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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.

Inhoud
En toen was het jaar alweer bijna voorbij! We 

gaan de feestdagen tegemoet en je voelt de 

eindejaarssfeer met ‘vroeg de lichtjes aan’, 

kerstmuziek en oliebollen. Het wordt weer tijd 

voor een warme chocomel of een kop thee bij 

de verwarming of de open haard. Hierbij geven 

wij je alvast wat leesvoer met een gloednieuw 

WWW-Magazine! Met in deze editie onder meer 

informatie over het programma Steunouder 

van Waddinxveen, duurzaamheidstips en 

een oproep van Waddinxveen Beweegt. 

Waddinxveen groeit en bloeit en inwoners 

nemen volop initiatieven om onze gemeente 

leuker te maken. Veel leesplezier en alvast fijne 

feestdagen!

Het team van
          WWW in Waddinxveen

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

Volg ons nu 
ook op Facebook!

1 GLAS CADEAU IN JE EXTRA BRIL
Wij brengen de eventuele zorgvergoeding direct in mindering bij de aankoop

Vraag naar de voorwaarden.
Groensvoorde 2-4

2742 DJ Waddinxveen



Leuk verduurzamen,
maar hoe start ik?

Je hoort het overal; je woning verduurzamen is belangrijk. Maar waarom eigenlijk? Vanwege de opwarming van de 

aarde? Om onze kinderen een toekomst te geven? Of toch eigenlijk juist voor je eigen portemonnee. Door te isoleren, 

energie op te wekken via zonnepanelen of een warmtepomp te installeren, kan jouw jaarlijkse rekening echt behoorlijk 

lager uitvallen. Maar ook met kleinere aanpassingen kan je energie besparen. In de gemeente Waddinxveen zijn er nu 

energiecoaches om inwoners te adviseren die door hoge energiekosten mogelijk in financiële problemen komen. En 

wist je al dat we sinds november een eigen klimaatburgemeester hebben? Overigens vind je goede raadgevers vaak 

ook dicht bij huis. In een familielid dat volop verduurzaamt of een buurman met groene vingers.

Enthousiaste ambassadeur
Gert Konijn is een goed voorbeeld van zo’n 
Waddinxveense ambassadeur. Hij is betrokken 
bij Fairtrade Waddinxveen, zorgt voor de 
verduurzaming van sportpark Be Fair én ook 
zijn eigen woning heeft allerlei duurzame 
toepassingen. “Met Fairtrade Waddinxveen 
zijn we bezig om een pilot voor te bereiden 
om te zien hoe we in de oudste wijken van 
Waddinxveen het energieverbruik kunnen 
verminderen en daarna de energietransitie 
kunnen aanpakken. Om resultaat te halen 
moet je echt de wijk in.” 

Gert is zelf al lange tijd bezig met 
verduurzaming. “Alle vloeren, wanden en 
het dak van mijn woning zijn geïsoleerd met 
12 centimeter isolatiemateriaal. Elk kozijn 
heeft HR++ glas en soms zelfs triple glas. 
Met 20 panelen op het dak wek ik zelfs meer 
elektriciteit op dan ik nodig heb. In 2017 heb ik 
een warmtepomp laten installeren. En helaas 
is mijn huis hiermee nog niet volledig van het 
gas af, maar we zijn wel goed op weg!” 

Gert heeft dit niet allemaal in een keer gedaan. 
Hij heeft een haalbaar stappenplan gemaakt en 

de investeringen dus ook stapsgewijs gedaan. 
“Zo is het ook financieel haalbaar om je woning 
te verduurzamen.” 

Sportpark Be Fair, waaraan Gert als secretaris 
verbonden is, heeft overigens ook grote 
duurzame ambities. “We willen in 2035 van 
het gas af zijn. Dat gaat in stappen de goede 
kant op. We hebben al 206 zonnepanelen, 
meerdere velden met ledverlichting en we 
maken de kantine steeds duurzamer.” 
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16 tips voor een lagere energierekening
Het Duurzaam Bouwloket is een onafhankelijk adviesbureau voor duurzaamheid. Ze helpen iedereen die vragen heeft over verduurzaming. In een 
folder hebben ze 16 handige tips verzameld die leiden tot een lagere energierekening. Een aantal van die tips is makkelijk door te voeren:

Energiecoaches aan de slag
In Waddinxveen komt steeds meer aandacht 
voor de mogelijkheden om energie te besparen. 
En worden mensen geholpen die door de 
hoge energierekening in financiële problemen 
komen. Bijvoorbeeld door energiecoaches die 
helpen om energie te besparen. Dit zijn deels 
vrijwilligers en deels ingehuurde krachten. 
Paul Jennen is één van de vrijwilligers: “Het 
is mooi werk, want ons advies leidt tot snelle 
resultaten. Door radiatorfolie te plakken of 
tochtstrips aan te brengen langs ramen en 
deuren, loopt er geen warmte meer weg uit de 
woning. We proberen mensen echt bewust te 
maken van hun energieverbruik.”

Wie ook werkt aan die bewustwording 
is Ton Vreeburg. Hij is sinds november 
klimaatburgemeester in Waddinxveen. “Ik 
heb twee speerpunten in mijn rol: de eerste 
is mensen vertellen hoe belangrijk het is om 

minder energie te gebruiken. En de tweede 
is om te laten zien hoe je duurzamer kunt 
opwekken. Ik vind het belangrijk dat we de 
wereld en onze leefomgeving beter achterlaten 
voor de generaties na ons. Je hoort dit vast 
vaker, maar deze boodschap blijft o, zo waar. 
We verbruiken te veel energie en fossiele 
brandstoffen en dat vraagstuk moeten we 
vooral samen oplossen. Kijk om je heen en 
leer van elkaar. De buurman heeft misschien 
dé oplossing die jou ook kan helpen. Laat je 
inspireren en laten we er samen voor zorgen 
dat energie besparen vooral makkelijker wordt. 
Daar help ik graag bij!”

Groen, Groener, Groenst…
Een heel andere manier om te verduurzamen is 
aandacht voor groen. In oktober organiseerde 
de gemeente de actie Steenbreek. Daarbij kon 
iedereen een steen uit zijn of haar tuin omruilen 
voor een plant. Dat vergroenen van onze 

tuinen ziet er niet alleen veel leuker uit, maar 
heeft ook andere voordelen. Ron Schipper is 
programmamanager duurzaamheid. “Grote 
regenbuien in voor- of najaar, of juist veel 
warmte in de zomer, geven overlast. Als er veel 
bestrating is kan het water niet weg of warmt 
de tuin nog verder op. Met meer groen kan het 
regenwater makkelijker zijn weg vinden. En in 
warme zomers helpt groen om af te koelen. 
Tot slot helpt groen ook om het bodemleven 
te verbeteren. Insecten, amfibieën en vogels 
hebben de ruimte en voelen zich prettiger 
en gezonder in een gebied met meer groen. 
Nog een paar laatste tips voor een groene 
tuin: zolang het nog niet vriest kun je prima 
bloembollen planten en dan heb je in het 
voorjaar een mooie kleurrijke tuin. En laat 
alle bladeren die nu vallen, gerust liggen. Ze 
helpen de kleine dieren, als egels, tijdens de 
komende koude maanden. Dus zo help je de 
biodiversiteit in je tuin ook.”

Wij zijn altijd op zoek naar duurzame verhalen van 
Waddinxveners. Heb jij je huis verduurzaamd, een 
groene(re) tuin aangelegd of een andere duurzame 
oplossing die anderen ook zouden kunnen benutten? 
Laat het ons weten via www.waddinxveen.nl/contact.

Zet de thermostaat één graad 
lager

Houd de radiatoren (stof)vrij

Zet apparaten uit (en niet op 
stand-by)

Sluit alle deuren in huis

Zet de thermostaat ‘s nachts op 
15 graden

Breng tochtstrips aan

Plaats een waterbesparende 
douchekop

Douche niet langer dan 5 
minuten

Ventileer de ruimte waar je bent

Gemeente Waddinxveen

Beukenhof 1
2741 HS Waddinxveen

14 01 82
www.waddinxveen.nl/contact

   duurzaamwaddinxveen
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Vragen stellen aan het Duurzaam Bouwloket kan via tel 072 743 39 56 of www.duurzaambouwloket.nl/contact
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WADDINXVEEN CENTRAAL
Heerlijk wonen in hartje Waddinxveen

MELD JE NU AAN!
22 KOOPAPPARTEMENTEN

BEGIN ‘23 IN DE VERKOOP

www.waddinxveencentraal.nl

HORECA GELEGENHEID

DICHTBIJ HET GOUWEPLEIN
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Sandy licht toe wat het programma Steunouder 
betekent. “Op dit moment zijn er in ongeveer 
50 gemeentes steunouders actief die informele 
steun bieden aan gezinnen. Steunouders zijn 
volwassen vrijwilligers die gezinnen ontlasten 
en één of twee dagdelen in de week een kind 
opvangen. Vraagouders zijn ouders die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken en een 
vertrouwde en veilige plek zoeken, waar hun 
kind kort kan verblijven en een fijne tijd kan 
ervaren. Ouders die behoefte hebben aan 
steun, kunnen niet altijd op een eigen netwerk 
terugvallen. Bijvoorbeeld omdat ze door een 
verhuizing nog geen contacten in de buurt 
hebben. Of vanwege een scheiding, nieuwe 
baan, weinig financiële middelen of ziekte 
of beperking van een gezinslid niet in staat 
zijn om een sociaal netwerk te onderhouden. 
Steunouder wil stressvolle situaties voorkomen 
door steunouders aan deze gezinnen te 
koppelen. Een kleine moeite betekent in zo’n 
geval een groot plezier!”

“Je hebt niet veel nodig om 
steunouder te worden: de wens en 

ruimte in iemands leven om een 
kind te verwelkomen en een ander 
gezin te ondersteunen, is het meest 

belangrijk.”

Liliane vertelt over de bewuste keuze voor 
het steunouderschap. “Mijn man en ik en 
onze dochter van vijf wonen nog maar kort in 
Waddinxveen. We weten dat er kinderen in 
een kwetsbare thuisomgeving leven die extra 
aandacht nodig hebben. Wij hebben vijf jaar 
geleden al eens met elkaar gesproken over 
vormen van opvang en zorg. Maar het was 
toen niet het juiste moment. Nu is dat moment 
er voor ons wel. We hebben een gastvrij thuis, 
liefde in ons hart en allebei een stabiele baan.

Ons kind kan de komst van een ander kind 
binnen ons gezin begrijpen. Binnenkort start 
de eerste kennismaking met het vraaggezin 
en beide kinderen kijken er enorm naar uit om 
elkaar te ontmoeten!”

Sandy vertelt: “Ik begeleid zowel vraaggezinnen 
als steunouders in het gehele traject. Mensen 
kunnen contact met mij opnemen en dan 
volgt er een gesprek waarin we behoeften en 
wensen bespreken. Goed om te weten is dat 
de inzet van een steunouder geen vervanging 
is voor professionele hulp aan het kind. Als er 
meer hulp nodig is, dan wordt er in overleg met 
vraagouders soms aanvullend professionele 
hulp gezocht.”

IN GESPREK OVER STEUNOUDER WADDINXVEEN
Dit jaar is vanuit Wadwijzer het programma Steunouder Waddinxveen gestart. En met succes! Inmiddels hebben de 

eerste matches tussen vraaggezinnen en steunouders plaatsgevonden. Een mooi resultaat na een aantal maanden 

van communiceren en werven. Er is veel behoefte aan deze vorm van informele steun. Steunouder-coördinator Sandy 

van Gageldonk gaat hierover in gesprek met Liliane Janssen, steunouder in Waddinxveen, in aanwezigheid van 

Femke Vleij, wethouder Jeugd en Wmo.

In beeld: Wethouder Femke Vleij, Coördinator Steunouder Waddinxveen Sandy van 
Gageldonk en Liliane Janssen, steunouder in Waddinxveen
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“We matchen op maat. Dat is niet 
makkelijk, maar wel krachtig.”
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Sandy vervolgt: “Het is belangrijk om de 
overeenkomst te vinden tussen de wensen 
en behoeften van een vraagouder en de 
mogelijkheden en wensen van een steunouder. 
Ik kijk daarbij bijvoorbeeld of de aanwezigheid 
van kinderen in een steungezin past bij de 
situatie van opvang van een kind. Of dat 
wellicht een ouder echtpaar zonder kinderen 
beter aansluit op de situatie. Wat heeft het kind 
en wat hebben de ouders nodig en wat is er 
mogelijk? Dat is belangrijk! Als die combinatie 
er is, volgt er een matchingsgesprek waarin 
onderling afspraken worden gemaakt en 
vastgelegd. Wat belangrijk in dit gesprek is, 
is het vertrouwd raken met elkaar. Het is met 
name voor ouder en kind best spannend om 
de stap te zetten. Daarin stel ik hen gerust 
en begeleid ik ze. In de eerste drie maanden 
heb ik vervolgens wekelijks contact om te 
bespreken hoe de bezoekjes van het kind aan 
de steunouder zijn gegaan. En of het de ouder 
lukt om op die momenten op adem te komen. 
Soms loopt een traject een paar maanden en 
soms langer omdat het vanuit beide partijen 
goed bevalt.”

“Een hechte band tussen beide 
gezinnen is niet de primaire 

doelstelling van Steunouder. 
Praktisch gezien is de afstemming in 
het contact erop gericht om ervoor te 

zorgen dat steun en verwachtingen 
aansluiten en het kind om wie het 
gaat een leuke ochtend of middag 
heeft. Maar als het contact tussen 
beide gezinnen groeit, dan is dat 

ook goed.”

In het vraaggezin dat gematcht gaat worden 
aan Liliane als steunouder, speelt geloof 
thuis een rol. Liliane: “Wij staan open voor de 
geloofsovertuiging van een ander en volgen 
de normen en waarden van het thuisgezin 
als steunouder. Wij zijn zelf niet gelovig, maar 
onze dochter zit op een christelijke school, we 
hebben thuis een kinderbijbel en praten over 
godsdienst. Als je tolerant en verdraagzaam 
bent ten opzichte van elkaars levenswijze, 
dan is de ontmoeting met een ander gezin 
leerzaam.”

Liliane vertelt dat zij de behoefte aan verder 
contact onderling laat afhangen van de wens 
van de vraagouder. “Onze kennismaking 
binnenkort is daar een mooi moment voor!”

“In mei van dit jaar zijn we 
gestart met het werven van 

steunouders. En dat gaat goed. We 
kunnen echter voor nog veel meer 

ouders wat betekenen!”

“Hulp vragen is normaal. We 
hebben allemaal weleens een 

steuntje in de rug nodig”

Wethouder Femke Vleij: “Als gemeente 
willen we het normale leven van kinderen 
en ouders versterken én voorkomen dat 
problemen verergeren. Het liefst hebben 
we dat iedereen om hulp vraagt, elkaar 
ondersteunt en problemen oplost in de 
eigen omgeving. Alleen werkt dat niet 
altijd zo in de samenleving. Een warm 
ondersteunend sociaal netwerk (denk aan 
familie, buren, vrienden) is niet altijd voor 
iedereen voorhanden. 

Ik weet dat het opvoeden van kinderen 
soms moeilijk is en vind het belangrijk dat 
ouders hierin ondersteund worden om ze 
weer zelfvertrouwen te geven. Nu komen 
gezinnen met zorgen soms onnodig bij 
Jeugdzorg terecht. Je wil een kind niet het 
signaal geven dat hij of zij anders is. De 
inzet van Steunouder werkt preventief en 
biedt informele steun aan een gezin. Als 
je vragen hebt over opvoeding, dan is dit 
een goede manier om een kind een plek 
te bieden dichtbij het gewone, dagelijkse 
leven. Om hulp vragen is oké!”
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Wadwijzer

Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen

14 01 82
wadwijzer@waddinxveen.nl

Om hulp vragen kan lastig zijn, als 
ouder(s) zijnde. Durf om hulp te vragen! 
Op dit moment staan er steunouders klaar 
om iets te betekenen voor een ander 
gezin. Ben jij of ken jij iemand die hulp 
nodig heeft of die zich wil aanmelden als 
steunouder? 

Neem contact op met Sandy via:

s.vangageldonk@kwadraad.nl 
of mobiel: 06 - 27 51 01 99.



Alphega apotheek 
Van den Dries
Zuidplaslaan 434 
Waddinxveen

Vertrouw op de kennis 
van uw apotheker

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

Check onze website! 
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Lekker bewegen in Waddinxveen! Voor alle leeftijden. Kijk nu 
op onze site en ga aan de slag.

Reportage Waddinxveen Beweegt

Sporten in Waddinxveen
begint hier...
Met Waddinxveen Beweegt ontdek je steeds weer nieuwe sporten en manieren om te bewegen in Waddinxveen. 

Het is bijna 2023 en dat betekent voor veel mensen een frisse start: een goed moment om een sport uit te testen. 

We dagen je graag uit. Daarom vind je op www.waddinxveenbeweegt.nl informatie over bijna alle sportaanbieders 

in Waddinxveen. Er zijn heel wat verenigingen dus de keus is groot. Daarnaast hebben we ook een aantal leuke 

beweegchallenges voor je op de site.
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Ga jij een proefles volgen bij één van 

de Waddinxveense verenigingen? 

Dan hebben wij voor jou een leuk 

kadootje: een gratis zadelhoesje 

voor jouw fiets. Stuur een mail naar 

ellen@sportplatformwaddinxveen.nl 

en laat weten welke sportieve 

uitdaging jij hebt gekozen. Je kan 

dat mailadres ook gebruiken als je 

een algemene sportvraag hebt.  

www.waddinxveenbeweegt.nl
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Welke stijl heeft jouw 
kerst dit jaar?
Kerstdecoraties zijn er in alle soorten en maten. Esther Springer van ES Giving & Living weet daar alles van. In 

haar gezellige winkel aan de Kanaalstraat 4A biedt ze allerlei leuke kerstspullen aan. Van hout, stof of metaal én 

Esther en haar team helpen je graag met een goed advies. Als je hier een kadootje koopt ben je verzekerd van 

succes: het wordt met veel zorg ingepakt en dat is nou precies waar de kerst om draait. Esther: “Voor veel mensen 

is Kerst tegenwoordig ook een feest van trends. Elk jaar is er een nieuwe stijl van versiering van de kerstboom en de 

kerstdecoraties. Die wordt door de trendwatchers en de kerstmarketeers bedacht en bepaald. Heb je vorig jaar jouw 

kerstballen in een bepaalde kleur gekocht? Dan kan het zo zijn dat dit jaar de stijl en de kleuren flink veranderd zijn. 

Dat betekent voor iedereen die trendgevoelig is, dat je opnieuw aan de slag mag. Hoewel, ook met de ballen en de 

piek van vorig jaar, kun je een heerlijk kerstfeest hebben!”

Traditionele kleuren…
Met de traditionele kerstkleuren, goud, 
parelmoer, dennengroen en verschillende 
kleuren rood, zit je eigenlijk altijd goed. Met 
sneeuw en Dickens-achtige of Efteling-achtige 
decoraties. Dit jaar zie je veel klassiekers als 
treintjes, arrensleeën én koetsen in Dickens-
stijl. Als decoratie op tafel of in de boom.

…of in pastelkleuren?
Dit jaar staat kerst in het teken van 
pastelkleuren, zoals lichtgroen, oudroze 
en een beetje blauw. Of aubergine, terra 
en amber. Je maakt het spannend in 
en om het huis door deze kleuren aan 
te vullen met sprankelende metallic 
accenten, bijvoorbeeld goud, zilver 
en koper. Zo krijg je een fijn warm 
gevoel in huis, waardoor je de 
kerstspullen het liefst nog tot 
april van het volgende jaar 
laat staan. 

Aandacht voor kerstdecoraties
De trend van nu kerstdecoratie van papier. Bij 
voorkeur met gerecyclede papierpulp. Dat is 
niet hagelwit, maar heeft een zachte natuurtint. 
Je ziet uitvouwbare grote kerststerren en 
kerstballen, mini-lampionnen en uitvouwdieren. 

Voor aan de wand of voor in de kerstboom. Je 
kunt je eigen kerstitems zelf in elkaar zetten, 
maar ben je niet zo’n knutselaar? Dan kun 
je de papieren kerstdecoraties natuurlijk ook 
gewoon shoppen. 

Weten wat er nog meer te doen is 
in Waddinxveen? Op www.in-waddinxveen.nl 
vind je een handig overzicht. 
Of scan de QR!

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
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Wat is er allemaal te doen
in de laatste weken van december?

Winterconcert van de cursisten 
van Vonk | Cultuurhuys De 
Kroon | Vanaf 19.00 uur

16 & 
17 dec 

16 & 
17 dec 

Maak je eigen kerststukje | 
Kinderboerderij Dierendal

PUBQUIZ! Neem het tegen 
elkaar op | Cultuurhuys 
De Kroon

16 dec

17 dec 
Kom gezellig dansen bij ons 
kerstgala | Dansschool van 
der Lubbe

23 dec
Kerstconcert met The 
Martin Mans Formation | 
Ontmoetingskerk

Da Danza’s Kerst Disco | 
Omgetoverd tot een 
‘kerst-winterparadijs’ 

23 dec 

Kom schaatsen op de 
overdekte schaatsbaan | 
Gouweplein

17 t/m 
31 dec 

31 dec VUURWERKSHOW!

Eruit met een boem en een knal!
Voor het eerst sluit Waddinxveen het jaar af met een centrale vuurwerkshow! Op het 
terrein van voetbalvereniging ASW op 31 december. Het idee komt van twee jonge 
Waddinxveense ondernemers: Marius Dekker en Chris Kommer van Visuality Shows. 
“Jaarlijks organiseren wij tientallen licht- en vuurwerkshows door heel 
Nederland. Eén daarvan bijvoorbeeld tijdens de Tilburgse kermis. 
Dat moet ook in Waddinxveen kunnen, dachten wij. Gelukkig 
dacht de gemeente daar ook zo over en komt er nu een 
gave ‘pyromusical’. Een grootse show met indrukwekkend 
siervuurwerk, muziek en lichteffecten. En voor de jongste 
Waddinxveners is er ook een mooie kindershow.
Kom allemaal gezellig kijken.”
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Waddinxveense plannen…

Een aantal van deze initiatieven 
hebben we hieronder

Park Triangel Buurtcafé
Enige tijd geleden kwamen Niels Verdouw en 
een aantal buurtbewoners met het initiatief 
om in hun wijk Park Triangel een buurtcafé 
op te zetten. Een plek die zowel koffiebar 
als buurtcentrum zou kunnen worden. Met 
activiteiten voor en door wijkbewoners om 
op een makkelijke nieuwe mensen te leren 
kennen. Bijvoorbeeld met een creacafé voor 

kinderen of volwassenen of een kookcafé. 
Niels: “Zo’n 60% van alle inwoners uit Park 
Triangel komen niet uit Waddinxveen. Zij 
moeten hun weg nog vinden in de wijk en zich 
er thuis gaan voelen. Je leert mensen kennen 
als je samen dingen kunt doen, maar in de 
wijk zijn nu nog nauwelijks maatschappelijke 
voorzieningen. Daarom maken wij ons sterk 
voor een ontmoetingsplek. Aan de gemeente 

Waddinxveen hebben we gevraagd of er 
een paviljoen of iets dergelijks zou kunnen 
komen, bijvoorbeeld op het parkeiland. Voor 
de exploitatie kunnen we een vereniging 
of stichting vormen die dit paviljoen zou 
kunnen huren en die ook kan zorgen voor 
de activiteiten. De gemeenteraad heeft ons 
initiatief opgepakt en aan de wethouder 
gevraagd om hier actie in te nemen. 
Dat heeft geleid tot een gesprek met de 
gemeente waarin we mogelijkheden voor 
een goede locatie en een vorm voor de 
ontmoetingsplek. Volgend jaar willen we 
graag een pilot starten voor een oplossing 
op de korte termijn, maar daar zijn nog wat 
stappen voor te zetten. Zoals het maken van 
een businessplan en een goede financiële 
onderbouwing. De gemeente wil natuurlijk 
zekerheid dat wij een betrouwbare partner 
zijn. Dat geeft ook weer basis voor het 
gesprek over de langere termijn. Wij kijken 
uit naar het vervolg.” 

Waddinxveners nemen 
regelmatig zelf initiatieven

om hun straat of wijk
leuker te maken.

voor je op een rijtje gezet.
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Muziektent
Miriam van der Laan was jarenlang voorzitter 
en boegbeeld van Concordia. Ze kent bijna 
iedereen in Waddinxveen die actief is met 
muziek en tijdens de lintjesregen dit jaar, 
kreeg ze een koninklijke onderscheiding. 
In oktober viel haar naam om een andere 
reden in het gemeentehuis. Miriam was 
acht jaar geleden, samen met Ellen van 
Helden, één van de initiatiefnemers voor 
een muziektent in Waddinxveen en dat plan 
is nu weer actueel. “De bedoeling is dat de 
muziektent voor verschillende kunst- en 
cultuurdoeleinden te gebruiken is. Naast 
muziek bijvoorbeeld ook voor dansoptredens 
en sportdemonstraties. Ik weet dat het al 

lang leeft in het dorp, want ook in 1986 is al 
eens geprobeerd om een openluchtpodium 
te plaatsen in het Warnaarplantsoen. En in 
2018 waren we dichtbij toen veel mensen 
enthousiast waren over ons event ‘Roseetje 
op een Kleedje’ met een mobiele muziektent 
en verschillende orkesten en bands. Daarna 
kwamen we helaas in de corona-situatie en is 
de muziektent er nog altijd niet van gekomen. 
Maar het idee leeft nog steeds. Inmiddels 
zijn er nog meer initiatieven geweest en 
wij zouden graag met alle betrokkenen én 
nieuwe gezichten kijken of we de plannen 
van toen in een actie kunnen omzetten. 
Waar de muziektent uiteindelijk moet gaan 
komen, is ook nog niet bekend. Dat kan 

bijvoorbeeld in het Warnaarplantsoen zijn, 
maar ook heel goed in Park Triangel. De 
gemeente heeft aangegeven met mij en 
andere initiatiefnemers in overleg te gaan 
om een goed plan te maken. We zijn er 
erg blij mee dat zij het belang zien van het 
stimuleren van Kunst en Cultuur.”

Lieve Brieven Bieb
Stel je voor: een minibieb, waar geen 
boeken in staan, maar brieven met lieve 
en motiverende teksten. Binnenkort is er in 
Waddinxveen zo’n Lieve Brieven Bieb en 

preventieregisseur Ellen de Roos vertelt over 
het idee: ”In de Lieve Brieven Bieb vind je 
brieven die geschreven zijn door anderen en 
waarmee jij jezelf een oppepper kan geven. 
Op de envelop lees je voor wie de brief 
bedoeld is, bijvoorbeeld ‘dit is een brief voor 
iemand die zijn dag niet heeft’ of ‘dit is een 
brief voor iemand die zich eenzaam voelt’. 
Het idee komt van een jongen uit Tilburg 
en het móést gewoon naar Waddinxveen 
gehaald worden. De bedoeling is dat er 
een beweging op gang komt en hoe mooi is 

het als we op deze manier wat meer naar 
elkaar om kijken. Misschien maakt jouw 
brief iemands dag helemaal goed! Je kan 
zelf een brief schrijven en deze naar de 
Lieve Brieven Verzamelplaatsen brengen. 
In Waddinxveen vind je die in Cultuurhuys 
De Kroon of op het gemeentehuis. De 
bieb is gemaakt door kunstenaar Ed 
Vieveen en jouw brief gaat deel uit maken 
van deze Waddinxveense Lieve Brieven 
Bieb. Dit project maakt deel uit van  
www.waddinxveentegeneenzaamheid.nl.”

Sportgala
Op 17 februari 2023 worden de 
Waddinxeense Sportprijzen weer uitgereikt! 
Fijn dat dit evenement weer door kan gaan, 
na twee jaar afwezigheid door Corona. 
Hugo van Berkesteijn vertelt namens de 
organiserende Lionsclub Tsuytende: “In de 
aula van het Coenecoop College zal weer 
een flinke sportieve strijd losbarsten. Het is 
een bijzondere editie, omdat de prijzen een 
langere periode beslaan, van 2020 tot 2022. 
Elke Waddinxvener en/of elke sporter bij een 
Waddinxveense vereniging kan op basis van 
sportieve prestaties in die periode worden 
voorgedragen. Als Lionsclub organiseren we

het Sportgala samen met het Sportplatform 
Waddinxveen”. Tijdens het sportgala worden 
de prijzen voor de sportman, sportvrouw, 
sportploeg, sporttalenten in verschillende 
leeftijdsgroepen en de sportvrijwilligers 
uitgereikt. Het evenement is er al zo’n 10

jaar: de eerste prijzen werden uitgereikt 
in 2013. Aanmelden voor deze editie 
kan nog tot en met 20 januari 2023. Het 
aanmeldingsformulier en de spelregels lees 
je op www.sportplatformwaddinxveen.nl.”

Foto Sportgala 2019



WADDINXVEEN

YOURSELF A
merry little Christmas!

Op zoek naar een tof en uniek cadeau voor de feestdagen?

WADDINXVEEN

Wie maak jij blij met OpHef-bier? 

Bestel via www.ophefbier.nl!

Het antwoord op deze vraag is: OpHef-bier!

Een 1,5 liter-fl es vol met blond bier. Voor en door Waddinxveen en weer 
eens helemaal wat anders voor de feestdagen. Uniek is ook het etiket met 
een kunstwerk van Janny Buijs, speciaal gemaakt voor OpHef-bier. En je 
maakt niet alleen je vrienden en familie blij met een heerlijke OpHef; de 

volledige verkoopopbrengst gaat naar lokale goede doelen! 


