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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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