
Culturele agenda seizoen 2018/2019
2018
Dinsdag 18 september  Stolkse Vrouwen: Modeshow De Maalderij
Donderdag 27 september Week van de Eenzaamheid: 
 Langste Open Eettafel
Vrijdag 28 september  Cabaretière Kiki Schippers met ‘WAAR’
Zaterdag 29 september Bier, Beats & Bitterballen
Donderdag 11 oktober Dag van de Ouderen met Accordianata 
Dinsdag 16 oktober Stolkse Vrouwen: Lezing over Schotland 
Vrijdag 19 oktober  Henk Poort, opera- en musicalzanger met 

soloprogramma over zijn leven 
Zaterdagmiddag 3 nov Harmonie Workshop drums-percussie
Zaterdag 3 november  Benefiet Korenfestival 
Zaterdag 10 november Kwartier Club Benefietavond. 
Vrij 16, za 17 en za 24 nov  Toreca toneeluitvoering ‘Het lijk is zoek!’
Dinsdag 20 nov Stolkse Vrouwen: Lezing ‘Ambulancewens’
Zaterdag 1 december Ierse avond: The Continental Céili Band
Vrijdag 14 december  Kerst-Kwartier
Dinsdag 18 december Stolkse vrouwen: Koor ‘Be Vocal’ met 

Kerstkristallen
Maandag 31 december  Oud en Nieuw-Kwartier: Spetterend feest!

2019
Zaterdag 12 januari Nieuwjaars-Kwartier 
Zaterdag 19 januari 2x voorstelling Excelsior Kids 
Zaterdag 2 februari Après schaatsfeest – Kwartier Club + IJsclub 

Stolwijk
Zaterdag 9 februari  Cabaretière Anne Neuteboom:  ‘Kijk haar gaan’
Vrij 15, za 16, za 23 februari Rederijkerskamer Excelsior: ‘Bravo!’  

van Haye van der Heyde

Speciale voorstellingen en activiteiten voor kinderen
2018
Vrijdag 21 september:  Interactief kindertoneel: Meester Wes en Kip
Vrijdag 19 oktober Kinderbingo in de Herfstvakantie (middag) 
23 t/m 25 oktober Vakantie Bijbel Club 
Vrijdag 2 november Wat weet jij van Het Heelal? 
Zaterdagmiddag 3 nov  Harmonie Workshop drums-percussie.  

Oude pan of pot evt. meenemen.
Donderdag 29 november Speelkwartier: Poppenspel met Sinterklaas!
Vrijdag 14 december  Kerst-Kwartier

2019
Zaterdag 19 januari 2x voorstelling Excelsior Kids 
Woensdag 23 januari  Poppentheater Dubbele Jan: Kat op Stap

Het Kwartier is trots op  
groeiend aantal 
gebruikers!

Het waren hectische jaren van 2014 tot nu. Stichting 
Stolwijk Ontmoet zette met veel inspanningen de 
deuren van Het Kwartier wijd open voor het Stolkse 
verenigingsleven. Daarnaast werd er hard gewerkt aan 
een cultureel programma voor jong en oud. Steeds meer 
mogelijkheden zijn er inmiddels om naast de culturele en 
verenigingsactiviteiten te kiezen voor Het Kwartier voor 
andere maatschappelijke activiteiten zoals een bruiloft, 
verjaardag, receptie, een familiediner of zomaar een 
oergezellig feest. Onze gastheer Dick Blanken denkt met 
u mee en weet in de horecaondersteuning op een vaak 
verrassende manier uw feest onvergetelijk te maken.

Door al deze activiteiten is het voor Stolwijk Ontmoet 
steeds beter mogelijk om het multifunctionele centrum 
blijvend te exploiteren als brede ontmoetingsplaats met 
een maatschappelijk-sociale en culturele functie in de 
regio. We startten na de renovatie met zes verenigingen 
als vaste gebruiker van het moderne zalencentrum. 
Op dit moment zijn dat in totaal maar liefst zeventien 
verenigingen! Wij zijn er trots op dat wij met bijna alle 
vrijwilligers van het eerste uur dit samen mogelijk kunnen 
maken.
In het seizoen 2018/2019 staan er vertrouwde 
uitvoeringen en activiteiten op het programma. Ook 
informeren wij u in deze programmakrant over nieuwe en 
verrassende aanbiedingen!
Tot ziens in Het Kwartier!  
Mist u in onze programmaring voor u belangrijke zaken, 
laat dan via nieuws@hetkwartierstolwijk.nl weten wat u 
ook nog graag in ons centrum wilt zien.

Stichting Stolwijk Ontmoet
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Het Kwartier Nieuws nr. 7
Het nieuwe seizoen 2018/2019 is 
ook in Het Kwartier gestart. In deze 
huis-aan-huis-krant Het Kwartier 
Nieuws leest u wat er allemaal 
te doen is. Kies een van de met 
zorg uitgekozen voorstellingen en 
geniet van een gezellig avondje-uit 
in eigen dorp. Overigens komen er 
ook steeds meer bezoekers af op 
ons aanbod voor volwassenen en 
jeugd.

Profiteer van uw voordeel 
Profiteert u al van uw voordeel als 
Kwartiermaker? U krijgt Korting 
op culturele voorstellingen 
of evenementen die worden 
georganiseerd door Stichting 
Stolwijk Ontmoet. Word voor 
€ 15,00 per jaar Kwartiermaker 
(automatische afschrijving 
jaarlijks in december). Met de 
persoonlijke Kwartiermakerspas 
krijgt u € 2,50 korting op een 
toegangskaart. Aanmelden via het 
formulier op onze website www.
hetkwartierstolwijk.nl. Formulieren 
zijn ook op te halen in Het Kwartier.

Op de hoogte blijven?
Regelmatig versturen wij via 
e-mail aankondigingen van de 
geprogrammeerde voorstellingen 
en activiteiten voor jong en 
oud. Staat u nog niet op onze 
mailinglijst? Geef u op via  
nieuws@hetkwartierstolwijk.nl. 
Wij wensen u veel plezier in Het 
Kwartier!

Het hoofd koel!
Onze twee ‘warme’ zalen aan 
de voorkant zijn tegenwoordig 
airconditioned en aan de zonnige 
kant voorzien van een zonwering 
screen. Stolwijk Ontmoet heeft met 
deze investering ervoor gezorgd 
dat onze gasten het hoofd koel 
kunnen houden! Dat bleek met de 
hoge zomerse temperaturen van 
de laatste tijd een prima beslissing 
te zijn!

Actuele informatie:
www.hetkwartierstolwijk.nl 
en via  
facebook Het Kwartier Stolwijk!

Het Kwartier Nieuws via e-mail?
Stuur een mail naar  
nieuws@hetkwartierstolwijk.nl 
onder vermelding:  
Het Kwartier Nieuws digitaal.
Het Kwartier Nieuws nr. 8 
verschijnt februari 2019.

BEWAAREXEMPLAAR

Het Kwartier Stolwijk:  
bruisend hart van de regio
Voor bruiloften, feesten en partijen!

 goed te bereiken

 gratis parkeren

 gemoedelijke sfeer

 gastvrij

 persoonlijke aandacht

 laagdrempelig

 enthousiaste bediening

 prima service

 eigentijdse uitstraling

Gastheer 
Dick Blanken 
zorgt dat u zich  
thuis voelt!

Centraal  
gelegen in de 
Krimpenerwaard

Voor groepen  
van 10 tot  
500 personen

Jan Steenlaan 16b | 2821VB Stolwijk | info@hetkwartierstolwijk.nl  | Tel. 06 27 24 89 22

Tips voor een avondje uit? Kijk op 
www.hetkwartierstolwijk.nl/watisertedoen

Dinsdag 18 september
Aanvang: 19.45 uur  
(zaal open 19.15 uur)

Modeshow De Maalderij 

De laatste mode!
Leden van de Stolkse Vrouwen showen deze 
avond de nieuwste najaars- en wintermode van 
De Maalderij Mode. Dit is altijd weer een gezellige 
avond waar met belangstelling naar uit wordt 
gezien.

Toegang gratis voor leden Stolkse Vrouwen.  
Niet leden: € 5,00 incl. koffie/thee

18
september Donderdag 27 september 

Aanvang:12 uur.

Ontmoet elkaar bij de 
Langste Open Eettafel 
Samen aan tafel: veel gezelliger!
Aansluitend bij de landelijke ‘Week tegen eenzaamheid’ 
organiseren de Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard, de Lokale 
Seniorencommissie Stolwijk, Horeca Het Kwartier en Stichting 
Stolwijk Ontmoet een gezellige lunch voor alle mensen die het 
heerlijk vinden om nu eens een keer samen met vele anderen aan te 
schuiven in plaats van alleen aan tafel te zitten! Een betere naam is 
eigenlijk ‘Week van de Ontmoeting’!
Het college van B&W is ook uitgenodigd. Om zoveel mogelijk mensen 
te kunnen bereiken, wordt een aanmeldingsstrookje in de Kerkklok 
geplaatst. Ds. De Bruin is enthousiast over dit initiatief en schuift 
zeker aan!
Aanmelden kan via een strookje met naam en aantal deelnemers. 
Strookje inleveren in een doos bij Supermarkt Emté en Het Kwartier. 
Aanmelden kan ook via vlotpt@kabelfoon.nl onder vermelding van 
naam + aantal personen.

Kaarten à € 2,00 worden (liefst gepast) betaald bij binnenkomst in 
Het Kwartier.

27
september 
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Vrijdag 28 september
Aanvang: 20.15 uur

Kiki Schippers 
‘Waar’ 
Nieuwste voorstelling ‘Waar’
Cabaretière Kiki Schippers was onlangs te zien als 
deelneemster aan ‘De slimste mens’.  Zij won onder andere 
de Publieks- en de Persoonlijkheidsprijs bij Cameretten. 
Met het maatschappijkritische lied 'Er spoelen mensen 
aan' heeft zij de Annie M.G. Schmidtprijs 2017 gewonnen, 
de jaarlijkse onderscheiding voor het beste theaterlied 
van het voorgaande seizoen. Ze deed eindexamen aan het 
Minkema College in Woerden in 2005. 
Kiki treedt op in Het Kwartier 
met haar tweede voorstelling: 
'Waar'. Het is een van de laatste 
try-outs want eind oktober is de 
première in de Kleine Komedie 
in Amsterdam. 

Kaarten à € 12,50 
(Kwartiermakers €10,00) 
te koop in Het Kwartier of 
reserveer via  
nieuws@hetkwartierstolwijk.nl  
Info: 0182-341612

28
september 

Dinsdag 16 oktober
Aanvang: 19.45 uur  
(zaal open 19.15 uur)

Stolkse Vrouwen: Lezing over 
Schotland 

Schotland staat 
centraal
Corrie de Jong, lid van 
de Stolkse Vrouwen, 
vertelt met veel passie 
over Schotland. Zij 
laat van dit mooie 
land ook prachtige 
beelden zien.

Toegang gratis 
voor leden Stolkse 
Vrouwen. Niet leden:  
€ 5,00 incl. koffie/
thee

16
oktober 

Zaterdag 3 november
Aanvang 19.30 uur 
(zaal open 19.00 uur)

Benefiet Korenfestival
Zingen voor het goede doel
Het is inmiddels een goede traditie om in de maand 
november een aantrekkelijk programma samen te stellen. 
Naast de bekende koren ‘uit de buurt’ is er toch altijd 
wel weer een nieuw koor van buitenaf te beluisteren en 
bewonderen. Dit keer treden op Het Polderkoor, Vlister 
Zangers, IJsselmannen, Stormvrouwen uit Schoonhoven 
en Popkoor Just Sing.
De opbrengst van de entreekaarten wordt in z’n geheel 
geschonken aan de Stichting Ambulancewens. Medisch 
geschoolde vrijwilligers zetten zich in om laatste wensen 
te vervullen van terminale patiënten die afhankelijk zijn 
van ambulancevervoer.   

Kaarten à € 7,50 
(Kwartiermakers €5,00) 
te koop in Het Kwartier 
of reserveer via  
nieuws@hetkwartierstolwijk.nl  
Info: 0182-341612

3
november 

Vrijdag 19 oktober
Aanvang 20.15 uur

Henk Poort
‘Ik ben mijn lied’

Een bijzondere voorstelling! 
U kent Henk Poort als musicalauteur of als operazanger.
U miste zijn voorstelling vorig seizoen in het 
Concertgebouw in Amsterdam en in al die andere 
theaters waar hij bewees ook een boeiend 
verhalenverteller te zijn.
Henk Poort zingt nummers uit zijn omvangrijke repertoire 
(musical, operette, opera en pop) en kruipt in de huid van 
kleurrijke personen uit zijn verleden. 
Hij vertelt van het leven in de Jordaan, 
waar de opera’s luidkeels werden 
meegezongen, laat ons kennismaken 
met de Jordaanse ‘omes’ met hun 
levenslessen en gunt het publiek een 
kijkje achter de schermen. Ga zitten en 
geniet van zijn levenslied!

Kaarten à € 15,00 (Kwartiermakers 
€12,50) te koop in Het Kwartier of 
reserveer via  
nieuws@hetkwartierstolwijk.nl   
Info: 0182-341612

19
oktober 

Zaterdag 10 november
Aanvang: 21.00 uur

Benefietavond: 
Coverbands 
uit de regio!

Kom genieten en ga lekker los!
De Kwartier Club 
Stolwijk is een 
onafhankelijke 
vereniging die 
voor haar leden 
drie feesten per 
jaar organiseert 
in Het Kwartier. 
Met meer en 
minder bekende 
coverbands uit de regio wordt 10 november 
weer een leuk feest ‘gebouwd’. Dit keer gaat de 
opbrengst van de entree naar de Stichting Stop 
Hersentumoren.

Meer informatie op Facebook Kwartier Club 
Stolwijk

10
november 

Zaterdag 3 november 
Aanvang: 13.00 uur

Harmonie:
Workshop drums-percussie

Workshop voor jong en oud
In het jaar dat de Harmonie 100 jaar bestaat, 
wordt er veel door de jubilerende vereniging 
georganiseerd. Dit keer is het een originele 
drumworkshop. Jong en oud kunnen mee doen. 
Het is leuk als iedere deelnemer zelf een pot, pan, 
emmer of trommel meeneemt. Op de foto staat 
een mogelijke collectie van een straatmuzikant. 
Mocht je niets kunnen verzinnen, zorgt Harmonie 
Stolwijk voor een slagwerkinstrument. 
De drumwork-
shop staat o.l.v. 
Wilco Moerman. 
Kom meedoen en 
sla er eens lekker 
op los! 

Entree gratis

3
november 

Vrijdag 16, zaterdag 17, 
zaterdag 24 november

Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

Toreca: ‘Het lijk is zoek’

Komische thriller
Toreca neemt u mee naar het Engelse landgoed 
Greenacres in het jaar 1900. De oude heer Barraclough is 
overleden. De nazaten zijn niet alleen in rouw gedompeld, 
maar ook de verdeling van de erfenis zorgt voor de nodige 
opschudding. Voortdurende regenval heeft de komst 
verlaat van notaris Blundell en zijn compagnon Mickleby. 
De ontdekking dat er geen lichaam in de kist ligt, zorgt 
voor de nodige spannende en grappige verwikkelingen. 
Volgens regisseur Randy van Vliet wordt dit weer een 
avond ouderwets genieten. Op beide zaterdagen is er Bal 
Na met livemuziek!
U bent voorafgaand 
aan de voorstelling van 
harte welkom in ‘Het 
Kwartier’, waar de koffie 
voor u klaar staat. 

Kaarten à € 9,00 
te koop bij Slijterij 
en Wijnhandel ‘De Gouden Leeuw’, Achter de Kerk 2, 
Stolwijk of via torecatoneel@outlook.com

16|17|24
november

Zaterdag 29 september
Vanaf 17.00 uur

Bier, Beats & 
Bitterballen
Zomaar een geweldig feest! 
Onze gastheer Dick Blanken zorgt voor Bier, Beats & 
Bitterballen aansluitend aan de volleybalwedstrijden 
van Dosko op deze zaterdag. Hij vindt het leuk om 
voor de sporters – en natuurlijk ook voor hun fans en 
andere feestgangers – eens uit de band te springen 
onder het genot van Bier, het aanstekelijke optreden 
van een dj met Beats en daarbij de onmisbare 
Bitterballen! Zegt het voort en verzamel iedereen 
rond de gezellige Sportbar in Het Kwartier. Waar vind 
je nu een BBB-party?

Toegang gratis

29
september Donderdag 11 oktober

Aanvang: 10 uur

Dag van de Ouderen 
met optreden Accordeonata 

Dag van de Ouderen
De Lokale Seniorencommissie organiseert voor de 
4e keer deze gezellige dag. De deelnemers worden 
met koffie en koek ontvangen, waarna om half elf  
‘Accordeonata’ uit Lekkerkerk optreedt. Om half een 
schuift iedereen aan tafel 
voor een heerlijke lunch. 
Tijdens het vertonen 
van filmbeelden uit het 
archief van Stolwijk en 
regio kunnen de gasten 
nog heerlijk nagenieten 
en herinneringen 
ophalen.

Kaarten à € 5,00 zijn 
vanaf 1 oktober te koop 
bij de supermarkt Emté, 
Goudseweg 22, Stolwijk

11
oktober 
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Dinsdag 20 november
Aanvang: 19.45 uur  
(zaal open 19.15 uur)

Stolkse Vrouwen: 
Ambulancewens 

Wat doet ‘Ambulancewens?’
U heeft beslist wel eens gehoord over Stichting 
Ambulancewens. Deze landelijke groep met 270 
medisch geschoolde vrijwilligers vervullen dagelijks 
gratis laatste wensen van terminale patiënten die 
afhankelijk zijn van ambulancevervoer. Kees Veldboer, 
een van die vrijwilligers, komt graag vertellen over zijn 
persoonlijke ervaringen met Ambulancewens. Hoewel 
het vaak over aangrijpende laatste wensen gaat, zullen 
de aanwezigen nog lang denken aan het fantastische 
werk van de vrijwilligers.

Toegang gratis voor leden Stolkse Vrouwen.  
Niet leden: € 5,00 incl. koffie/thee

20
november 

Dinsdag 18 december 
Aanvang: 19.45 uur  
(zaal open 19.15 uur)

Stolkse Vrouwen: 
Be Vocal met ‘Kerstkristallen’
Kerststemming
De sfeervolle kersttijd is bij uitstek geschikt voor het koor  
Be Vocal uit Rotterdam. Zij laten zich van hun beste kant zien 
en horen. Kerstkristallen is een avondvullend programma 
met kerstliederen. Bekende, oude Traditionals maar ook 
de moderne Amerikaanse kerstmelodieën komen voorbij. 
Van solo, duetten, trio’s en kwartetten, veelal 4-stemmig 
gezongen in verschillende stijlen! De aankleding van 
zangeressen en de zangers is bij ieder nummer feestelijk te 
noemen en ook het decor is sfeervol.

Toegang gratis en uitsluitend voor leden Stolkse Vrouwen 

18
december Dinsdag 1 januari 2019

00.30 -05.00 uur

Oud en Nieuw-Kwartier
Feestend het nieuwe jaar in!

Voor de doorzetters!
Wat doe je met Oud & Nieuw? Blijf nog even thuis 
rond middernacht om iedereen al het geluk van 
de wereld te wensen voor 2019. Daarna snel je 
naar Het Kwartier om vanaf half één je te storten 
in het feest dat onze gastheer Dick Blanken 
heeft voorbereid. Het is een feest voor de echte 
doorzetters van 0.30 - 05.00 uur
Direct na de jaarwisseling start dit spetterende 
Oud en Nieuw-Kwartier! De deuren gaan open 
voor de échte nachtvlinder.
Tegen die tijd leest u meer informatie op Facebook 
Stolwijk Ontmoet. Hou het in de gaten! 

Kaarten à € 5,00 te koop in Het Kwartier

31
december 

1
januari

Zaterdag 19 januari   
1e voorstelling aanvang 14.00 uur
2e voorstelling aanvang 19.00 uur

Excelsior Kids met musical 
‘Minoes’
Vrolijke musical voor de 
hele familie!
Excelsior Kids speelt de musical 
Minoes van Annie M.G. Schmidt. 
Zie voor details bij het blauwe 
blokje 19 januari 2019.

Kaarten à € 3,50 vanaf half 
december te koop bij Wauw 
Women's and Kids fashion, 
Bovenkerkseweg 2, Stolwijk

19
januari 

Zaterdag 2 februari 
Aanvang: 21 uur

Kwartier Club Stolwijk + IJsclub 
Stolwijk: Après-schaats-feest
KCS en IJsclub Stolwijk
Voor de 4e keer hét gezelligste winterfeest! Een feestje 
waarbij je op vrolijke klanken van de coverband 2 MF kan 
zingen, springen 
en dansen. Net als 
vorig jaar feesten 
we samen met de 
leden van de IJsclub 
Stolwijk.

Meer informatie op 
Facebook Kwartier 
Club Stolwijk

2
februari Zaterdag 9 februari  

Aanvang: 20.15 uur

Cabaretière Anne Neuteboom:
‘Kijk haar gaan’
Kijk haar gaan
Anne Neuteboom werd geboren in 1989, toen alles wat kon 
ademen dankzij Herman van Veen  ‘Anne’  werd genoemd, 
dus zeg maar Neut. 
Neut studeerde in 2013 af aan de Koningstheateracademie 
en werd in 2015 winnaar van de jury- en publieksprijs 
van cabaretfestival Cameretten. Ze komt na haar eerste 
soloprogramma ‘Weg’ met een nieuwe show. Ze maakt 
maatschappelijk betrokken 
cabaret anno 2018: geen zure 
oogkleppen, maar met een 
frisse analytische blik. Regie: 
Hanneke Braam. 
Kom naar haar try-out in Het 
Kwartier. ‘Kijk haar gaan’ gaat in 
november in première. 
  
Kaarten à € 12,50 
(Kwartiermakers 10,00) te koop 
bij Het Kwartier of reserveer via 
nieuws@hetkwartierstolwijk.nl.  
Info: 0182-341612.

9
februari 

Zaterdag 1 december 
Aanvang: 20.00 uur

Ierse avond
The Continental Céili Band
Meeslepende Ierse muziek 
Kom genieten van de authentieke Ierse muziek met de 
Continental Céili Band. Oorspronkelijk is een céili (uitspraak: 
keelie) een sociale bijeenkomst. Zie het als voorloper van 
de moderne discotheek! De band C.C.B. bestaat uit ervaren 
Ierse musici met viool, gitaar, fluit, accordeon, banjo, 
bodhrán (handtrommel) en uilleann pipes (Ierse doedelzak). 
Groepsdansen staan centraal. Het leuke is dat je céili’s niet 
alleen in Ierland en Schotland vindt, maar op 1 december ook 
in Het Kwartier! 
Na dit verfrissende nieuwe programma kunt u nog onder 
het genot van een Guiness of Ierse whiskey bij de bar 
nagenieten…

Kaarten à € 15,00 
(Kwartiermakers 12,50) 
te koop bij Het Kwartier 
of reserveer via  
nieuws@hetkwartierstolwijk.nl. 
Info: 0182-341612.

1
december Vrijdag 14 december

Aanvang: 19.00 – ca. 22.30 uur

Kerst-Kwartier
Gezellige ontmoetingsplek
Veel mensen bezochten de afgelopen jaren het 
Kerst-Kwartier. De bezetting van de kraampjes is 
telkens anders. Er zijn vertrouwde gezichten maar 
ieder jaar ook weer nieuwkomers die hun producten, 
kunstnijverheid of lekkernijen graag onder de 
aandacht willen brengen. Het is ook een gezellige 
ontmoetingsplaats zo vlak voor de kerstdagen. Dit keer 
is het Kerst-Kwartier op vrijdagavond. 

Toegang gratis
Reserveren kraam à € 25,00 via  
nieuws@hetkwartierstolwijk.nl

14
december 

Zaterdag 12 januari
16.00 – 19.00 uur         

Nieuwjaars-Kwartier

Proosten op het nieuwe jaar
Het Kwartier opent haar deuren voor onze 
vrijwilligers, de Kwartiermakers, de leden van onze 
verenigingen, de vaste gebruikers, sponsors en 
sympathisanten om onder het genot van een glas 
bubbels het nieuwe jaar in te luiden. Wij rekenen 
weer op veel belangstellenden bij deze jonge 
traditie!

Toegang gratis

12
januari

2019

2019 2019 2019

Zaterdag 9 maart: Jaarlijkse uitvoering Harmonie 
Vrijdag 5 april: Janneke Jager + band: Cabaret entertainment

Vrijdag 26 april: Koningsnacht – Kwartier Club Stolwijk
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Binnenkort in Het Kwartier:



Vrijdag 15, Zaterdag 16, 
Zaterdag 23 februari 
Aanvang: 20.00 uur
Rederijkerskamer Excelsior:
‘BRAVO!’ van Haye van der Heyden

O la, la… lukt het met de bouwval?
Met deze komedie neemt Excelsior u mee naar het Franse 
platteland. Gerard heeft een huisje in Frankrijk gekocht. 
Online…  en zonder het te bekijken. Samen met Aktan komt 
hij aan en treft hij een enorme bouwval aan. Zijn vrouw 
Evelien had  ‘m nog zo gewaarschuwd! Terwijl de mannen 
aan de slag gaan, onderhoudt Evelien in Nederland via skype 
contact om te horen of Gerard de bouwval op tijd weet op 
te knappen. De mannen worden nogal afgeleid door de 
aanwezigheid van prachtige buurvrouw Isabelle – spreekt 
alleen Frans - en actrice Bibi, die op het Franse platteland 
woont en Nederlanders helpt met het kopen van een huisje. 
Gerard heeft plannen na het opknappen van de bouwval er 
een restaurant in 
te beginnen! Chez 
Gerard! 

Kaarten €10,00. 
Nadere informatie 
tegen die tijd: 
media en Facebook

15|16|23
februari 

Vrijdag 21 september
16.00 – 17.30 uur

Meester Wes en Kip 
Interactief kindertoneel voor iedereen 
en speciaal voor 4 tot en met 7-jarigen!
 Meester Wes heeft heel veel knuffels, maar zijn allerliefste 
knuffel… is Kip. Kip legt iedere morgen een ei voor 
Meester Wes en als hij jarig is zelfs een chocolade-ei! Nou, 
dat wil Mevrouw de Heks ook wel en daarom steelt zij 
Kip. In deze kindervoorstelling 
helpen de kinderen en de 
politieagent Meester Wes om 
Mevrouw de Heks te vangen en 
Kip weer terug te krijgen. Zou 
dat lukken…?
Kom naar de voorstelling om 
hier antwoord op te krijgen!

Kaarten à € 5,00 (incl. glas 
limonade) te koop in  
Het Kwartier of reserveer via 
nieuws@hetkwartierstolwijk.nl 

21
september 

Vrijdag 2 november 
16.00 – 17.30 uur

Meester Adriaan: 
Wat weet jij van  
5 t/m 13 jaar

Meester Adriaan vertelt weer boeiend over…
de planeten, zwaartekracht en hoe zit dat nu eigenlijk 
allemaal? Hij geeft je in vogelvlucht precies die informatie 
waar je wat aan hebt. We gaan daarna natuurlijk ook 
wat knutselen om thuis te kunnen nagenieten van die 
fascinerende planeten. We verklappen nog niet wat dat 
is. Je weet voortaan welke planeten er zijn! Ga op de foto 
als ruimtevaarder en ondervindt hoe je je zou bewegen 
als ruimtevaarder. Meester Adriaan weet heel veel over 
het heelal. Heb 
je vragen? Stel ze 
gerust!

Kaarten à  
€ 6,00 (incl. glas 
limonade) te koop 
in Het Kwartier of 
reserveer via:
nieuws@hetkwartierstolwijk.nl

Dinsdag 23, woensdag 24 en  
donderdag 25 oktober
9.30 – 12.00 uur (laatste dag tot 12.30 uur) 

Vakantie Bijbel Club 

Jaarlijkse Vakantie Bijbelclub
Alle kinderen uit Stolwijk tussen 4 – 12 jaar zijn welkom op 
deze drie dagen. Op de Vakantie Bijbel Club (VBC) wordt 
gezongen, geknutseld, een Bijbelverhaal voorgelezen, 
spelletjes gedaan en zijn er nog véél meer leuke dingen. Ieder 
jaar komen er ongeveer 120 kinderen. Tussendoor krijg je 
limonade en wat lekkers.

Toegang: gratis

2
november 

23|24|25
oktober 

Zaterdag 3 november 
Aanvang: 13.00 uur

Harmonie:
Workshop drums-percussie

Workshop voor jong en oud
Zie voor details bij het gele blokje 3 november. 

Entree gratis

3
november 

Vrijdag 14 december
Aanvang:19.00 – 20.30 uur

Kerst-Kwartier

Gezellige ontmoetingsplek
Ook leuk voor kinderen.
Zie voor details bij het gele blokje 14 december.

Toegang gratis

14
december

Zaterdag 19 januari   
1e voorstelling aanvang 14.00 uur
2e voorstelling aanvang 19.00 uur

Excelsior Kids met musical 
‘Minoes’
Vrolijke musical voor de hele familie!
Excelsior Kids speelt de musical Minoes van Annie M.G. Schmidt. 
Poes Minoes is na het eten van chemische producten uit 
de geurtjesfabriek van meneer Ellemeet in een jonge dame 
veranderd. Ze spint, krabt, geeft kopjes en houdt nog steeds van 
vogeltjes. Al is ze nu een gewoon meisje, toch zingt ze af en toe 
nog de mauw-mauw-song en 
spreekt ze nog prima ‘kats’.  Dat 
komt meneer Tibbe, de journalist, 
goed uit. Juffrouw Minoes vertelt 
hem ieder nieuwtje en dat geeft 
grote moeilijkheden. Wil Minoes 
een mens blijven of toch liever 
een kat zijn?
Uiteindelijk is het niet zo 
belangrijk wat je kiest, als je het 
maar doet met je gevoel.

info.excelsiorkids@hotmail.com of 
facebook.com/rederijkerskamer.nl

Kaarten à € 3,50 vanaf half 
december te koop bij Wauw 
Women`s and Kids fashion, 
Bovenkerkseweg 2, Stolwijk

19
januari

Woensdag 23 januari
15.00 – 16.00 uur
Poppentheater Dubbele Jan

‘Kat op Stap’!
Leeftijd: 3 - 7 jaar

Nationale Voorleesdagen (23 jan. - 2 febr.) 
en Prentenboek van het jaar
Het Prentenboek van het jaar 2019 is 'Een Huis voor Harry' 
van Leo Timmers. Poppentheater Dubbele Jan heeft een 
prachtig poppenspel van dit verhaal gemaakt.
Kleine kat is nog nooit buiten geweest. Hij gaat op stap, nee 
op avontuur. Hij ziet veel onbekende dingen en ineens weet 
hij niet waar zijn huis is gebleven! De kids tot 7 jaar genieten 
vast weer met volle aandacht van dit avontuur!

Kaarten à € 3,00 (incl. glas limonade) te koop in Het 
Kwartier of reserveer via nieuws@hetkwartierstolwijk.nl  

23
januari

Donderdag 29 november                    
10.30 - 11.30 uur

Sinterklaas-Poppenspel 
voor Peuters
Speelkwartier
Vrijwilligers lezen, spelen en zingen iedere 
donderdagochtend van half elf tot half 12 in Het Kwartier 
met peuters tot 4 jaar. Marion Burger en Els Kwinkelenberg 
zorgen ieder jaar voor een gezellige ochtend vlak voor het 
Sinterklaasfeest. Zij maken er een vrolijk spektakel van met de 
handpoppen waarmee zij de kinderen laten genieten van een 
van de avonturen van de lieve Sint. Kids onder begeleiding 
van een volwassene zijn van harte welkom.

Toegang gratis 

29
november 

Vrijdag 19 oktober 
13.30 – 15.30 uur

Kinderbingo 

Leuke prijsjes!
Onze Tessa van de St. Dagbesteding verzorgt met haar 
medewerkers speciaal in de herfstvakantie voor het 
eerst een gezellige kinderbingo! Er zijn die middag 
leuke prijsjes te winnen!

Opgeven kan t/m maandag 15 oktober aan de bar 
van Het Kwartier of telefonisch: 0182 860136.
Kaarten kosten € 3,50 (incl. 2 glazen limonade)
Leeftijd tot 12 jaar, ouders zijn gratis welkom.

19
oktober 

Speciaal voor de kinderen of activiteiten die ook geschikt zijn voor kinderen2019

2019

2019
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Expositiekalender Het Kwartier
Gratis toegang maandag tot en met vrijdag 08.30 -16.00 uur en 

ook geopend tijdens activiteiten op zaterdagen en in de avonduren. Zondag gesloten.

20 augustus tot 22 oktober 2018
Ben van der Wal (Lekkerkerk)

Schilderijen (acryl/olieverf)
Zijn favoriete onderwerpen zijn de contrasten tussen licht en 

donker. Dat is te zien in zijn stillevens, landschappen, glazen en ook 
in zijn portretten. 

22 oktober 2018 tot begin februari 2019
Wim Sloof (Stolwijk)
Schilderijen (olieverf)

Zijn doeken met landschappen en stillevens laten een grote 
variatie in lichtval zien. Deze schilder werkt graag met olieverf. 

Tot en met eind mei 2019
Iedere donderdag van 10.30 - 11.30 uur
(niet in de schoolvakanties)

Vrijwilligers lezen, spelen en zingen met 
peuters tot 4 jaar.
Kids onder begeleiding van een volwassene 
zijn van harte welkom.

Toegang is gratis.

Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers!
Speelkwartier voor peuters

U kunt gratis boeken lenen uit onze 
Zwerfboekenbibliotheek 
Regelmatig komen er nieuwe titels. Wist u dat we ook 
kinderboeken hebben in de kast bij de giraf?

Openingstijden werkdagen: 8.30 – 16.00 uur en 
tijdens activiteiten in avonduren en zaterdag.

Ook gratis te leen zolang u wilt, zijn de puzzels en 
spelletjes in de Spelletjeskast. Vraag de sleutel van 
de kast bij de bar.

Gek op lezen? 
Gratis boeken halen in de Zwerfboekenbibliotheek!

De Open Eettafel is een 
ontmoetingsplek met een 
lage drempel waar Stolwijkers 
elkaar ontmoeten en gezellig 
samen eten. Dat is een prettige 
onderbreking van de dagelijkse 
sleur. Maar liefst tweemaal per 
week zijn 55-plussers van harte 
welkom aan de grote eettafel 
in Het Kwartier. Je ontmoet 
dorpsgenoten en er worden 
nieuwtjes uitgewisseld. 
Het team onder leiding van 
Dick Blanken heeft iedere week 
veel plezier met de voorbereidingen van het 3-gangenmenu. Vaak worden 
foto’s op het Facebook van Het Kwartier Stolwijk gezet. Er zijn veel fans die de 
enthousiaste medewerkers van Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard op de 
voet volgen!

Open Eettafel: 3-gangenmenu: € 7,50           
Dinsdag 11.30 uur
Opgeven: vóór maandag 11 uur bij Maat Matze  
tel. 342763 b.g.g. 341888 of 342117.

Soepmiddag: verse soep met broodjes: € 5,00.  
Donderdag 12.30 uur:
Opgeven: vóór woensdag 12 uur aan de bar in Het Kwartier of tel. 860136.

Open Eettafel: 
dé ontmoetingsplek voor velen

KINDERFEESTJES OP MAAT
(6-15 kinderen)

In Het Kwartier

Meer info in Het Kwartier, Jan Steenlaan 16b, 
2821VB Stolwijk of 0182 860 136

Bekijk de map met thema feestjes en alle mogelijkheden!

KINDERFEESTJES  
OP MAAT!
Op vrijdagmiddagen  
€ 7,50 per kind

Thema feestje
+ Onbeperkt limonade
+ 1 cup cake
+ 1 zakje chips

Bij te boeken extra's:
- patat, hotdog, pannenkoeken
- meeneem cadeautje themastijl
- koffie/thee/fris voor ouders

Prinsessen/Prinsen feestje
Diva feestje

Sprookjes feestje
Jungle feestje

Meer thema's in voorbereiding

De medewerkers staan al klaar 
voor jullie feestje!
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Gymnastieklessen:
•	 Meer bewegen voor ouderen (SWOB/V) o.l.v. Conny Ponssen
•	 Gym je fit 50+ o.l.v. Marianne Smulders
•	 Valpreventie/seniorengym 65-plussers

Maandag 10.15 - 11.00 uur
Woensdag    9.30 - 10.30 uur
Vrijdag 14.00 - 15.00 uur 

Info:
0180 - 661004 
341871
341975
Kom een keer kijken en doe eens mee.

Bridge
Bridgeclub Stolwijk Maandag 13.30 - 17.00 uur

Info:
501014 of mmiddeldorp@zonnet.nl

Aquarelleren/Schilderen (SWOB/V) Maandag 14.00 - 16.00 uur Loop gerust eens binnen tijdens de les.

Line Dance Club Stolwijk Maandag 19.30 - 21.30 uur U bent welkom op maandagavond om de sfeer te 
proeven!

Digitale fotocursus door Abe Maaijen Paar keer per jaar. Start 24 september 2018! info@abefoto.nl en op facebook Het Kwartier Stolwijk

Happy Notes - muzieklessen voor jeugd. Gitaar, Keyboard  
(vanaf 8 jaar). Dans en Muziek (4+5 jaar), Superkids (5-7 jaar).

Dinsdag 16.00 - 18.00 uur info@happy-notes.nl

Stolkse Vrouwen Dinsdagavond, 1x per maand Info: www.stolksevrouwen.nl

Het Polderkoor Dinsdag 20.00 - 22.00 uur
3x per maand

Welkom op de repetitieavond om te kijken of u lid wilt 
worden!

Toneel:
Toneel-, Revue-, Cabaretgezelschap Toreca
Rederijkerskamer Excelsior
Excelsior Kids

Toneelverenigingen repeteren op 
woensdagavond.
Excelsior Kids op woensdagmiddag

Facebook Toreca, torecatoneel@outlook.com 
info@rederijkerskamerexcelsior.nl
Facebook Rederijkerskamer  Excelsior
excelsiorkids@hotmail.com

Lokale Senioren  Commissie
(onder de paraplu van SWOB/V)

Iedere donderdag 14.00 - 16.00 uur Kom gezellig eens langs op een donderdag. U bent van 
harte welkom!

Harmonie
•	 Muzieklessen (trompet en hoorn)
•	 Harmonie oefenavond

Donderdag 17.00 - 19.45 uur
Donderdag 20.00 - 22.00 uur

Info:  Caroline Kok-Verwaal 342587 
of carolinekokverwaal@gmail.com
www.harmoniestolwijk.nl

Kwartier Club Stolwijk
De Kwartier Club is een onafhankelijke vereniging die voor al haar 
leden een aantal feesten per jaar organiseert in Het Kwartier.

Informatie over feesten op Facebook Kwartier Club 

 
 

Uitvaartbegeleiders Jan Vink en Angelique Jonkheid geven informatie 
over hun activiteiten in Stolwijk. Zij begeleiden  ‘afscheid en uitvaart’ 
op een persoonlijke en waardige wijze en zoeken met u een passende 
locatie. Nu ook vanuit Het Kwartier.

Klein Kwartier: spreekuur op  
vrijdag 10.30 – 12.00 uur op 7 + 21 
september.  
Daarna op afspraak via 06 23 80 06 35.

Website: jan-vink.nl 
Telefoon 06 23 80 06 35 
Contact per mail: info@jan-vink.nl

ACTIVITEITEN IN HET KWARTIER

Het Kwartier, Jan Steenlaan 16b, 2821VB Stolwijk. Tel: 0182 860136
In de grote theaterzaal van Het Kwartier zijn 
er naast de vele culturele voorstellingen van 
artiesten uit het hele land en van verenigingen 
uit ons dorp ook tal van andere activiteiten.
Huwelijkssluitingen en –feesten, politieke 
debatten, jubilarisavonden, familiefeesten, 
kerkdiensten en ook uitvaartdiensten. Voor 

meer informatie kunt u bellen met onze 
gastheer Dick Blanken 06 27248922 of stuur 
een mail naar info@hetkwartierstolwijk.nl 
Voor informatie over onze culturele activiteiten 
mailt u naar nieuws@hetkwartierstolwijk.nl.  
In de directe omgeving van Het Kwartier kunt 
u gratis parkeren!
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