
                                           aug 2021  

 

Pagina 1 van 1 

Nieuwsbrief Sportplatform Waddinxveen nummer 5 

Twee belangrijke data in september 

Twee belangrijke data in één maand voor alle aanbieders van sport, spel en bewegen in Waddinxveen: 

zaterdag 11 en woensdag 22 september 2021. Kom snel in actie! 

 

Een laatste oproep voor WaddSportief 

Op zaterdag 11 september kent de jaarlijkse Wadcultureel manifestatie ook 

een sportieve kant: WaddSportief. Het Sportplatform ondersteunt het 

initiatief van Lionsclub Tsuytende om op die dag alle aanbieders van 

bewegen de gelegenheid te geven zich te presenteren. Dat kan met een 

informatiekraampje en/of met een korte demonstratie in het 

Warnaarpantsoen. Een uitgelezen kans om het beweegaanbod van je 

vereniging of organisatie in het zonnetje te zetten en nieuwe leden warm te 

maken.  

Lift mee op de gezellige drukte van Wadcultureel. Aarzel niet en pak de 

laatste kans om (zonder kosten) mee te doen. Voor inschrijving stuur je 

uiterlijk 3 september een berichtje aan pijls.frans@gmail.com of bel je 06 

24251824.  De Lionsclub zorgt voor de informatiekramen en voor plekken 

voor een demonstratie. Dat wordt een vliegende start van het sportseizoen 

2021-2022! 

 

Een eerste oproep voor het Sportcafé: SAVE THE DATE 

Sommigen herinneren zich nog de Sportcafés in de pre-corona-periode. Nu 

de regels wat zijn versoepeld kunnen we als Sportplatform op een 

verantwoorde manier weer zo’n bijeenkomst organiseren. Een Sportcafé is 

niet alleen een nuttige netwerkbijeenkomst, je neemt er als clubbestuurder 

of manager zeker meer van mee. 

Kom op woensdag 22 september 2021 naar de aula van het 

Coenecoopcollege. We zorgen voor een programma vol afwisseling waarin 

de acties van het Sportakkoord en het uitwisselen van ervaringen in een 

netwerksetting centraal staan.  

En natuurlijk hebben we ook een sportieve spreker: een Olympische 

deelnemer aan ‘Tokyo 2020’ met Waddinxveense roots. Irene van der 

Reijken geeft een inkijkje in haar voorbereiding en deelname aan het 

steeplechase toernooi tijdens deze bijzondere Spelen.  

Je ontvangt snel de finesses van deze bijeenkomst. Nu al verzekerd zijn van een plaatsje? Bel of mail met 

Ellen, de regisseur van het Sportplatform (0616529471 of ellen@sportplatformwaddinxveen.nl) of mail naar 

info@sportplatformwaddinxveen.nl. Het aantal deelnemers is (helaas) begrensd. 

 

Zien we jullie als deelnemer op zaterdag 11 en woensdag 22 september? Goed plan, jullie zijn van harte 

welkom! 
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