basketbal, tennis en turnen, maar er zijn ook verenigingen voor sporten 

waar je misschien minder snel aan denkt, zoals duiken, denk- en vechtsporten of hondensport. Dat is natuurlijk 

hartstikke goed, want sport is goed voor iedereen en bovendien superleuk.

Krachten bundelen 
Die verenigingscultuur past echt bij het dorpse 
karakter. Hoewel Waddinxveen groeit, kennen 
mensen elkaar nog echt én hebben ze veel 
contact. Dat geldt ook voor de bestuurders 
van sportverenigingen, die soms met elkaar 
plannen maken om hún sport in de spotlight 
te zetten. Een voorbeeld daarvan zijn de ten-
nisverenigingen ‘Be Fair tennis & padel’ en ‘De 
Gouwe Smash’. Arie Boonstoppel, voorzitter 
van Be Fair, is blij dat de clubs samen optrokken 

om tennis onder de jeugd meer bekendheid te 
geven. “Dat deden we met een campagne ron-
dom Tennis Kids,” vertelt hij enthousiast. “Iedere 
vereniging wil natuurlijk het beste voor zijn 
leden. Als je samenwerkt kun je sport makke-
lijker mogelijk maken voor alle Waddinxveners. 
Waar de ene vereniging helemaal vol zit, heeft 
de ander misschien nog ruimte voor nieuwe 
inschrijvingen. Wat is het dan fijn als je elkaar 
kan helpen. Voor onze Tennis Kids acties en 
het Tennissen met Kennissen (voor volwasse-
nen) was er veel animo. We hebben 24 nieuwe 
leden kunnen inschrijven, dus daar zijn we erg 
blij mee. Een deel daarvan deed nog helemaal 
niet aan sport, dus dat is alleen maar goed voor 
iedereen; de club, de sporters zelf en voor de 
mensen die ze bij ons weer leren kennen. Een 
echte win-win situatie.”

Sportieve initiatieven
Er vindt niet alleen veel beweging plaats op het 
veld, maar ook achter de schermen bij spor-
torganisaties. Het Sportplatform Waddinxveen 
(voorheen Platform Sport, Spel & Bewegen 
Waddinxveen) verbindt lokale partijen die zich 

bezighouden met sport, zoals verenigingen, 
gemeente en onderwijs. Het platform heeft al 
aan verschillende activiteiten bijgedragen. Een 
ander voorbeeld is WaddSportief, een sport-
markt om verenigingen en mensen die een 
sport zoeken, bij elkaar te brengen. Ook dit jaar 
vindt WaddSportief weer plaats, tijdens het cul-
turele event WadCultureel in september.

B
wat kies jij?
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Fietsen als je dat zelf 
niet (meer) kunt…

Wat doe je als je zelf (door omstandigheden) niet meer kan fietsen, maar dat toch graag zou willen? Dan is 

Fietsmaatjes Waddinxveen de oplossing! Sinds 2021 maakt Fietsmaatjes Waddinxveen het voor iedereen mogelijk 

om tochtjes te maken door de eigen omgeving. Dat gebeurt samen met een vrijwilliger op een moderne elektrische 

duofiets. De vrijwilliger stuurt en trapt en de bijrijder kan op eigen tempo meetrappen. Zo kan écht iedereen heerlijk 

naar buiten! En dat ook nog eens op een duurzame manier!

Fietsmaatjes 
Corry ‘t Hart en Adri Twigt
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Samen sterk!
Leo van Dijk is secretaris bij Fietsmaatjes 
Waddinxveen. Hij vertelt hoe dit initiatief tot 
stand is gekomen: “Vroeger maakte Palet 
Welzijn het duofietsen in Waddinxveen 
mogelijk. Hun duofiets begon helaas steeds 
meer mankementen te vertonen, terwijl de 
vraag naar duofietsen bleef toenemen. Een 
aantal enthousiaste Waddinxveners besloot 
daarom om samen de schouders eronder te 
zetten onder een nieuw duofiets-initiatief. Daar 
is Fietsmaatjes Waddinxveen uit ontstaan. 
Met behulp van Rotary Waddinxveen, Palet 
Welzijn en het Platform Sport, Spel & Bewegen 
Waddinxveen hebben we de eerste duofiets 
kunnen kopen. Inmiddels hebben we er twee 
en wat ons betreft blijft het daar niet bij. We 
zouden graag verder uitbreiden. De landelijke 
organisatie Fietsmaatjes heeft wel geholpen bij 

de oprichting, maar de Waddinxveense stich-
ting is echt een lokaal project; van vrijwilligers 
en betrokken partijen uit de eigen gemeente. En 
we zijn, met 50 deelnemers, evenzoveel vrijwil-
ligers en veel positieve reacties, ook succesvol 
te noemen.  Sommige mensen vinden het zo 
fijn dat ze nu wekelijks met ons fietsen! Dat ze 
dat kunnen is te danken aan onze vrijwilligers: 
mensen zoals jij en ik die het leuk vinden om 

te fietsen en graag wat voor een ander doen. 
Onze vrijwilligers vormen inmiddels ook een 
hecht team dat onderling goed contact heeft 
en samenwerkt. Samen sterk is op ons volledig 
van toepassing!”

Goed voorbereid op pad
Bij Fietsmaatjes staat comfort, veiligheid en 
plezier voorop, voor de deelnemers én vrij- 
willigers. Jan-Willem Knoppers is één van de 
coördinatoren die zich hier sterk voor maakt: 
“Het ‘maatjes-gevoel’ is voor ons erg belangrijk. 
Deelnemers kunnen zich alleen aanmelden, 
maar ook als duo. Als mensen elkaar vooraf 
niet kennen, letten we er goed op of het klikt. 
Vooraf organiseren we daarom intakegesprek-
ken. Er zijn deelnemers die graag met een 
bepaalde vrijwilliger fietsen en zij kunnen via 
ons roostersysteem precies zien wanneer 

iemand beschikbaar is. En een afspraak 
maken. Dit systeem werkt heel goed en zo zijn 
leuke koppels ontstaan! Dat iedereen veilig op 
pad kan is voor ons heel belangrijk. We leren 
vrijwilligers omgaan met de fiets en maken 
testritten om ze te laten ervaren hoe het is om 
met iemand anders te fietsen. Zo bereiden 
we ze ook voor op dingen die onderweg kun-
nen gebeuren, bijvoorbeeld als iemand onwel 
wordt. Na de voorbereiding kan het leuke deel 
beginnen: het fietsen zelf! Deelnemers worden 
thuis opgehaald door de vrijwilliger en na een 
gezellig ritje weer thuisgebracht. Fietsen vraagt 
weinig kracht en de fiets is goed te besturen. 
De zitjes op de fiets zijn comfortabel, wendbaar 
en je stapt makkelijk op en af de fiets. Iedereen, 
van jong tot oud, kan dus bij ons fietsen!”

Fietsmaatje worden?

Wil jij Fietsmaatjes Waddinxveen steunen door 
vrijwilliger of sponsor te worden? Of wil je zelf 
fietsen met een maatje? Meld je aan via 
www.fietsmaatjeswaddinxveen.nl/doe-mee. 

“Een mooie rit gemaakt. Leuk om 
te horen van mijn fietsmaatje 

dat hij op sommige plekken nog 
nooit is geweest! En we kletsen 

wat af onderweg; ik vind het 
fantastisch!”

- Dicky Adams-Booster / Wouter van Huizen

“Ondanks de stevige wind een 
leuke rit gehad van 1.5 uur. Menny 
wilde graag de Triangel in om de 
nieuwbouw te bekijken. Ze wist 
niet wat ze zag! De rit was een 

succes.”
- Sjaak Noteboom / Menny Schouten

“Onze eerste rit samen ging 
hartstikke goed en was heel 

gezellig: het Noordeinde op en 
toen het Bentwoud in. Flink 

tegenwind, maar met stand 3 
prima. We hebben genoten!”

- Daniëlle van Steenis / Ria Schaap

Fietsmaatjes 
Ria Schaap en Sjaak Noteboom

Leo van Dijk en Jan-Willem Knoppers
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selfstoragezuidplas.nl

Hoogeveenenweg 95 
2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel

Kom maar op 
met je spullen! Vanaf 

€32,70 
p/m 

 VEILIG                      DICHTBIJ                         ELKE DAG GEOPEND                        BOEK DIRECT ONLINE

Tuinontwerp

Bestrating

Tuinaanleg

JVG Bestratingen & Tuinaanleg | 06 - 41 30 56 70 | info@jvgbestratingen.nl | jvgbestratingen.nl

Wil jij ook zo’n mooie tuin? 
Kijk dan op onze website!
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Ontmoeten staat centraal
“Als sociaal makelaar ben ik betrokken 
bij allerlei activiteiten in het dorp. Sociale 
gezondheid is net zo belangrijk als fysieke en 
mentale gezondheid. Samen dingen doen, op 
een vrijblijvende manier, vindt iedereen fijn. 
Belangrijk is dat mensen zelf de regie houden 
over hun leven en zelf bepalen hoe en wanneer 
ze meedoen aan een event of activiteit. Zo 
ontstaan de leukste ontmoetingen. 

Zo is er in de Wingerd een wekelijks spreekuur 
met de huismeester en maandelijks een 

buurtkoffie met bewoners. Op 11 juni vond 
het Fit4Nop festival plaats, dat draait om een 
gezonde leefstijl, zonder dat het meteen geld 
kost. Als mensen goede ideeën hebben om 
mede-inwoners bij elkaar te brengen, kan ik 
ze ondersteunen bij de uitvoering. Dat doe ik 
gevraagd en ongevraagd.”

Voor Beatrice ligt het accent niet op klachten 
en ziekte, maar op positieve gezondheid. Op 
de mensen zelf, hun veerkracht en wat hun 
leven betekenisvol maakt. “Wie vooral kijkt 
naar wat er goed gaat in zijn of haar leven - en 

dat heel erg leuk maakt – zit lekker in zijn vel. 
Ik draag er graag aan bij dat de inwoners van 
Waddinxveen met elkaar zo prettig mogelijk 
kunnen leven in het dorp.”

De sociaal makelaar...

Heb jij een leuk idee om jouw buurt of wijk socialer te maken of wil je een activiteit 
organiseren? Beatrice helpt je graag op weg; je kunt haar bereiken via 
b.vantilburg@kwadraad.nl. Kijk ook eens op facebook: sociaalmakelaarwaddinxveen.

brengt mensen in contact!
Heb jij de sociaal makelaar in Waddinxveen al gespot? Ze zet zich in voor de leefbaarheid in de wijken. “Verbinden 

en ontmoeten mogelijk maken is het startpunt voor mijn werk,” vertelt Beatrice van Tilburg. “Hoe de rol van sociaal 

makelaar wordt ingevuld, verschilt per gemeente. Het hangt af van het karakter van een dorp of stad én van de 

behoefte die er ligt. In Waddinxveen zit het wel goed met de sociale samenhang. De mensen hier zijn betrokken en 

kennen elkaar. De rol van sociaal makelaar valt onder Wadwijzer, het publieksloket voor inwoners van Waddinxveen. 

Mijn werkgever is Stichting Kwadraad. Ik ben vooral een veldwerker die met een groot netwerk kan schakelen tussen 

inwoners, organisaties, gemeente en zorg & welzijn. En dat wordt gelukkig goed ontvangen!” 

Sociaal makelaar 
Beatrice van Tilburg
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10 jaar             ...

Bakken, zingen of schilderen?
Zoals elk jaar heeft WadCultureel verschil-
lende activiteiten en vindt het event op de 
zaterdag plaats in en rond het Cultuurhuys op 
het Gouweplein. “De acts op het podium zijn 
leuk om naar te kijken, naar te luisteren of om 
aan mee te doen. Dit laatste is bijvoorbeeld 
het geval bij Waddinxveen Bakt! dat alweer 
haar vierde editie beleeft. Het thema is dit jaar 
‘Feesttaart: 10 jaar WadCultureel’. De jury kijkt 
er nu alweer naar uit om de lekkernijen van de 
thuisbakkers te beoordelen. Ook kun je zoals 
altijd over de Kunst- en Cultuurmarkt struinen. 

Deze markt is al sinds het begin het kloppende 
hart van WadCultureel, waar cultuurverenigin-
gen je informeren. En waar makers van kunst 
en sieraden laten zien wat ze maken en hun 
producten ook graag aan je verkopen. Ook 
‘Montmartre’, waar schilders en kunstenaars 
live aan het werk gaan en hun talent laten zien 
is weer een onderdeel. Nieuw is dat onze burge-
meester Evert Jan Nieuwenhuis ter plekke zijn 
portret laat maken. Hij heeft aangegeven graag 
te willen poseren voor de kunstenaars. Ervaren 
of beginnende portretschilders kunnen zich 
hiervoor inschrijven.

WadCultureel editie 2022 heeft ook dit jaar 
weer veel te bieden! Op dit moment zijn we 
natuurlijk nog bezig met de precieze invulling 
van alle programma-onderdelen. Op www.wad-
cultureel.nl staat alle actuele informatie over 
tijden en locaties én lees je hoe je je aan kunt 
melden.”

www.wadcultureel.nl

…dat belooft een mooi feest te worden op 9, 10 en 11 september 2022. Al sinds 2012 staat Waddinxveen het 

tweede weekend van september helemaal in het teken van kunst en cultuur. “En zo’n speciaal lustrum mag extra 

gevierd worden,” vertelt voorzitter Hugo van Berkesteijn. “We zijn blij met de mooie line-up van artiesten. Er zit een 

aantal professionele en verrassende mensen tussen dus dat belooft wat. We zijn dit jaar ook vroeg begonnen met 

het werven van deelnemers, zodat we een evenement met een vol programma kunnen neerzetten. Het wordt een 

bijzondere editie waar je als cultuurliefhebber zeker bij moet zijn!”
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We zien u graag!

Koningin Wilhelminaplein 2 
2741 EA Waddinxveen
Tel.: 0182 - 611 004
www.deromphopticiens.nl

Kijkt u door een roze bril?
Kom langs voor 
een kleuranalyse Advies

op maat
voor slechts

¤39,- 
Zaterdag

28 mei!

20% korting 
op KASK helmen

Zolang de voorraad 
strekt.

Noordkade 14, 2741 EV Waddinxveen
0182 - 612 264 | www.bikepro.nl

Knip deze bon uit en ontvang 

10 % korting 
(minimum aankoop €10,00)

Zelf enkelbandjes maken voor deze zomer? 
Kom bij ons langs en maak een keuze 

uit ons uitgebreide assortiment.

Beadhouse | Dorpstraat 120, 2742 AL Waddinxveen 
www.beadhouse.nl | 0182 - 640 420

Ook zo’n zin in SHOPPEN? 
Dat doe je natuurlijk in je eigen dorp. 
Waddinxveen heeft alles in huis, dus 
stap op de fiets of ga aan de wandel. De 
winkeliers ontvangen je graag.

WADDINXVEEN

WWW.OPHEFBIER.NL

Bestel nu 
voor vaderdag!



Wonen, winkelen en werken in Waddinxveen 21

* Geldig tot 15 september 2022
* Geldt voor het goedkoopste       
 artikel

15% korting* op een 
artikel naar keuze

W A A R D E B O NW A A R D E B O N

Nieuw in Waddinxveen!

Homestyle store, de leukste 
cadeauwinkel voor iedereen

■ Ruime keuze
■ Voor groot & klein
■ Voor elk geefmoment
■ Trendy & actueel
■ Voor ieder budget
■ Gratis feestelijk ingepakt

UITSTRALING IN JOUW HUIS?

OP ZOEK NAAR EEN MOOIE EN STRAKKE

Neem dan een gietvloer 
van AN Floordesign!
Perfect maatwerk dat voor 100 procent aan je wensen 
voldoet. Met een gietvloer van AN Floordesign kies je 
voor kwaliteit en voor je eigen unieke identiteit.

Bel 0180 780 500 of stuur een 
mailtje naar: info@anfl oordesign.nl

www.anfl oordesign.nl

Een vloer van AN Floordesign is:

✓ Slijtvast  
✓ Watervast  
✓ Naadloos  
✓ Hygiënisch
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De vloeren van AN Floordesign:
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UW NIEUWE 
OCCASION STAAT 
IN WADDINXVEEN!

Wat als het zoeken naar de perfecte 
occasion ook leuk kon zijn? Geen 
zorgen over de prijs, geen zorgen over 
onderhandelingen en vooral geen 
onzekerheid over de kwaliteit van de 
auto. Geen gedoe, wel zeker van een 
goede occasion.

Onderdeel 
van:

Kanaaldijk 40
2741 PA  WADDINXVEEN
(0182) 22 88 88
sales@occasionkampioen.nl
www.occasionkampioen.nl

AL MEER DAN 7 JAAR DÉ MAZDA 

DEALER IN ‘T GROENE HART 

BIJ MULDER KRIJG JE MÉÉR!

MULDER-MAZDA
ROTTERDAM-NOORD

MULDER-MAZDA
‘T GROENE HART

MULDER-MAZDA
ROTTERDAM-ZUID

Martin Luther Kingweg 21
3069 EW Rotterdam
T: 010 - 421 42 00

Kanaaldijk 42
2741 PA Waddinxveen
T: 0182 - 60 60 03

Kamerlingh Onnesweg 28
2991 XL Barendrecht
T: 010 - 311 68 85



LEVENSLOOPBESTENDIGE WONING FUUT

EENGEZINSWONING TOPPER

VRIJSTAANDE WONING IJSVOGEL

EENGEZINSWONING MEERKOET

ONTWIKKELING EN VERKOOP

088 - 712 28 46

INFORMATIE EN VERKOOP

0182 - 613 822

EENGEZINSWONING WATERHOEN

AALSCHOLVER / PARELDUIKER

KIJK VOOR ALLE KENMERKEN EN KOOPSOMMEN OP WWW.NIEUWBOUW-PARKTRIANGEL.NL/PARKRIJK

P A R K R I J K  F A S E  3
P a r k  T r i a n g e l  -  W a d d i n x v e e n

ZIJN HET GEEN SNOEPJES VAN 
WONINGEN IN ENGELSE STIJL?
Met de Engelse landhuisarchitectuur ziet Parkrijk er ‘marvellous’ uit met een 
gevarieerd aanbod van vrijstaand, twee-onder-een-kap of eengezinswoningen. 
Meer informatie? Maak dan een afspraak met De Pater Makelaardij. En bezoek 
het informatiecentrum aan de Parklaan 136 in Waddinxeen. You’re welcome!
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