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De lente in Het Kwartier!
Er staan weer veel activiteiten op het voorjaarsprogramma
van Het Kwartier. Zoals u gewend bent, is een gevarieerd
programma samengesteld. Met deze Nieuwsbrief kunt
u een keuze maken uit culturele en maatschappelijke
evenementen voor de jeugd en de ouderen. Ook kunt
u de activiteiten van de plaatselijke verenigingen bekijken.
Inmiddels zijn we het vijfde jaar ingegaan en mogen
we vaststellen, dat steeds meer Stolwijkers en
Krimpenerwaarders de weg naar Het Kwartier weten te
vinden. Niet alleen voor de voorstellingen maar ook voor
vergaderingen, feestjes en partijen nemen de boekingen
toe. Het Kwartier bruist van activiteiten, voor ons een
bewijs dat alle inspanningen van vrijwilligers gedurende
de laatste jaren niet voor niets zijn geweest! Bovendien is
uw gastheer Dick Blanken altijd beschikbaar om een mooi
voorstel te doen wanneer u een feest wilt organiseren.
Zien wij u binnenkort weer in Het Kwartier?

Wijziging in het bestuur
van Stolwijk Ontmoet
Onlangs hebben Anneke van Arkel (secretaris van Stolwijk
Ontmoet) en Adrie Oudenes hun activiteiten binnen
het stichtingsbestuur beëindigd. Anneke heeft, na veel
intensief werk te hebben verricht voor Het Kwartier
gedurende de laatste zes jaren, haar taken overgedragen
aan het nieuwe bestuurslid Pieter Bongers.
Adrie Oudenes blijft overigens wel actief in de
Activiteitencommissie en blijft dus betrokken bij de
programmering van culturele evenementen.

Iets boeken ?
Reserveringen voor verenigingen kunnen worden
aangemeld bij de beheerder van de zalenagenda:
Gerie Rietveld (gerierietveld@kpnplanet.nl) 06-28764750
Voor feesten, partijen e.d. neemt u contact op met Dick
Blanken (info@hetkwartierstolwijk.nl) 06-27248922

Culturele agenda seizoen 2019
2019
Zaterdag 9 februari

Cabaretière Anne Neuteboom: ‘Kijk haar gaan’

Vrij 15, za 16, za 23 februari

Rederijkerskamer Excelsior: ‘Bravo!’
van Haye van der Heyden

Zaterdag 9 maart

Uitvoering Muziekvereniging Harmonie

Vrijdag 5 april

Cabaret: Janneke Jager (met band)

Vrijdag 26 april

Kwartier Club Stolwijk: Koningsnacht

Vrijdag 10 mei en za. 11 mei

Cabaret Stolks Struif met 'De Reünie'

Zaterdag 29 juni

Openluchtconcert in park naast Het Kwartier

Na de zomer:
Vrijdag 20 september

'Smeltend poolijs en stijgende zeespiegel'
Vrijdag 11 oktober

cabaret/entertainment: Los-Muziektheater

Zaterdag 2 november

Benefiet-Korenfestival

Zaterdag 16, vrijdag 22,
zaterdag 23 november

Toneeluitvoering Toreca

Zaterdag 30 november

Rolling Stones Tribute band!

Speciale voorstellingen en activiteiten
voor kinderen
2019
Vrijdag 22 februari

Filmochtend voor de jeugd:
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februari

Cabaretière Anne Neuteboom:
‘Kijk haar gaan’
Lovende recensies
Anne Neuteboom werd geboren in
1989, toen alles wat kon ademen
dankzij Herman van Veen S‘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 die in november in
première ging.
De pers was lovend over
haar optreden: ‘Kan een
cabaretvoorstelling tegelijk
persoonlijk en geëngageerd zijn, tegelijk energiek en kwetsbaar
en tegelijk chaotisch en met een sterke rode draad? Ja, dat kan, zo
bewijst Anne Neuteboom met haar tweede avondvullende show
Kijk haar gaan. Het resultaat is fantastisch theater, waarbij je
steeds weer verrast wordt en dus de hele avond op het puntje van je
stoel blijft zitten.’ (De Theaterkrant).
Kaarten à € 12,50 (Kwartiermakers 10,00) te koop bij Het Kwartier
of reserveer via nieuws@hetkwartierstolwijk.nl. Info: 0182-341612.

Iedere donderdag van

Spelen en voorlezen voor peuters

10.30-11.30 uur

(niet in schoolvakanties)

Vrijdag 15, zaterdag 16,
Zaterdag 23 februari
Aanvang: 20.00 uur

15|16|23
februari

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!
De rollen worden gespeeld door Bert Zwijnenburg, Marion Burger,
Esther van der Werff, Natasja van Wijk en Ben Zwinkels. Regie: Irene
Nieuwveld.
Kaarten à €10,00 verkrijgbaar bij Slijterij De Gouden Leeuw
(Achter de Kerk). Nadere informatie via Facebook: rederijkerskamer
Excelsior.

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

Meester Kikker (op studiedag)

Stichting Stolwijk Ontmoet

Zaterdag 9 februari
Aanvang: 20.15 uur

Weerman Peter Kuipers Munneke met

Het Kwartier Nieuws nr. 8
Het nieuwe seizoen 2018/2019
loopt inmiddels in Het Kwartier
sedert september. In deze huisaan-huis-krant Het Kwartier Nieuws
leest u wat er allemaal te doen is
in het komende voorjaar. Kies een
van de met zorg geselecteerde
voorstellingen en geniet van een
gezellig avondje uit in eigen dorp.
Gelukkig komen er ook steeds meer
bezoekers af op ons aanbod voor
volwassenen en jeugd.

Het Kwartier Nieuws via e-mail?
Stuur een mail naar
nieuws@hetkwartierstolwijk.nl
onder vermelding: Het Kwartier
Nieuws digitaal.
Het Kwartier Nieuws nr. 9 verschijnt
in september 2019.

Het Kwartier Stolwijk:
bruisend hart van de regio
Voor bruiloften, feesten en partijen!
Tips voor een avondje uit? Kijk op
www.hetkwartierstolwijk.nl/watisertedoen

Voor groepen
van 10 tot
500 personen

Centraal
gelegen in de
Krimpenerwaard

 goed te bereiken
 gratis parkeren
 gemoedelijke sfeer
 gastvrij

Gastheer
Dick Blanken
zorgt dat u zich
thuis voelt!

 persoonlijke aandacht
 laagdrempelig
 enthousiaste bediening
 prima service
 eigentijdse uitstraling

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

HET KWARTIER, JAN STEENL AAN 16B, 2821VB STOLWIJK. TEL: 0182 860136
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Zaterdag 9 maart
Aanvang: 19.45 uur
(zaal open 19.15 uur)

5

Vrijdag 5 april
Aanvang: 20.15 uur

maart

Uitvoering Harmonie Stolwijk
Jaarlijkse uitvoering
In haar jaarlijkse uitvoering gaat de Harmonie het
jaar rond met de 'Vier Jaargetijden'. Hierin worden
onder meer 'Russian Winter' en 'Autumn Leaves'
vertolkt.
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
Kaarten à € 7,50 verkrijgbaar bij de EMTE.

april

26
april

Cabaret: Janneke Jager
met Femme Façade

Kwartier Club Stolwijk
en Koningsnacht 		

Oude bekende in Het Kwartier
Janneke Jager trad al eerder op in Het Kwartier. Haar
vakkundige en aanstekelijke manier van presenteren was
aanleiding om ook haar nieuwste programma in onze agenda
op te nemen.
‘Femme Façade’ is een muzikale voorstelling op het snijvlak
van cabaret & kleinkunst, waarin Janneke wordt begeleid op
piano en gitaar door twee muzikanten. Liedjes waarin het
leven in al zijn breekbaarheid wordt bezongen zijn de leidraad
van de show. Daarnaast gaat Janneke in verhalen, een grimmig
sprookje en grappige anekdotes
op zoek naar de naakte waarheid
- bekeken vanuit een opvoeding
op het Groningse platteland
en een jeugdervaring op een
naturistencamping...

Start van een traditie
Na het zeer geslaagde Koningsnachtfeest vorig jaar,
heeft de Kwartier Club Stolwijk besloten dat zij er een
mooie traditie van gaan maken! Zij hebben het recept
voor een knalfeest in handen: een lokale coverband en
lokale DJ’s staan garant voor veel plezier. Een mooiere
start kan je de verjaardag van de koning niet geven.
Uit je dak voor Koningsdag!
Meer informatie is tegen die tijd te vinden op Facebook
Kwartier Club Stolwijk.

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

De Stolwijkse Harmonie tijdens haar jubileum
concert in 2018
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Vrijdag 10 en zaterdag 11 mei
Aanvang: 20.30 uur

11
mei

mei

Zaterdag 29 juni
Van 16.00 tot 19.00 uur

29
juni

Openluchtconcert met
barbecue

Cabaret Stolks Struif met 'De Reünie'
Vijfentwintig jaar later…
Het heeft ruim vijfentwintig jaar geduurd, maar
eindelijk is er weer een optreden van het illustere
cabaret Stolks Struif. In de jaren zeventig en
tachtig maakte de groep furore in onze regio (en
daarbuiten) met een aantal cabaretprogramma's
waarin ook plaatselijke en regionale zaken op de hak
werden genomen.
Nu is er dus een reünie, zoals de groep dit noemt.
Een programma met veel nieuw materiaal, maar ook
met oude nummers die aan actualiteit nauwelijks
hebben ingeboet.
De groep is weliswaar qua samenstelling gewijzigd
door diverse omstandigheden, maar dit eenmalige
optreden zal veel liefhebbers van het regionale
cabaret weten te boeien!
Kaarten à € 10,00 verkrijgbaar bij Het Kwartier of
te reserveren via nieuws@hetkwartierstolwijk.nl
Info: 0182-341612.

Vrijdag 26 april		
Aanvang: 21.00 uur

						

Stolks Struif met: Ad Burger, Bert Zwijnenburg, Sylvia Oudenes,
Jaap Uittenbogaard en Maurice van Kersbergen (piano).

Genieten in het gras
In het parkje naast Het
Kwartier (In de Bogerd)
wordt op deze namiddag
een openluchtconcert
gegeven door een nog
nader bekend te maken
band. Hou dus de
Optreden van Dizzizjazzinformatie van
bigband vorig jaar
Het Kwartier en de
media in de gaten. Vanaf 16.00 uur kunt u genieten
van sfeervolle muziek met drankjes en een barbecue
verzorgd door Het Kwartier Horeca. Neem gerust een
kleed of stoeltjes mee op deze hopelijk zomerse dag.
Bij slecht weer wordt het evenement verplaatst naar de
culturele zaal van Het Kwartier.
De toegang is gratis!

Na de zomer (een preview van de voorstellingen vanaf september 2019)
Vrijdag 20 september
Aanvang: 20.15 uur

20

september

NOS-weerman Peter Kuipers
Munneke met lezing: 'Poolijs en
verhoging zeespiegel'
Presentatie: 'Smeltend poolijs en verhoging van de
zeespiegel, gevolgen voor de polder...'
Iedereen kent Peter Kuipers Munneke als een van de
presentatoren van het weerbericht. Maar hij doet meer: met
een groep wetenschappers trok hij naar de Noordpool om
getuige te zijn van het smeltende poolijs en de gevolgen
daarvan op onze beschaving.
Hij stelde een interessante
presentatie samen over al zijn
ervaringen. Met beeld en geluid
weet hij het publiek te boeien,
hij betrekt ook de gevolgen van
de klimaatverandering voor onze
polders in zijn betoog.
Kaarten à € 12,50
(Kwartiermakers € 10,00)
verkrijgbaar bij Het Kwartier of
via email te reserveren:
nieuws@hetkwartierstolwijk.nl
Info: 0182-341612
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Vrijdag 11 oktober
Aanvang: 20.15 uur

en verder:

oktober

Cabaret/entertainment:
Los Muziek theater
Hilarisch en van hoge kwaliteit!
Zet vier totaal verschillende dames bij elkaar, met totaal
verschillende (muzikale) kwaliteiten en je hebt Los
Muziektheater. Een zalige club dames die met grote hilariteit
en fijne stemmen, herkenbare situaties uit het leven
lekker uitvergroten. Met als achtergrond van alle dames
conservatorium, behoort Los Muziek Theater tot de beste
muzikale cabaretgroepen in ons land.
Een programma dat niet alleen vrouwen zal boeien maar ook
de mannen rode oortjes zal bezorgen!
Kaarten à € 15,00
(Kwartiermakers
€ 12,50) vanaf
1 augustus
verkrijgbaar bij Het
Kwartier of via email
te reserveren:
nieuws@hetkwartierstolwijk.nl
Info: 0182-341612.

november
Zaterdag 2 november		
Benefiet-Korenfestival
Zaterdag 16, vrij 22, zat. 23
Toneeluitvoering 'Toreca'
Zaterdag 30 november 		
Rolling Stones-tributeband!

HET KWARTIER, JAN STEENL AAN 16B, 2821VB STOLWIJK. TEL: 0182 860136

Speciaal voor kinderen

22

Vrijdag 22 februari
10.00 – 11.30 uur

februari

Film Meester Kikker 6+
Filmochtend op studiedag
Op de studiedag van de OBS De Sterrenboom hoeven de leerlingen
zich niet te vervelen. Lekker chillend met popcorn en een glas
limonade kunnen zij kijken naar de film Meester Kikker. Het is een
echte komedie/familiefilm onder regie van Anna van der Heide.
Het verhaal? Het gaat over een gewone klas, gewone kinderen en
een gewone meester. Of toch
niet? Het leven van de kinderen
uit de klas van Meester Frans
staat op zijn kop als blijkt dat
de meester soms in een kikker
verandert. Sita is zo dol op haar
meester Frans dat ze hem kost
wat kost wil beschermen in de
gevaarlijke dierenwereld.
Leeftijd: 6+
Kaarten à € 5,00 (incl. glas
limonade + popcorn) te koop
in Het Kwartier of reserveer via
nieuws@hetkwartierstolwijk.nl

Iedere
donderdag

Iedere donderdag
10.30 - 11.30 uur

Speelkwartier

(niet in de schoolvakanties)
Voorleesuurtje peuters
Vrijwilligers lezen,
spelen en zingen iedere
donderdagochtend van
half elf tot half twaalf
in Het Kwartier met
peuters tot 4 jaar. Kids
onder begeleiding van
een volwassene zijn van
harte welkom!

Speelkwartier voor peuters

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.

Gratis boeken halen in de
Zwerfboekenbibliotheek!
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.

Toegang gratis

Voorlezen maakt van
kleintjes grote lezers!

Open Eettafel:
dé ontmoetingsplek voor velen

Gek op lezen?

NIEUW in Het Kwartier:
Team Sportservice Krimpenerwaard
Team Sportservice Krimpenerwaard is sinds vorige zomer
het sportloket voor gemeente Krimperwaard. Binnen de
gemeente begeleidt Team Sportservice inwoners op het
gebied van sport en bewegen.
Het team zet zich in voor ouderen, het onderwijs en
voor Aangepast Sporten. Ook sportverenigingen
worden ondersteund: van het werven van vrijwilligers
tot sporttechnische vraagstukken. Sportverenigingen
worden momenteel uitgedaagd om mee te denken over
het gezonder en vitaler maken van de inwoners. Hiervoor
is een wedstrijd uitgeschreven ‘Het beste sportidee van
Krimpenerwaard’.
Het team is bereikbaar via de website
www.teamsportservice.nl/krimpenerwaard en te volgen via
Facebook (@TSKrimpenerwaard) en Twitter
(@Tkrimpenerwaard). Heeft u vragen, opmerkingen of
feedback? Mail naar rmank@teamsportservice.nl

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

Zingen doe je bij Het Polderkoor!
Drie keer per maand repeteert Het Polderkoor in Het Kwartier van
20.00 – 22.00 uur, met een pauze van een kwartier. De avonden
waarop niet wordt gerepeteerd, staan op de website
www.polderkoor.nl.
Het gemengde koor telt naast 42 zangleden, 6 muzikanten en een
dirigent.
Het repertoire bestaat uit populaire muziek, van de jaren zestig tot
heden, zowel Engels-, Duits- als Nederlandstalig. Het koor treedt
regelmatig op met veel plezier. Als u zingen leuk vindt, bent u van
harte welkom om vrijblijvend op een repetitieavond te komen kijken.
Nadere informatie over het koor kunt u verkrijgen bij:
Ton Brouwer de Koning: 06-18683733
Lijdie Verdoold: 06-48744315

Informatie op spreekuur sportcoördinator in
Het Kwartier: iedere maandag 11.00 – 12.00 uur.

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.

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.

KINDERFEESTJES OP MAAT
(6-15 kinderen)

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

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

Prinsessen/Prinsen feestje
Diva feestje
Sprookjes feestje
Jungle feestje
Meer thema's in voorbereiding
De medewerkers staan al klaar
voor jullie feestje!

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

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

Vanaf half februari tot begin mei 2019

Van begin mei tot en met augustus 2019

Wim van de Water - Fotografie

Janke Deelman - Schilderijen

Wim van de Water woont in Stolwijk. Hij fotografeert al zolang

Janke Deelman is een zeer creatieve, bezige bij. Ze woont in de

hij zich kan herinneren. Vanaf 2014 raakte zijn passie in een

mooie Krimpenerwaard en absorbeert al het fraais aan dieren en

stroomversnelling toen hij de mogelijkheden van de digitale

natuur om zich heen om dat vervolgens met een eigen twist te

camera en bewerkingsprogramma’s begon te ontdekken. Al snel

verwerken in haar schilderijen. Het werk waarmee ze bekendheid

kwam hij in aanraking met Urban Exploring, afgekort Urbex:

opbouwde zijn haar acrylschilderijen van dieren. Haar felle

het bezoeken en fotograferen van verlaten gebouwen of niet
openbaar toegankelijke locaties. Verlies je in zijn
uitgebreide site en bekijk de sprookjesachtig mooie foto’s:
www.wimvandewater.com. Voor Het Kwartier maakte hij een
selectie van zijn meest sfeervolle foto’s binnen diverse favoriete

kleurgebruik is precies wat haar werk karakteriseert en verbindt.
Dit heeft waarschijnlijk te maken met haar jeugd in Liberia, Afrika.
Recent ontdekte zij het werken met mixed media in collages
en andere objecten, een uitdaging waarmee ze voorlopig nog
niet klaar is. We zijn benieuwd welk werk we van haar te zien
krijgen op de tentoonstelling in Het Kwartier van begin mei tot

thema’s, te zien vanaf half februari tot begin mei 2019. De

en met augustus 2019 – maar dat het kleurig zal zijn, is een

fotograaf zelf kunt u ontmoeten tijdens de officiële opening van

understatement. Nieuwsgierig? kijk dan vast op haar site

de tentoonstelling op 1 maart as. van 17.00-19.00 uur.

janke-creatief.nl.

Bekijk de map met thema feestjes en alle mogelijkheden!

HET KWARTIER, JAN STEENL AAN 16B, 2821VB STOLWIJK. TEL: 0182 860136

ACTIVITEITEN IN HET KWARTIER
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
o.l.v. Fysiosportcentrum Stolwijk

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.

info@abefoto.nl en op facebook Het Kwartier Stolwijk

Happy Notes - muzieklessen voor jeugd.

Dinsdag 16.00 - 18.00 uur
Panfluit, keyboard, gitaar

info@happy-notes.nl

Het Polderkoor

Dinsdag 20.00 - 22.00 uur
3x per maand

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

Toneelverenigingen repeteren op
woensdagavond.
Excelsior Kids op woensdagmiddag

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

Toneel:
Toneel-, Revue- en Cabaretgezelschap Toreca
Rederijkerskamer Excelsior
Excelsior Kids
Lokale Senioren Commissie
(onder de paraplu van SWOB/V)

Iedere donderdag 14.00 - 16.00 uur

Harmonie
• Muzieklessen (trompet en hoorn)
• Harmonie oefenavond

Donderdag 17.00 - 19.45 uur
Donderdag 20.00 - 22.00 uur

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

Kom gezellig eens langs op een donderdag. U bent van
harte welkom!
Info: Caroline Kok-Verwaal 342587
of carolinekokverwaal@gmail.com
www.harmoniestolwijk.nl
Informatie over feesten op Facebook Kwartier Club

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
horecaman Dick Blanken 06 27248922
Of een mail sturen naar
info@hetkwartierstolwijk.nl

HET KWARTIER, JAN STEENL AAN 16B, 2821VB STOLWIJK. TEL: 0182 860136

