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Beste griffier,

Hierbij stuur ik u een uitnodiging voor de gemeenteraadsleden om deel te nemen aan de OPEN HUIS
Proeverij 2021 op vrijdag 10 en/of zaterdag 11 september.

Als bijlagen bij deze mail stuur ik u de uitnodiging en de routekaarten. De routekaarten zijn ook te
downloaden van onze website.

OPEN HUIS Proeverij | Sterk Papendrecht (vrijwilligerspuntpapendrecht.nl)

Bij voorbaat hartelijk dank voor het verspreiden van de uitnodiging.

Vriendelijke groet,

Janny Nijstad
Coördinator Vrijwilligerspunt Papendrecht
Projectleider/Vrijwilligerscoördinator Samen Oplopen Papendrecht

Veerweg 127,
3351 HC Papendrecht
www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl
M. 06 11249222
Werkdagen ma di do vr (tot 15.00 uur)

  

Sterk Papendrecht is beperkt bereikbaar vanwege het coronavirus. De inloop bij Sterk Papendrecht is
gesloten. Afspraken worden voornamelijk op kantoor gehouden. Meer info: www.sterkpapendrecht.nl
Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per vergissing hebt
ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te verwijderen. Het is niet
toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.
Denk aan het milieu voordat u dit afdrukt. 

OPEN HUIS Proeverij | Sterk Papendrecht
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 september 2021 zetten de maatschappelijke organisaties in
Papendrecht hun deuren open. Tijdens de ‘Open Huis – Proeverij 2021’ presenteren ze
zichzelf en hun activiteitenaanbod.

vrijwilligerspuntpapendrecht.nl

mailto:Janny.nijstad@sterkpapendrecht.nl
mailto:griffie@Papendrecht.nl
https://vrijwilligerspuntpapendrecht.nl/open-huis-proeverij-2021/
https://vrijwilligerspuntpapendrecht.nl/
https://www.facebook.com/sterkpapendrecht
https://www.youtube.com/channel/UCtwuPcgFzQXGw7-Omp0BpKw
http://www.sterkpapendrecht.nl/
https://vrijwilligerspuntpapendrecht.nl/open-huis-proeverij-2021/




Afbeelding met tekst, teken, witgoed, koelkast

Automatisch gegenereerde beschrijving





UITNODIGING

Papendrecht, 30 augustus 2021



Aan de gemeenteraad van Papendrecht,



Op vrijdag 10 en zaterdag 11 september zetten maatschappelijke organisaties in Papendrecht hun deuren open. Tijdens de ‘Open Huis – Proeverij 2021’ presenteren ze zichzelf, hun activiteitenaanbod en werven ze nieuwe vrijwilligers. 



Een lekker programma

Inwoners van Papendrecht zijn van harte uitgenodigd om een kijkje achter de schermen te nemen en te ‘proeven’ van het activiteitenaanbod. Van meer dan 30 organisaties vertellen medewerkers en vrijwilligers met enthousiasme over hun activiteiten. 

De gemeente heeft een bedrag van € 100,- per deelnemende organisatie beschikbaar gesteld uit de stimuleringsmaatregel van het rijk, voor de opstart van maatschappelijke organisaties ‘na corona’. 35 organisaties maken gebruik van deze regeling ten behoeve van de programmering c.q. het trakteren van bezoekers tijdens deze OPEN HUIS Proeverij. 



Routekaarten

Het Vrijwilligerspunt van Sterk Papendrecht, organisator van dit event, heeft drie verschillende routes gemaakt. Er is een Cultuur- & Natuurroute, Zorg- en Welzijnsroute en De Leukste Ouder & Kind route. 



Uitnodiging

Hierbij wil ik u van harte uitnodigen om op deze dagen een bezoek te brengen aan een aantal organisaties in Papendrecht. Overal wacht een hartelijke ontvangst met koffie, thee en lekkers of zelfs soep en een broodje en speciale acties. Kijk snel op de routekaarten wat u mag verwachten. 



Ook kunt u een bijdrage leveren aan het stimuleren van inwoners om tijdens deze dagen op pad te gaan. Bijvoorbeeld door het delen en liken van de berichtgeving van Sterk Papendrecht en deelnemende organisaties op Facebook. Misschien wilt u zelf een oproep plaatsen of op een andere manier uw netwerk informeren.



De routekaarten zijn verkrijgbaar bij de balie van Sterk Papendrecht maar ook te downloaden van o.a. www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl en www.papendrechtverrast.nl



Wilt u meer informatie neem dan contact op met Judith van Gulik of Janny Nijstad van Vrijwilligerspunt Papendrecht. 

E. vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl, T. 078-6154741.
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Wandelen, fietsen, scootmobielen of desnoods 
gewoon met de auto. Ga op pad naar de culturele, 


creatieve en ‘groene’ organisaties in Papendrecht.  
Maak kennis met hun aanbod, oriënteer je op een 


nieuwe vrijetijdsbesteding, wordt lid en/of maak kennis 
met verschillende mogelijk heden voor vrijwilligerswerk.
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OPEN HUIS OPEN HUIS Proeverij 2021Proeverij 2021


Cultuur- & Natuurroute PapendrechtCultuur- & Natuurroute Papendrecht


vrijdag  1100    en/of zaterdag  1111    september
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BON - BON - BONBON - BON - BON
Tegen inlevering van deze
bon een GRATIS ijsje bij
IJssalon Gebo Gelato 
Papendrecht
Weteringsingel 2
(winkelpark De Meent)


Één ijsje per persoon. Geldig op 10 en 
11 september 2021 vanaf 12.00 uur.


Vraag een sticker bij de 
organisaties die je bezoekt. 
Bij drie stickers kun je de bon inwisselen 
voor een Hollandse pannenkoek naar 
keuze bij pannenkoekenhuis Frittella. 
Meentpassage 24 
(winkelpark De Meent)


Één pannenkoek per persoon. 
Geldig op 10 en 11 september 2021.


STICKERSSTICKERS
== 1 PANNENKOEK1 PANNENKOEK33
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Vrijwilligerspunt Papendrecht Vrijwilligerspunt Papendrecht organiseert jaarlijks een ‘Proeverij’ 
om inwoners van Papendrecht en maatschappelijke organisaties 
aan elkaar te verbinden. Samen maken we Papendrecht mooi, 


actief en sociaal. Meer weten over vrijwilligerswerk? 
www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl of maak een afspraak via 
vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl of 078 6154741


OPEN HUIS OPEN HUIS Proeverij 2021Proeverij 2021
Cultuur- & Natuurroute PapendrechtCultuur- & Natuurroute Papendrecht


Coronawaarschuwing: Blijf thuis bij griep- of verkoudheidsklachten. Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot je eigen huishouden. Volg de aanwijzingen op van medewerkers van de deelnemende organisaties. Zij bepalen hoeveel bezoekers tegelijkertijd binnen mogen zijn.


Info: De SHVP werkt aan het behoud van zeer 
bijzonder technisch historisch erfgoed. De col
lectie bestaat uit 28 motoren. Een kleine groep 
vrijwilligers met passie voor techniek houdt ze in 
conditie.


Programma: Een gezellige dag met een mooi 
draaiprogramma. De vrijwilligers vertellen over 
de geschiedenis van de motoren en hun vrij
willigerswerk voor de SHVP.


Info: Theater De Willem is een gezellige, kleine 
schouwburg zonder kouwe drukte. Ze presenteren 
jaarlijks een gevarieerd programma van ruim 
honderd voorstellingen. Er is voor ieder wat wils.


Programma: Een kijkje achter de schermen van 
het theater d.m.v. een kleine rondleiding langs 
podium, kleedkamaers en zaal. Met grappige 
verhalen, informatie over de programmering 
en de maatschappelijke betrokkenheid van het 
theater.


 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrijdag 10 sept.
11.00  14.00 uur


Theater de Willem
Van der Palmstraat 4


vrijdag  1100    en/of 
zaterdag  1111    september


Info: Egelopvang Papendrecht vangt jaarlijks zo’n 
1000 egels op uit een heel grote regio. Egels die 
ziek, zwak of verweesd zijn worden verzorgd tot 
ze sterk genoeg zijn om weer terug in de natuur 
te kunnen.


Programma: Neem een kijkje achter de scher
men en loop een rondje over het terrein. De 
medewerkers en vrijwilligers vertellen je graag 
meer over het werk van de Egelopvang.


 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
12.00  16.00 uur


Egelopvang Papendrecht
Admiraal de Ruyterweg 1A


Info: Een kapel die zich de Egerländer muziek 
eigen gemaakt heeft. Muziek met gezellige 
polka’s, meeslepende walsen en pittige marsen.


Programma: Informatie, livemuziek en koffie/
thee met apfelstrudel. Een kleine quiz met een 
prijs, kleurplaten voor de kinderen en de moge
lijkheid om mee te spelen. Voor iedereen een 
sleutelhanger.


 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
11.00  16.00 uur


Die Papendorfer 
Musikanten
Het plein bij Excelsior 
Rembrandtlaan 206


Info: Muziekvereniging Excelsior Papendrecht is 
al 101 jaar lang het kloppende muzikale hart van 
Papendrecht, want: ‘Muziek verbindt’.


Programma: Welkom in de wereld van Excelsior. 
Er zijn video’s van concerten, een rondleiding 
door de repetitieruimten en het jeugdhonk en je 
kunt zelf ervaren hoe het is om bv. een blaasin
strument te bespelen. Maak kennis met de vrij
willigers onder het genot van een goede koffie.


 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
11.00  16.00 uur


Muziekvereniging 
Excelsior Papendrecht
Rembrandtlaan 206


Info: JeugdTheaterSchool Papendrecht is voor 
kinderen die houden van dansen, zingen en 
acteren!  Je werkt elk jaar toe naar een uitvoering 
in een écht theater! De lessen worden gegeven 
door professionele docenten.


Programma: Voor ouders van kinderen die geïn
teresseerd zijn in de JeugdTheaterSchool 
Papendrecht is er info, een tour en een flyer met 
alle belangrijke informatie over JTSP. Geef je kind op 
voor de gratis proefles op dinsdag 14 september.


 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrijdag 10 sept. 
11.00  14.00 uur


Jeugdtheater De Willem
Van der Palmstraat 4


Info: De Bibliotheek AanZet is een plek waar 
iedereen welkom is. Of je nu wilt lezen, leren 
of ontmoeten of op zoek bent naar inspiratie of 
antwoorden; het mag allemaal. De bieb is een 
plek waar jij jezelf kunt ontwikkelen.


Programma: Rondleiding door vrijwilligers die 
alles weten over de activiteiten en het vrijwil
ligerswerk. Prijsvraag met als hoofdprijs een 
jaarabonnement. Informatieflyers en koffie/thee 
met lekkers.


 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrijdag 10 sept. 
11.00  16.00 uur


De Bibliotheek AanZet
Veerweg 135


 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrijdag 10 sept.
11.00  16.00 uur


Stichting Historische 
Verbrandingsmotoren
Locatie: Loods 
Ketelweg 63B


Info: Dorpsbehoud Papendrecht is opgericht in 
1983 om ervoor te zorgen dat het dorpsgezicht 
en de dorpscultuur van Papendrecht behouden 
blijft.


Programma: Rondleiding door het museum, 
fototentoonstelling 50jarig jubileum Auto van 
Wijngaarden (1996). Prijsvraag met kans op een 
mooie prijs. Buiten staat een verkoopkraam met 
boeken, ertepellers, slofjes en diverse dubbele 
museumvoorwerpen.


 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
10.00  16.00 uur


St. Dorpsbehoud 
Papendrecht
Veerdam 6


Info: St. Sociale Moestuin Papendrecht laat zien 
hoe een moestuin in de buurt een grote sociale 
functie vervult. Buurtbewoners ontmoeten elkaar 
en naast allerlei nieuwe ideeën voor de buurt, 
voorzien ze elkaar in de behoefte aan kruiden en 
groenten. Ook verbouwen zij groenten voor de 
voedselbank.


Programma: De tuiniers geven uitleg over de 
planten, insecten en werkzaamheden.


 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
13.00  16.00 uur


Sociale Moestuin 
Papendrecht
Westeind (tussen huis
nummer 202 en 204)
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Lopen, fietsen, steppen, skaten… kom in actie!
Neem je vader en moeder mee naar deze 
sportieve, culturele, creatieve en ‘groene’ 


organisaties in Papendrecht. Maak kennis met 
de activiteiten, doe mee aan een clinic of 
proefles, kijk even rond of kom gewoon lekker 


even spelen. En... misschien wil papa of mama wel 
vrijwilligerswerk doen waar jij graag gaat spelen 
of sporten!


OPEN HUIS OPEN HUIS Proeverij 2021Proeverij 2021


vrijdag  1100    en/of zaterdag  1111    september
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De leukste ‘Ouder&Kind’-routeDe leukste ‘Ouder&Kind’-route


WIN EEN WIN EEN 
PRACHTIGE PRACHTIGE 


PRIJS!PRIJS!


vrijdag geopend


zaterdag geopend


vrijdag en zaterdag geopend


BON - BON - BONBON - BON - BON
Tegen inlevering van deze
bon een GRATIS ijsje bij
IJssalon Gebo Gelato 
Papendrecht
Weteringsingel 2
(winkelpark De Meent)


Één ijsje per persoon. Geldig op 10 en 
11 september 2021 vanaf 12.00 uur.


Vraag een sticker bij de 
organisaties die je bezoekt. 
Bij drie stickers kun je de bon inwisselen 
voor een Hollandse pannenkoek naar 
keuze bij pannenkoekenhuis Frittella. 
Meentpassage 24 
(winkelpark De Meent)


Één pannenkoek per persoon. 
Geldig op 10 en 11 september 2021.


STICKERSSTICKERS
== 1 PANNENKOEK1 PANNENKOEK33
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Vrijwilligerspunt Papendrecht Vrijwilligerspunt Papendrecht organiseert jaarlijks een ‘Proeverij’ 
om inwoners van Papendrecht en maatschappelijke organisaties 
aan elkaar te verbinden. Samen maken we Papendrecht mooi, 


actief en sociaal. Meer weten over vrijwilligerswerk? 
www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl of maak een afspraak via 
vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl of 078 6154741


Coronawaarschuwing: Blijf thuis bij griep- of verkoudheidsklachten. Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot je eigen huishouden. Volg de aanwijzingen op van medewerkers van de deelnemende organisaties. Zij bepalen hoeveel bezoekers tegelijkertijd binnen mogen zijn.


Rondleiding door de medewerkers van Drecht-
werkGroen met een kijkje achter de schermen 
van de kinderboerderij. Je mag zelfs even op de 
hooizolder en krijgt een leuke sleutelhanger. Haal 
ook een siroop/chocolademelk/koffie/thee met 
iets lekkers in de kantine bij Ria.


Vraag: In het hoofdgebouw hebben wij tropische 
vissen. Hoeveel aquaria zijn er?


Antwoord: 


De speeltuin is open om te spelen maar kinderen 
van 4 t/m 12 jaar kunnen ook komen knutselen. 
Vind je het leuk bij ons? Kom dan eens naar de 
wekelijkse knutselavond op maandag. 
Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk? Bij de 
Zonnebloem is er voor iedereen een leuke 
vrijwilligerstaak. 


Vraag: Hoeveel olifantjes zijn er in de speeltuin?


Antwoord: 


Informatie over alle atletiekonderdelen bij AV 
Passaat. Je kunt ‘proeven’ tijdens de clinics en 
zelf ervaren hoe leuk het is om te sporten. Ook 
voor papa’s en mama’s: technisch beter leren 
hardlopen zodat je minder risico op blessures 
hebt. Info over wandelen, ook voor senioren.


Vraag: Hoeveel verspringbakken zijn er bij  
AV Passaat?


Antwoord: 


Lever de plattegrond met antwoorden op je vragen voor 17 september 2021 in bij de balie van Sterk Papendrecht.
Ben je één van de gelukkige winnaars dan krijg je voor 30 september 2021 bericht over je prijs.


Naam:


E-mailadres:


Telefoonnummer:


Inleveradres Sterk Papendrecht: Veerweg 127 Papendrecht


G.V. Olympia Papendrecht laat je kennismaken met 
hun brede beweegaanbod. Kijken en deelnemen 
aan lessen ouder-kindgym, ritmische gymnastiek 
en turnen. Olympia heeft beweegprogramma’s 
voor mensen van 2 tot 100 jaar die worden ver-
zorgd door gecertificeerde, en bevlogen trainsters.


Vraag: G.V. Olympia is een van de oudste vereni-
gingen van Papendrecht. Wanneer is zij opgericht?


Antwoord: 


 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
11.00 - 16.00 uur


Gymnastiekvereniging 
Olympia
Jacob Catslaan 1


9


Kom lekker rondkijken. Er is een bijenroute door de 
boomgaard. Luister naar de podcast bij de bijenstal 
en misschien is de imker wel aanwezig. Voor jou is 
er een sapje en fruit en voor je ouders ook koffie/
thee op het boomgaardterras of de hooizolder.


Vraag: Hoe heet onze lievelingsbij die het ver-
haaltje op de podcast bij de bijenstal verteld?


Antwoord: 


 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
13.00 - 16.00 uur


De Heerlijkheid
Kerkbuurt 56


2


 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
11.00 - 16.00 uur


Atletiekvereniging 
Passaat 
Andoornlaan 38


5


Wil jij en je papa en mama meer weten over 
VV Papendrecht? Dan ben je van harte welkom. 
Je kunt kijken naar de jeugd -en senioren-
wedstrijden, jeugd -en wedstrijdcommissie en 
veldvoorbereidingen.


Vraag: Wat is de kleur van de stoelen op de 
hoofdtribune van VV Papendrecht?


Antwoord: 


 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
09.00 - 14.00 uur


Voetbalvereniging 
Papendrecht 
Industrieweg 3


1


Kom even spelen in de speeltuin! Voor alle kin-
deren is er wat lekkers. Wil je vader of moeder 
vrijwilligerswerk doen bij de WipWap? Maak een 
praatje en ontdek hoe leuk dat is.


Vraag: In welk jaar is de speeltuin opgericht?


Antwoord: 


 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
11.00 - 16.00 uur


Speeltuin De WipWap
Tesselschadestraat 10
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Kom kijken bij PKC, je krijgt een rondleiding over 
het complex met uitleg over de sport. Je kan 
kijken bij de wedstrijden. Zelf het schieten op 
een korf uitproberen. En... een lekker bakje koffie, 
thee of een frisdrank nemen.


Vraag: Op het terrein van PKC staat een paal met 
4 korven, welke kleuren hebben deze?


Antwoord: 


 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
11.00 - 16.00 uur


Papendrechtse 
Korfbal Club (PKC) 
Andoornlaan 36


4


 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
11.00 - 16.00 uur


Stichting Kinderboerderij 
Papenhoeve 
Admiraal de Ruyterweg 1A


7


Kom kijken in de repetitieruimten en het jeugd-
honk. Ontdek hoe het is om een blaasinstrument 
te bespelen. Doe mee aan de quiz en win een 
prijsje. Op zaterdag mag je ook meespelen met 
Die Papendorfer Musikanten. 


Vraag: Hoeveel onderdelen heb je nodig om 
muziek uit een P-bone te krijgen?
Antwoord: 


 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
11.00 - 16.00 uur


Muziekvereniging 
Excelsior en ‘Die 
Papendorfer Musikanten’
Rembrandtlaan 206
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Wat is Taekwondo eigenlijk? Kijk naar de onder-
delen die worden beoefend en ontdek wat Tae-
kwondo daadwerkelijk inhoudt. Iedereen, zowel 
jong als oud mag meedoen met een klein lesje 
waarbij de basis van deze zelfverdediging wordt 
uitgelegd en toegepast.


Vraag: Wat betekent het woord Tae Kwon Do?


Antwoord: 


 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
11.00 - 13.00 uur


Taekwondo club  
Papendrecht
Locatie: De Kooy 
Pieter Zeemanlaan 39-41


3


 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
11.00 - 16.00 uur


Speeltuin 
De Zonnebloem
Lisbloemstraat 14


6


DOE MEE!DOE MEE!
AL HEB JE NIET ALLE AL HEB JE NIET ALLE 


ANTWOORDENANTWOORDEN
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Wandelen, fietsen, scootmobielen of desnoods gewoon 
met de auto. Ga op pad naar de zorgzame, culturele, 


creatieve en ‘groene’ organisaties in Papendrecht. 
Maak kennis met hun aanbod, oriënteer je op een 


nieuwe vrijetijdsbesteding, wordt lid en/of maak kennis 
met verschillende mogelijk heden voor vrijwilligerswerk.


OPEN HUIS OPEN HUIS Proeverij 2021Proeverij 2021


Zorg- & Welzijnsroute PapendrechtZorg- & Welzijnsroute Papendrecht


vrijdag  1100    en/of zaterdag  1111    september


vrijdag geopend


zaterdag geopend


vrijdag en zaterdag geopend
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BON - BON - BONBON - BON - BON
Tegen inlevering van deze
bon een GRATIS ijsje bij
IJssalon Gebo Gelato 
Papendrecht
Weteringsingel 2
(winkelpark De Meent)


Één ijsje per persoon. Geldig op 10 en 
11 september 2021 vanaf 12.00 uur.


STICKERSSTICKERS
== 1 PANNENKOEK1 PANNENKOEK33
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Vraag een sticker bij de 
organisaties die je bezoekt. 
Bij drie stickers kun je de bon inwisselen 
voor een Hollandse pannenkoek naar 
keuze bij pannenkoekenhuis Frittella. 
Meentpassage 24 
(winkelpark De Meent)


Één pannenkoek per persoon.
Geldig op 10 en 11 september 2021.
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OPEN HUIS OPEN HUIS Proeverij 2021Proeverij 2021
Zorg- & Welzijnsroute PapendrechtZorg- & Welzijnsroute Papendrecht


vrijdag  1100    en/of 
zaterdag  1111    september


Info: PuurPapendrecht.nl is een online buurt-
platform. Op de site kunnen inwoners en organi-
saties nieuwtjes en informatie op een snelle en 
vooral leuke manier delen.


Programma: Inschrijven op PP, of samen met 
een buurtverbinder kijken hoe je, je organisatie-
pagina (nog) leuker kan maken. Heb je de app 
van PP op je smartphone? Dan krijg je een 
aardigheidje. Bij voldoende belangstelling spelen 
we het PuurPapendrecht buurtspel.


 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
13.00 - 16.00 uur


Puur Papendrecht
Gastlocatie: 
De Bibliotheek Aanzet
Veerweg 135


4


Info: Woonvereniging Het Palet is een kleinscha-
lig wooninitiatief voor jongere mensen met een 
lichamelijke beperking. Het uitgangspunt is dat 
elke bewoner zelf bepaalt hoe zijn of haar leven 
wordt ingevuld.


Programma: Bezoekers kunnen kennis maken 
met de bewoners, vrijwilligers en begeleiders en 
samen lunchen met een heerlijke kom soep en 
een broodje. Bovendien is een kleine rondleiding 
mogelijk.


 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept. 
11.00 - 16.00 uur


Woonvereniging 
Het Palet
Vincent van Goghlaan 505


9


Info: Sterk Papendrecht is er voor inwoners die 
ondersteuning nodig hebben over bv. opvoeding, 
gezondheid, zorg, werk en inkomen, financiën of 
mantelzorg. Het Vrijwilligerspunt ondersteunt 
het vrijwilligerswerk.


Programma: Open huis, koffie/thee met wat 
lekkers, informatieflyers en een prijsvraag.
Info over vrijwilligerswerk bij o.a. Buurtbemidde-
ling, Hulp bij thuisadministratie, Koffie met…, en 
Samen Oplopen.


 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
11.00 - 16.00 uur


Sterk Papendrecht
Veerweg 127


1 Info: Verhuur een kamer aan een jongere die net 
even een tussenstapje nodig heeft om geheel 
zelfstandig te kunnen wonen. Een luisterend oor, 
helpende hand en een beetje oog voor elkaar.


Programma: Film met een jongere die vertelt 
over het wonen op een Kamer met Aandacht. In-
formatie en advies over financiële consequenties 
van kamerverhuur, denk aan energieverbruik, 
evt. uitkering en gemeentelijke belastingen. 
Twee cadeaubonnen voor de gouden tip die leidt 
tot een bemiddelbare ‘Kamer met Aandacht’.


 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrijdag 10 sept.
11.00 - 16.00 uur


Kamers met Aandacht
Gastlocatie: 
Sterk Papendrecht 
Veerweg 127


3


Info: Woonzorgcentrum De Markt bestaat uit  
76 appartementen. Men woont hier zelfstandig 
en kan gebruik maken van zorg. De sfeer is er 
levendig en er is altijd wat te doen.


Programma: Bewoners en vrijwilligers demon-
steren de activiteiten: handwerken, kaarten ma-
ken, kegelen, klaverjassen. Er is informatie over 
o.a. de muziek- borrelmiddag op vrijdag. 
Voor alle bezoekers is er een hapje en een 
drankje.


 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
11.00 - 12.00 en 
13.30 - 16.00 uur


RIVAS Zorggroep
De Markt
Markt 24


5


Info: Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen met 
kinderen in alle leeftijden, die om wat voor reden 
dan ook, behoefte hebben aan steun bij de op-
voeding.


Programma: Informatie over de werkwijze van 
Buurtgezinnen. Wil je graag een steungezin 
worden? We vertellen je er meer over en kunnen 
je inschrijven.


 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
11.00 - 16.00 uur


Buurtgezinnen
Gastlocatie: 
Sterk Papendrecht 
Veerweg 127


2


Info: Bij Bosshardt (Leger des Heils) is een  
ontmoetingsplek in de buurt waar iedereen 
welkom is. Je kunt er terecht voor een kop koffie, 
een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere 
activiteiten.


Programma: Info over het activiteitenaanbod en 
de tweedehandskledingwinkel. 
Open inloop met koffie/thee en wat lekkers.


 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
11.00 - 16.00 uur


Bij Bosshardt
Staringlaan 3


6


Info: Schuldhulpmaatje helpt je met financiële 
vragen. Heb je door omstandigheden minder te 
besteden? Heb je schulden of dreig je in de schul-
den te komen? Je bent niet de enige en je staat er 
ook niet alleen voor!


Programma: In gesprek met bezoekers over het 
hulpaanbod en hoe vrijwilligers als maatje voor 
een hulpvrager het verschil kunnen maken.


 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
11.00 - 16.00 uur


Schuldhulpmaatje
Gastlocatie: 
Bij Bosshardt
Staringlaan 3


7 Info: Wat voor de één overbodig is, kan voor  
een ander juist erg goed van pas komen. Op de  
Weggeefhoek Papendrecht op Facebook kan 
iedereen gratis spullen aanbieden of vragen.


Programma: Informatie over de Weggeefhoek  
en hoe mensen (gratis) lid/vrijwilliger kunnen 
worden. Kleding- en Speelgoedbeurs op zaterdag 
9 okt. Voor alle bezoekers een GOODIEBAG!


 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept. 
11.00 - 16.00 uur


Weggeefhoek 
Papendrecht
Gastlocatie: 
Bij Bosshardt
Staringlaan 3


8







Vrijwilligerspunt Papendrecht Vrijwilligerspunt Papendrecht organiseert jaarlijks een ‘Proeverij’ 
om inwoners van Papendrecht en maatschappelijke organisaties 
aan elkaar te verbinden. Samen maken we Papendrecht mooi, 


actief en sociaal. Meer weten over vrijwilligerswerk? 
www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl of maak een afspraak via 
vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl of 078 6154741


Coronawaarschuwing: Blijf thuis bij griep- of verkoudheidsklachten. Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot je eigen huishouden. 
Volg de aanwijzingen op van medewerkers van de deelnemende organisaties. Zij bepalen hoeveel bezoekers tegelijkertijd binnen mogen zijn.


Info: In Papendrecht ruimen meer dan 250 
inwoners als ‘ZwerfAfvalPakker’ (ZAPper) rond-
zwervend afval op. ZAPpen heeft verschillende 
voordelen: je bent buiten, je bent in beweging en 
je krijgt waardering van andere inwoners.


Programma: Op het terrein van de kinderboer-
derij vertellen de ZAPpers over hun ervaringen 
tijdens het zwerfafval rapen. Ook vertellen ze 
over basisscholen die ZAPpen, de plastic-soup-
foundation en Nederland Schoon. Wil je ook 
ZAPpen meld je dan vandaag aan!


 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept. 
11.00 - 16.00 uur


ZAPpers
Locatie: Kinderboerderij 
Papenhoeve
Admiraal de Ruyterweg 1A


12


Info: Onderaan de dijk langs de Merwede vind je 
de Heerlijkheid. Het is meer dan een zorgboer-
derij. Je kunt er ook terecht voor groente/fruit, 
bier, vergaderingen, feestjes, bijeneducatie, 
ponylessen en nog veel meer.


Programma: Informatie over de zorgboerderij 
door de zorgboerin. Onder het genot van koffie/
thee/sap/fruit op het boomgaardterras vertellen 
de zorgboerin en vrijwilligers meer over wat er 
allemaal gebeurt op de Heerlijkheid. En loop ook 
de bijenroute door de boomgaard en neem een 
kijkje bij de bijenstal.


 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
13.00 - 16.00 uur


De Heerlijkheid
Kerkbuurt 56


13


Info: Seniorenbond de Ertepeller is een 
onafhankelijke organisatie voor 50-Plussers in 
Papendrecht. Ze komt op voor de belangen van 
senioren en wil vereenzaming van senioren 
voorkomen.


Programma: De aanwezige vrijwilligers laten je 
kennismaken met de activiteiten van de Erte-
peller. Zo kun je niet alleen kijken naar een 
demonstratie linedance, maar ook gezellig mee-
doen. Als dank voor je bezoek en belangstelling, 
een tasje met info om thuis nog eens rustig te 
bekijken.


 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
11.00 - 16.00 uur


Seniorenbond 
Ertepeller
Locatie: De Instuif
Goudenregenstraat 17


11


Info: Brahma Kumaris legt zich toe op meditatie 
en spirituele vorming. Er themamiddagen over 
o.a. Omgaan met tegenslagen/verdriet, Positief 
denken, Leven zonder stress, Boosheid over-
winnen en Zelfrespect ontwikkelen.


Programma: Rondleiding met korte introductie 
over de training ‘Omgaan met tegenslagen’. 
Elke bezoeker krijgt zijn/haar ‘Deugdenscoop’ 
(kernkwaliteiten) mee en er is iets lekkers.


 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
12.00 - 16.00 uur


Brahma Kumaris
Spirituele Academie 
Noordkil 160


17


Info: De vrijwilligers en beroepskrachten van 
Vluchtelingenwerk begeleiden vluchtelingen in 
Papendrecht gedurende 15 maanden met huis-
vesting, verzekeringen, huisraad, zelfstandig 
worden, sociale contacten leggen en nog 
veel meer.


Programma: Kom gezellig langs, proef de 
buitenlandse keuken en praat met vrijwilligers 
en statushouders van onze gemeente. 
Misschien doet dit de vonk overslaan en word 
je ook vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk.


 ‘OPEN HUIS’ op: 
Zaterdag 11 sept. 
11.00 - 16.00 


Vluchtelingenwerk 
Papendrecht
Stellingmolen 193


10


Info: Het Odensehuis is een inloop-, informatie-, 
en ontmoetingscentrum voor mensen met 
(beginnende) dementie of geheugenklachten, 
mantelzorgers en hun familie en vrienden.


Programma: Medewerkers/vrijwilligers geven 
informatie. Meedoen met de activiteiten en er 
zijn flyers, een fotoboek en de nieuwsbrief om 
te bekijken. Gastvrij met een lekkere kop koffie/
thee en traktatie. 


 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrijdag 10 sept. 
11.00 - 15.00 uur


St. Odensehuis
Locatie: 
Residence Gerbrandy
P.S. Gerbrandystraat 31


15


Info: Heb je een steuntje in de rug richting werk 
nodig? Het werkcafé is open op donderdag van 
13.00 - 16.00. Hier ontmoet je andere werkzoe-
kers en werkbank-maatjes die je met van alles 
kunnen helpen.


Programma: Laat een profielfoto maken voor op 
je CV door een professionele fotograaf. Wanneer 
je je CV meeneemt krijg je gratis een check 
(papier of digitaal).


 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
11.00 - 14.00 uur


St. Werkbank
Locatie: 1e etage Vermeij 
verhuur & catering
(niet rolstoeltoegankelijk)
Kattestaart 2


16


Info: Variant is een werk-, leer- en activiteiten-
centrum in Papendrecht voor mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Je 
vindt er o.a. de Groenderij met een moestuin en 
houtwerkplaats, sociale winkel Fideel en Textiel-
atelier Van Katoen.


Programma: Demonstraties door de 
medewerkers van deze locatie. Vrijwilligers ver-
tellen over hun werk. Je mag meedoen met een 
workshop en krijgt wat lekkers als dank voor je 
belangstelling.


 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrijdag 10 sept.
11.00 - 15.00 uur


St. Gemiva
Locatie: Fideel 
Albert Schweitzerstraat 115


14







 

 

 

UITNODIGING 
Papendrecht, 30 augustus 2021 
 
Aan de gemeenteraad van Papendrecht, 
 
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 september zetten maatschappelijke organisaties in Papendrecht hun 
deuren open. Tijdens de ‘Open Huis – Proeverij 2021’ presenteren ze zichzelf, hun activiteitenaanbod 
en werven ze nieuwe vrijwilligers.  
 
Een lekker programma 
Inwoners van Papendrecht zijn van harte uitgenodigd om een kijkje achter de schermen te nemen en 
te ‘proeven’ van het activiteitenaanbod. Van meer dan 30 organisaties vertellen medewerkers en 
vrijwilligers met enthousiasme over hun activiteiten.  
De gemeente heeft een bedrag van € 100,- per deelnemende organisatie beschikbaar gesteld uit de 
stimuleringsmaatregel van het rijk, voor de opstart van maatschappelijke organisaties ‘na corona’. 35 
organisaties maken gebruik van deze regeling ten behoeve van de programmering c.q. het trakteren 
van bezoekers tijdens deze OPEN HUIS Proeverij.  
 
Routekaarten 
Het Vrijwilligerspunt van Sterk Papendrecht, organisator van dit event, heeft drie verschillende 
routes gemaakt. Er is een Cultuur- & Natuurroute, Zorg- en Welzijnsroute en De Leukste Ouder & 
Kind route.  
 
Uitnodiging 
Hierbij wil ik u van harte uitnodigen om op deze dagen een bezoek te brengen aan een aantal 
organisaties in Papendrecht. Overal wacht een hartelijke ontvangst met koffie, thee en lekkers of 
zelfs soep en een broodje en speciale acties. Kijk snel op de routekaarten wat u mag verwachten.  
 
Ook kunt u een bijdrage leveren aan het stimuleren van inwoners om tijdens deze dagen op pad te 
gaan. Bijvoorbeeld door het delen en liken van de berichtgeving van Sterk Papendrecht en 
deelnemende organisaties op Facebook. Misschien wilt u zelf een oproep plaatsen of op een andere 
manier uw netwerk informeren. 
 
De routekaarten zijn verkrijgbaar bij de balie van Sterk Papendrecht maar ook te downloaden van 
o.a. www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl en www.papendrechtverrast.nl 
 

http://www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl/
http://www.papendrechtverrast.nl/


Wilt u meer informatie neem dan contact op met Judith van Gulik of Janny Nijstad van 
Vrijwilligerspunt Papendrecht.  
E. vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl, T. 078-6154741. 
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Wandelen, fietsen, scootmobielen of desnoods 
gewoon met de auto. Ga op pad naar de culturele, 

creatieve en ‘groene’ organisaties in Papendrecht.  
Maak kennis met hun aanbod, oriënteer je op een 

nieuwe vrijetijdsbesteding, wordt lid en/of maak kennis 
met verschillende mogelijk heden voor vrijwilligerswerk.

4

OPEN HUIS OPEN HUIS Proeverij 2021Proeverij 2021

Cultuur- & Natuurroute PapendrechtCultuur- & Natuurroute Papendrecht

vrijdag  1100    en/of zaterdag  1111    september

9

3

5

8

BON - BON - BONBON - BON - BON
Tegen inlevering van deze
bon een GRATIS ijsje bij
IJssalon Gebo Gelato 
Papendrecht
Weteringsingel 2
(winkelpark De Meent)

Één ijsje per persoon. Geldig op 10 en 
11 september 2021 vanaf 12.00 uur.

Vraag een sticker bij de 
organisaties die je bezoekt. 
Bij drie stickers kun je de bon inwisselen 
voor een Hollandse pannenkoek naar 
keuze bij pannenkoekenhuis Frittella. 
Meentpassage 24 
(winkelpark De Meent)

Één pannenkoek per persoon. 
Geldig op 10 en 11 september 2021.

STICKERSSTICKERS
== 1 PANNENKOEK1 PANNENKOEK33
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Vrijwilligerspunt Papendrecht Vrijwilligerspunt Papendrecht organiseert jaarlijks een ‘Proeverij’ 
om inwoners van Papendrecht en maatschappelijke organisaties 
aan elkaar te verbinden. Samen maken we Papendrecht mooi, 

actief en sociaal. Meer weten over vrijwilligerswerk? 
www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl of maak een afspraak via 
vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl of 078 6154741

OPEN HUIS OPEN HUIS Proeverij 2021Proeverij 2021
Cultuur- & Natuurroute PapendrechtCultuur- & Natuurroute Papendrecht

Coronawaarschuwing: Blijf thuis bij griep- of verkoudheidsklachten. Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot je eigen huishouden. Volg de aanwijzingen op van medewerkers van de deelnemende organisaties. Zij bepalen hoeveel bezoekers tegelijkertijd binnen mogen zijn.

Info: De SHVP werkt aan het behoud van zeer 
bijzonder technisch historisch erfgoed. De col
lectie bestaat uit 28 motoren. Een kleine groep 
vrijwilligers met passie voor techniek houdt ze in 
conditie.

Programma: Een gezellige dag met een mooi 
draaiprogramma. De vrijwilligers vertellen over 
de geschiedenis van de motoren en hun vrij
willigerswerk voor de SHVP.

Info: Theater De Willem is een gezellige, kleine 
schouwburg zonder kouwe drukte. Ze presenteren 
jaarlijks een gevarieerd programma van ruim 
honderd voorstellingen. Er is voor ieder wat wils.

Programma: Een kijkje achter de schermen van 
het theater d.m.v. een kleine rondleiding langs 
podium, kleedkamaers en zaal. Met grappige 
verhalen, informatie over de programmering 
en de maatschappelijke betrokkenheid van het 
theater.

 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrijdag 10 sept.
11.00  14.00 uur

Theater de Willem
Van der Palmstraat 4

vrijdag  1100    en/of 
zaterdag  1111    september

Info: Egelopvang Papendrecht vangt jaarlijks zo’n 
1000 egels op uit een heel grote regio. Egels die 
ziek, zwak of verweesd zijn worden verzorgd tot 
ze sterk genoeg zijn om weer terug in de natuur 
te kunnen.

Programma: Neem een kijkje achter de scher
men en loop een rondje over het terrein. De 
medewerkers en vrijwilligers vertellen je graag 
meer over het werk van de Egelopvang.

 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
12.00  16.00 uur

Egelopvang Papendrecht
Admiraal de Ruyterweg 1A

Info: Een kapel die zich de Egerländer muziek 
eigen gemaakt heeft. Muziek met gezellige 
polka’s, meeslepende walsen en pittige marsen.

Programma: Informatie, livemuziek en koffie/
thee met apfelstrudel. Een kleine quiz met een 
prijs, kleurplaten voor de kinderen en de moge
lijkheid om mee te spelen. Voor iedereen een 
sleutelhanger.

 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
11.00  16.00 uur

Die Papendorfer 
Musikanten
Het plein bij Excelsior 
Rembrandtlaan 206

Info: Muziekvereniging Excelsior Papendrecht is 
al 101 jaar lang het kloppende muzikale hart van 
Papendrecht, want: ‘Muziek verbindt’.

Programma: Welkom in de wereld van Excelsior. 
Er zijn video’s van concerten, een rondleiding 
door de repetitieruimten en het jeugdhonk en je 
kunt zelf ervaren hoe het is om bv. een blaasin
strument te bespelen. Maak kennis met de vrij
willigers onder het genot van een goede koffie.

 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
11.00  16.00 uur

Muziekvereniging 
Excelsior Papendrecht
Rembrandtlaan 206

Info: JeugdTheaterSchool Papendrecht is voor 
kinderen die houden van dansen, zingen en 
acteren!  Je werkt elk jaar toe naar een uitvoering 
in een écht theater! De lessen worden gegeven 
door professionele docenten.

Programma: Voor ouders van kinderen die geïn
teresseerd zijn in de JeugdTheaterSchool 
Papendrecht is er info, een tour en een flyer met 
alle belangrijke informatie over JTSP. Geef je kind op 
voor de gratis proefles op dinsdag 14 september.

 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrijdag 10 sept. 
11.00  14.00 uur

Jeugdtheater De Willem
Van der Palmstraat 4

Info: De Bibliotheek AanZet is een plek waar 
iedereen welkom is. Of je nu wilt lezen, leren 
of ontmoeten of op zoek bent naar inspiratie of 
antwoorden; het mag allemaal. De bieb is een 
plek waar jij jezelf kunt ontwikkelen.

Programma: Rondleiding door vrijwilligers die 
alles weten over de activiteiten en het vrijwil
ligerswerk. Prijsvraag met als hoofdprijs een 
jaarabonnement. Informatieflyers en koffie/thee 
met lekkers.

 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrijdag 10 sept. 
11.00  16.00 uur

De Bibliotheek AanZet
Veerweg 135

 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrijdag 10 sept.
11.00  16.00 uur

Stichting Historische 
Verbrandingsmotoren
Locatie: Loods 
Ketelweg 63B

Info: Dorpsbehoud Papendrecht is opgericht in 
1983 om ervoor te zorgen dat het dorpsgezicht 
en de dorpscultuur van Papendrecht behouden 
blijft.

Programma: Rondleiding door het museum, 
fototentoonstelling 50jarig jubileum Auto van 
Wijngaarden (1996). Prijsvraag met kans op een 
mooie prijs. Buiten staat een verkoopkraam met 
boeken, ertepellers, slofjes en diverse dubbele 
museumvoorwerpen.

 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
10.00  16.00 uur

St. Dorpsbehoud 
Papendrecht
Veerdam 6

Info: St. Sociale Moestuin Papendrecht laat zien 
hoe een moestuin in de buurt een grote sociale 
functie vervult. Buurtbewoners ontmoeten elkaar 
en naast allerlei nieuwe ideeën voor de buurt, 
voorzien ze elkaar in de behoefte aan kruiden en 
groenten. Ook verbouwen zij groenten voor de 
voedselbank.

Programma: De tuiniers geven uitleg over de 
planten, insecten en werkzaamheden.

 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
13.00  16.00 uur

Sociale Moestuin 
Papendrecht
Westeind (tussen huis
nummer 202 en 204)
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Lopen, fietsen, steppen, skaten… kom in actie!
Neem je vader en moeder mee naar deze 
sportieve, culturele, creatieve en ‘groene’ 

organisaties in Papendrecht. Maak kennis met 
de activiteiten, doe mee aan een clinic of 
proefles, kijk even rond of kom gewoon lekker 

even spelen. En... misschien wil papa of mama wel 
vrijwilligerswerk doen waar jij graag gaat spelen 
of sporten!

OPEN HUIS OPEN HUIS Proeverij 2021Proeverij 2021

vrijdag  1100    en/of zaterdag  1111    september
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De leukste ‘Ouder&Kind’-routeDe leukste ‘Ouder&Kind’-route

WIN EEN WIN EEN 
PRACHTIGE PRACHTIGE 

PRIJS!PRIJS!

vrijdag geopend

zaterdag geopend

vrijdag en zaterdag geopend

BON - BON - BONBON - BON - BON
Tegen inlevering van deze
bon een GRATIS ijsje bij
IJssalon Gebo Gelato 
Papendrecht
Weteringsingel 2
(winkelpark De Meent)

Één ijsje per persoon. Geldig op 10 en 
11 september 2021 vanaf 12.00 uur.

Vraag een sticker bij de 
organisaties die je bezoekt. 
Bij drie stickers kun je de bon inwisselen 
voor een Hollandse pannenkoek naar 
keuze bij pannenkoekenhuis Frittella. 
Meentpassage 24 
(winkelpark De Meent)

Één pannenkoek per persoon. 
Geldig op 10 en 11 september 2021.

STICKERSSTICKERS
== 1 PANNENKOEK1 PANNENKOEK33
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Vrijwilligerspunt Papendrecht Vrijwilligerspunt Papendrecht organiseert jaarlijks een ‘Proeverij’ 
om inwoners van Papendrecht en maatschappelijke organisaties 
aan elkaar te verbinden. Samen maken we Papendrecht mooi, 

actief en sociaal. Meer weten over vrijwilligerswerk? 
www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl of maak een afspraak via 
vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl of 078 6154741

Coronawaarschuwing: Blijf thuis bij griep- of verkoudheidsklachten. Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot je eigen huishouden. Volg de aanwijzingen op van medewerkers van de deelnemende organisaties. Zij bepalen hoeveel bezoekers tegelijkertijd binnen mogen zijn.

Rondleiding door de medewerkers van Drecht-
werkGroen met een kijkje achter de schermen 
van de kinderboerderij. Je mag zelfs even op de 
hooizolder en krijgt een leuke sleutelhanger. Haal 
ook een siroop/chocolademelk/koffie/thee met 
iets lekkers in de kantine bij Ria.

Vraag: In het hoofdgebouw hebben wij tropische 
vissen. Hoeveel aquaria zijn er?

Antwoord: 

De speeltuin is open om te spelen maar kinderen 
van 4 t/m 12 jaar kunnen ook komen knutselen. 
Vind je het leuk bij ons? Kom dan eens naar de 
wekelijkse knutselavond op maandag. 
Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk? Bij de 
Zonnebloem is er voor iedereen een leuke 
vrijwilligerstaak. 

Vraag: Hoeveel olifantjes zijn er in de speeltuin?

Antwoord: 

Informatie over alle atletiekonderdelen bij AV 
Passaat. Je kunt ‘proeven’ tijdens de clinics en 
zelf ervaren hoe leuk het is om te sporten. Ook 
voor papa’s en mama’s: technisch beter leren 
hardlopen zodat je minder risico op blessures 
hebt. Info over wandelen, ook voor senioren.

Vraag: Hoeveel verspringbakken zijn er bij  
AV Passaat?

Antwoord: 

Lever de plattegrond met antwoorden op je vragen voor 17 september 2021 in bij de balie van Sterk Papendrecht.
Ben je één van de gelukkige winnaars dan krijg je voor 30 september 2021 bericht over je prijs.

Naam:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Inleveradres Sterk Papendrecht: Veerweg 127 Papendrecht

G.V. Olympia Papendrecht laat je kennismaken met 
hun brede beweegaanbod. Kijken en deelnemen 
aan lessen ouder-kindgym, ritmische gymnastiek 
en turnen. Olympia heeft beweegprogramma’s 
voor mensen van 2 tot 100 jaar die worden ver-
zorgd door gecertificeerde, en bevlogen trainsters.

Vraag: G.V. Olympia is een van de oudste vereni-
gingen van Papendrecht. Wanneer is zij opgericht?

Antwoord: 

 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
11.00 - 16.00 uur

Gymnastiekvereniging 
Olympia
Jacob Catslaan 1

9

Kom lekker rondkijken. Er is een bijenroute door de 
boomgaard. Luister naar de podcast bij de bijenstal 
en misschien is de imker wel aanwezig. Voor jou is 
er een sapje en fruit en voor je ouders ook koffie/
thee op het boomgaardterras of de hooizolder.

Vraag: Hoe heet onze lievelingsbij die het ver-
haaltje op de podcast bij de bijenstal verteld?

Antwoord: 

 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
13.00 - 16.00 uur

De Heerlijkheid
Kerkbuurt 56

2

 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
11.00 - 16.00 uur

Atletiekvereniging 
Passaat 
Andoornlaan 38

5

Wil jij en je papa en mama meer weten over 
VV Papendrecht? Dan ben je van harte welkom. 
Je kunt kijken naar de jeugd -en senioren-
wedstrijden, jeugd -en wedstrijdcommissie en 
veldvoorbereidingen.

Vraag: Wat is de kleur van de stoelen op de 
hoofdtribune van VV Papendrecht?

Antwoord: 

 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
09.00 - 14.00 uur

Voetbalvereniging 
Papendrecht 
Industrieweg 3

1

Kom even spelen in de speeltuin! Voor alle kin-
deren is er wat lekkers. Wil je vader of moeder 
vrijwilligerswerk doen bij de WipWap? Maak een 
praatje en ontdek hoe leuk dat is.

Vraag: In welk jaar is de speeltuin opgericht?

Antwoord: 

 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
11.00 - 16.00 uur

Speeltuin De WipWap
Tesselschadestraat 10

8

Kom kijken bij PKC, je krijgt een rondleiding over 
het complex met uitleg over de sport. Je kan 
kijken bij de wedstrijden. Zelf het schieten op 
een korf uitproberen. En... een lekker bakje koffie, 
thee of een frisdrank nemen.

Vraag: Op het terrein van PKC staat een paal met 
4 korven, welke kleuren hebben deze?

Antwoord: 

 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
11.00 - 16.00 uur

Papendrechtse 
Korfbal Club (PKC) 
Andoornlaan 36

4

 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
11.00 - 16.00 uur

Stichting Kinderboerderij 
Papenhoeve 
Admiraal de Ruyterweg 1A

7

Kom kijken in de repetitieruimten en het jeugd-
honk. Ontdek hoe het is om een blaasinstrument 
te bespelen. Doe mee aan de quiz en win een 
prijsje. Op zaterdag mag je ook meespelen met 
Die Papendorfer Musikanten. 

Vraag: Hoeveel onderdelen heb je nodig om 
muziek uit een P-bone te krijgen?
Antwoord: 

 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
11.00 - 16.00 uur

Muziekvereniging 
Excelsior en ‘Die 
Papendorfer Musikanten’
Rembrandtlaan 206

10

Wat is Taekwondo eigenlijk? Kijk naar de onder-
delen die worden beoefend en ontdek wat Tae-
kwondo daadwerkelijk inhoudt. Iedereen, zowel 
jong als oud mag meedoen met een klein lesje 
waarbij de basis van deze zelfverdediging wordt 
uitgelegd en toegepast.

Vraag: Wat betekent het woord Tae Kwon Do?

Antwoord: 

 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
11.00 - 13.00 uur

Taekwondo club  
Papendrecht
Locatie: De Kooy 
Pieter Zeemanlaan 39-41

3

 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
11.00 - 16.00 uur

Speeltuin 
De Zonnebloem
Lisbloemstraat 14

6

DOE MEE!DOE MEE!
AL HEB JE NIET ALLE AL HEB JE NIET ALLE 

ANTWOORDENANTWOORDEN
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Wandelen, fietsen, scootmobielen of desnoods gewoon 
met de auto. Ga op pad naar de zorgzame, culturele, 

creatieve en ‘groene’ organisaties in Papendrecht. 
Maak kennis met hun aanbod, oriënteer je op een 

nieuwe vrijetijdsbesteding, wordt lid en/of maak kennis 
met verschillende mogelijk heden voor vrijwilligerswerk.

OPEN HUIS OPEN HUIS Proeverij 2021Proeverij 2021

Zorg- & Welzijnsroute PapendrechtZorg- & Welzijnsroute Papendrecht

vrijdag  1100    en/of zaterdag  1111    september

vrijdag geopend

zaterdag geopend

vrijdag en zaterdag geopend

17

BON - BON - BONBON - BON - BON
Tegen inlevering van deze
bon een GRATIS ijsje bij
IJssalon Gebo Gelato 
Papendrecht
Weteringsingel 2
(winkelpark De Meent)

Één ijsje per persoon. Geldig op 10 en 
11 september 2021 vanaf 12.00 uur.

STICKERSSTICKERS
== 1 PANNENKOEK1 PANNENKOEK33
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Vraag een sticker bij de 
organisaties die je bezoekt. 
Bij drie stickers kun je de bon inwisselen 
voor een Hollandse pannenkoek naar 
keuze bij pannenkoekenhuis Frittella. 
Meentpassage 24 
(winkelpark De Meent)

Één pannenkoek per persoon.
Geldig op 10 en 11 september 2021.

OP=OPOP=OP

OP=OPOP=OP



OPEN HUIS OPEN HUIS Proeverij 2021Proeverij 2021
Zorg- & Welzijnsroute PapendrechtZorg- & Welzijnsroute Papendrecht

vrijdag  1100    en/of 
zaterdag  1111    september

Info: PuurPapendrecht.nl is een online buurt-
platform. Op de site kunnen inwoners en organi-
saties nieuwtjes en informatie op een snelle en 
vooral leuke manier delen.

Programma: Inschrijven op PP, of samen met 
een buurtverbinder kijken hoe je, je organisatie-
pagina (nog) leuker kan maken. Heb je de app 
van PP op je smartphone? Dan krijg je een 
aardigheidje. Bij voldoende belangstelling spelen 
we het PuurPapendrecht buurtspel.

 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
13.00 - 16.00 uur

Puur Papendrecht
Gastlocatie: 
De Bibliotheek Aanzet
Veerweg 135

4

Info: Woonvereniging Het Palet is een kleinscha-
lig wooninitiatief voor jongere mensen met een 
lichamelijke beperking. Het uitgangspunt is dat 
elke bewoner zelf bepaalt hoe zijn of haar leven 
wordt ingevuld.

Programma: Bezoekers kunnen kennis maken 
met de bewoners, vrijwilligers en begeleiders en 
samen lunchen met een heerlijke kom soep en 
een broodje. Bovendien is een kleine rondleiding 
mogelijk.

 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept. 
11.00 - 16.00 uur

Woonvereniging 
Het Palet
Vincent van Goghlaan 505

9

Info: Sterk Papendrecht is er voor inwoners die 
ondersteuning nodig hebben over bv. opvoeding, 
gezondheid, zorg, werk en inkomen, financiën of 
mantelzorg. Het Vrijwilligerspunt ondersteunt 
het vrijwilligerswerk.

Programma: Open huis, koffie/thee met wat 
lekkers, informatieflyers en een prijsvraag.
Info over vrijwilligerswerk bij o.a. Buurtbemidde-
ling, Hulp bij thuisadministratie, Koffie met…, en 
Samen Oplopen.

 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
11.00 - 16.00 uur

Sterk Papendrecht
Veerweg 127

1 Info: Verhuur een kamer aan een jongere die net 
even een tussenstapje nodig heeft om geheel 
zelfstandig te kunnen wonen. Een luisterend oor, 
helpende hand en een beetje oog voor elkaar.

Programma: Film met een jongere die vertelt 
over het wonen op een Kamer met Aandacht. In-
formatie en advies over financiële consequenties 
van kamerverhuur, denk aan energieverbruik, 
evt. uitkering en gemeentelijke belastingen. 
Twee cadeaubonnen voor de gouden tip die leidt 
tot een bemiddelbare ‘Kamer met Aandacht’.

 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrijdag 10 sept.
11.00 - 16.00 uur

Kamers met Aandacht
Gastlocatie: 
Sterk Papendrecht 
Veerweg 127

3

Info: Woonzorgcentrum De Markt bestaat uit  
76 appartementen. Men woont hier zelfstandig 
en kan gebruik maken van zorg. De sfeer is er 
levendig en er is altijd wat te doen.

Programma: Bewoners en vrijwilligers demon-
steren de activiteiten: handwerken, kaarten ma-
ken, kegelen, klaverjassen. Er is informatie over 
o.a. de muziek- borrelmiddag op vrijdag. 
Voor alle bezoekers is er een hapje en een 
drankje.

 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
11.00 - 12.00 en 
13.30 - 16.00 uur

RIVAS Zorggroep
De Markt
Markt 24

5

Info: Buurtgezinnen is er voor alle gezinnen met 
kinderen in alle leeftijden, die om wat voor reden 
dan ook, behoefte hebben aan steun bij de op-
voeding.

Programma: Informatie over de werkwijze van 
Buurtgezinnen. Wil je graag een steungezin 
worden? We vertellen je er meer over en kunnen 
je inschrijven.

 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
11.00 - 16.00 uur

Buurtgezinnen
Gastlocatie: 
Sterk Papendrecht 
Veerweg 127

2

Info: Bij Bosshardt (Leger des Heils) is een  
ontmoetingsplek in de buurt waar iedereen 
welkom is. Je kunt er terecht voor een kop koffie, 
een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere 
activiteiten.

Programma: Info over het activiteitenaanbod en 
de tweedehandskledingwinkel. 
Open inloop met koffie/thee en wat lekkers.

 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
11.00 - 16.00 uur

Bij Bosshardt
Staringlaan 3

6

Info: Schuldhulpmaatje helpt je met financiële 
vragen. Heb je door omstandigheden minder te 
besteden? Heb je schulden of dreig je in de schul-
den te komen? Je bent niet de enige en je staat er 
ook niet alleen voor!

Programma: In gesprek met bezoekers over het 
hulpaanbod en hoe vrijwilligers als maatje voor 
een hulpvrager het verschil kunnen maken.

 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
11.00 - 16.00 uur

Schuldhulpmaatje
Gastlocatie: 
Bij Bosshardt
Staringlaan 3

7 Info: Wat voor de één overbodig is, kan voor  
een ander juist erg goed van pas komen. Op de  
Weggeefhoek Papendrecht op Facebook kan 
iedereen gratis spullen aanbieden of vragen.

Programma: Informatie over de Weggeefhoek  
en hoe mensen (gratis) lid/vrijwilliger kunnen 
worden. Kleding- en Speelgoedbeurs op zaterdag 
9 okt. Voor alle bezoekers een GOODIEBAG!

 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept. 
11.00 - 16.00 uur

Weggeefhoek 
Papendrecht
Gastlocatie: 
Bij Bosshardt
Staringlaan 3

8



Vrijwilligerspunt Papendrecht Vrijwilligerspunt Papendrecht organiseert jaarlijks een ‘Proeverij’ 
om inwoners van Papendrecht en maatschappelijke organisaties 
aan elkaar te verbinden. Samen maken we Papendrecht mooi, 

actief en sociaal. Meer weten over vrijwilligerswerk? 
www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl of maak een afspraak via 
vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl of 078 6154741

Coronawaarschuwing: Blijf thuis bij griep- of verkoudheidsklachten. Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot je eigen huishouden. 
Volg de aanwijzingen op van medewerkers van de deelnemende organisaties. Zij bepalen hoeveel bezoekers tegelijkertijd binnen mogen zijn.

Info: In Papendrecht ruimen meer dan 250 
inwoners als ‘ZwerfAfvalPakker’ (ZAPper) rond-
zwervend afval op. ZAPpen heeft verschillende 
voordelen: je bent buiten, je bent in beweging en 
je krijgt waardering van andere inwoners.

Programma: Op het terrein van de kinderboer-
derij vertellen de ZAPpers over hun ervaringen 
tijdens het zwerfafval rapen. Ook vertellen ze 
over basisscholen die ZAPpen, de plastic-soup-
foundation en Nederland Schoon. Wil je ook 
ZAPpen meld je dan vandaag aan!

 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept. 
11.00 - 16.00 uur

ZAPpers
Locatie: Kinderboerderij 
Papenhoeve
Admiraal de Ruyterweg 1A

12

Info: Onderaan de dijk langs de Merwede vind je 
de Heerlijkheid. Het is meer dan een zorgboer-
derij. Je kunt er ook terecht voor groente/fruit, 
bier, vergaderingen, feestjes, bijeneducatie, 
ponylessen en nog veel meer.

Programma: Informatie over de zorgboerderij 
door de zorgboerin. Onder het genot van koffie/
thee/sap/fruit op het boomgaardterras vertellen 
de zorgboerin en vrijwilligers meer over wat er 
allemaal gebeurt op de Heerlijkheid. En loop ook 
de bijenroute door de boomgaard en neem een 
kijkje bij de bijenstal.

 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
13.00 - 16.00 uur

De Heerlijkheid
Kerkbuurt 56

13

Info: Seniorenbond de Ertepeller is een 
onafhankelijke organisatie voor 50-Plussers in 
Papendrecht. Ze komt op voor de belangen van 
senioren en wil vereenzaming van senioren 
voorkomen.

Programma: De aanwezige vrijwilligers laten je 
kennismaken met de activiteiten van de Erte-
peller. Zo kun je niet alleen kijken naar een 
demonstratie linedance, maar ook gezellig mee-
doen. Als dank voor je bezoek en belangstelling, 
een tasje met info om thuis nog eens rustig te 
bekijken.

 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
11.00 - 16.00 uur

Seniorenbond 
Ertepeller
Locatie: De Instuif
Goudenregenstraat 17

11

Info: Brahma Kumaris legt zich toe op meditatie 
en spirituele vorming. Er themamiddagen over 
o.a. Omgaan met tegenslagen/verdriet, Positief 
denken, Leven zonder stress, Boosheid over-
winnen en Zelfrespect ontwikkelen.

Programma: Rondleiding met korte introductie 
over de training ‘Omgaan met tegenslagen’. 
Elke bezoeker krijgt zijn/haar ‘Deugdenscoop’ 
(kernkwaliteiten) mee en er is iets lekkers.

 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrij 10 en zat 11 sept. 
12.00 - 16.00 uur

Brahma Kumaris
Spirituele Academie 
Noordkil 160

17

Info: De vrijwilligers en beroepskrachten van 
Vluchtelingenwerk begeleiden vluchtelingen in 
Papendrecht gedurende 15 maanden met huis-
vesting, verzekeringen, huisraad, zelfstandig 
worden, sociale contacten leggen en nog 
veel meer.

Programma: Kom gezellig langs, proef de 
buitenlandse keuken en praat met vrijwilligers 
en statushouders van onze gemeente. 
Misschien doet dit de vonk overslaan en word 
je ook vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk.

 ‘OPEN HUIS’ op: 
Zaterdag 11 sept. 
11.00 - 16.00 

Vluchtelingenwerk 
Papendrecht
Stellingmolen 193

10

Info: Het Odensehuis is een inloop-, informatie-, 
en ontmoetingscentrum voor mensen met 
(beginnende) dementie of geheugenklachten, 
mantelzorgers en hun familie en vrienden.

Programma: Medewerkers/vrijwilligers geven 
informatie. Meedoen met de activiteiten en er 
zijn flyers, een fotoboek en de nieuwsbrief om 
te bekijken. Gastvrij met een lekkere kop koffie/
thee en traktatie. 

 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrijdag 10 sept. 
11.00 - 15.00 uur

St. Odensehuis
Locatie: 
Residence Gerbrandy
P.S. Gerbrandystraat 31

15

Info: Heb je een steuntje in de rug richting werk 
nodig? Het werkcafé is open op donderdag van 
13.00 - 16.00. Hier ontmoet je andere werkzoe-
kers en werkbank-maatjes die je met van alles 
kunnen helpen.

Programma: Laat een profielfoto maken voor op 
je CV door een professionele fotograaf. Wanneer 
je je CV meeneemt krijg je gratis een check 
(papier of digitaal).

 ‘OPEN HUIS’ op: 
zaterdag 11 sept.
11.00 - 14.00 uur

St. Werkbank
Locatie: 1e etage Vermeij 
verhuur & catering
(niet rolstoeltoegankelijk)
Kattestaart 2

16

Info: Variant is een werk-, leer- en activiteiten-
centrum in Papendrecht voor mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Je 
vindt er o.a. de Groenderij met een moestuin en 
houtwerkplaats, sociale winkel Fideel en Textiel-
atelier Van Katoen.

Programma: Demonstraties door de 
medewerkers van deze locatie. Vrijwilligers ver-
tellen over hun werk. Je mag meedoen met een 
workshop en krijgt wat lekkers als dank voor je 
belangstelling.

 ‘OPEN HUIS’ op: 
vrijdag 10 sept.
11.00 - 15.00 uur

St. Gemiva
Locatie: Fideel 
Albert Schweitzerstraat 115

14
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