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De leukste ‘Ouder&Kind’-route
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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)

8
7
3

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

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

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

Lopen, fietsen, steppen, skaten… kom in actie!
Neem je vader en moeder mee naar deze
sportieve, culturele, creatieve en ‘groene’

zaterdag geopend
vrijdag en zaterdag geopend

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!

1 ‘OPEN HUIS’ op:
zaterdag 11 sept.
09.00 - 14.00 uur
Voetbalvereniging
Papendrecht
Industrieweg 3

4 ‘OPEN HUIS’ op:
zaterdag 11 sept.
11.00 - 16.00 uur
Papendrechtse
Korfbal Club (PKC)
Andoornlaan 36

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 seniorenwedstrijden, jeugd -en wedstrijdcommissie en
veldvoorbereidingen.

2 ‘OPEN HUIS’ op:
vrij 10 en zat 11 sept.
13.00 - 16.00 uur
De Heerlijkheid
Kerkbuurt 56

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

Vraag: Hoe heet onze lievelingsbij die het verhaaltje op de podcast bij de bijenstal verteld?

Antwoord:

Antwoord:

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?

5 ‘OPEN HUIS’ op:
zaterdag 11 sept.
11.00 - 16.00 uur
Atletiekvereniging
Passaat
Andoornlaan 38

Antwoord:

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

Rondleiding door de medewerkers van DrechtwerkGroen met een kijkje achter de schermen
van de kinderboerderij. Je mag zelfs even op de
hooizolder en krijgt een leuke sleutelhanger. Haal
Stichting Kinderboerderij ook een siroop/chocolademelk/koffie/thee met
Papenhoeve
iets lekkers in de kantine bij Ria.
Admiraal de Ruyterweg 1A
Vraag: In het hoofdgebouw hebben wij tropische
vissen. Hoeveel aquaria zijn er?

8 ‘OPEN HUIS’ op:
zaterdag 11 sept.
11.00 - 16.00 uur
Speeltuin De WipWap
Tesselschadestraat 10

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

Taekwondo club
Papendrecht
Locatie: De Kooy
Pieter Zeemanlaan 39-41 Vraag: Wat betekent het woord Tae Kwon Do?
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.

6 ‘OPEN HUIS’ op:
zaterdag 11 sept.
11.00 - 16.00 uur
Speeltuin
De Zonnebloem
Lisbloemstraat 14

vrij 10 en zat 11 sept.
11.00 - 16.00 uur

Kom kijken in de repetitieruimten en het jeugdhonk. 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.

Muziekvereniging
Excelsior en ‘Die
Papendorfer Musikanten’ Vraag: Hoeveel onderdelen heb je nodig om
Rembrandtlaan 206
muziek uit een P-bone te krijgen?
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 verspringbakken zijn er bij
AV Passaat?

Vraag: Hoeveel olifantjes zijn er in de speeltuin?

Antwoord:

Antwoord:

Kom even spelen in de speeltuin! Voor alle kinderen 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?

9 ‘OPEN HUIS’ op:
zaterdag 11 sept.
11.00 - 16.00 uur
Gymnastiekvereniging
Olympia
Jacob Catslaan 1

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 verzorgd door gecertificeerde, en bevlogen trainsters.
Vraag: G.V. Olympia is een van de oudste verenigingen van Papendrecht. Wanneer is zij opgericht?

Antwoord:

Antwoord:

10 ‘OPEN HUIS’ op:

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

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:

DOE MEE!
AL HEB JE NIET ALLE
ANTWOORDEN

E-mailadres:
Telefoonnummer:
Inleveradres Sterk Papendrecht: Veerweg 127 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.

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

