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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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