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In de tent van de ijsbaan 
op de Markt: de tweede 
editie van evenement Pop 
Up Papendrecht, ofwel 
PUP. Leuke activiteiten 
en optredens voor 
alle leeftijden. Dit jaar 
schakelt de organisatie 
over op elektriciteit, 
waarmee PUP zich een 
groen evenement mag 
noemen.

“Als inwoner vind ik de PUP een 
geweldig evenement. Als wethouder 
ben ik bijzonder trots dat we onze 
inwoners zo’n veelzijdig programma 
op een gezellige locatie weten te 
bieden”, vertelt Corine Verver. “Zoveel 
partijen die samenwerken en dit met 
elkaar mogelijk maken, echt geweldig. 
Daarnaast zijn we er hartstikke blij 
mee dat we voor de stroomvoorziening 

overschakelen op groene stroom. 
Onder het motto We go green is de 
PUP nu dus een groen evenement 
en de ijsbaan die na de PUP haar 
deuren opent wordt de eerste mobiele 
‘groene ijsbaan’ van Nederland. We 
zijn daar echt opgetogen over want 
het scheelt veel uitstoot van CO2

en stikstof. Daarnaast is de nieuwe 
energievoorziening veel stiller,
dat maakt vooral voor omwonenden
’s nachts veel verschil.”

75 jaar bevrijding
“Heel mooi vind ik ook dat de PUP al 
de opmaat is naar de herdenking van 
75 jaar bevrijding in 2020. 

Nu kunnen bezoekers in de PUP-tent 
al met een wens, een liefdesverklaring 
of een andere boodschap laten weten 
waarvoor ze dankbaar zijn. Daarnaast 
gaat Arjan Erkel in op het thema 
vrijheid dat 75 jaar na de bevrijding 
volop aandacht krijgt.

Zo is de Markt ook deze keer aan het 
einde van het jaar weer een echte 
ontmoetingsplaats die inwoners met 
elkaar verbindt. Ik nodig iedereen 
van harte uit langs te komen, mee 
te doen of om gewoon een warme 
chocomel of een ander drankje te 
drinken en bekenden en onbekenden 
te ontmoeten.”

PUP goes green
 van 22 november tot

8 december 2019

   Lekker Drechtsteden met topkoks
Ad Janssen van Bellevue Groothoofd Hotel 
Culinair in Dordrecht, Arjan Kuipers van de 
Ertepeller in  Papendrecht en Marcel Hayes van 
Le Barrage in Alblasserdam koken voor een 
keer samen. De chefs die zich volgens het blad 
‘Lekker’ bij de 500 beste keukens van Nederland 
mogen scharen kijken er naar uit een exclusief 
diner te serveren. “Onze liefde voor eerlijke, 
duurzame en biologische producten schept een 
band. We zijn trots op elkaar. We willen een 
avond de sterren van de hemel koken en 250 
gasten een topavond bezorgen.” 

Wanneer?
Zaterdag 23/11, 19.00 uur
€50,– per menu. Kaarten zijn te koop bij de 
deelnemende restaurants en Il Mercato.

    Bert Wagendorp’s Ferrara:
het vervolg op bestseller Ventoux

Bert Wagendorp (1956) is schrijver, 
essayist en columnist. Hij schrijft al 
sinds jaar en dag voor de Volkskrant. 
Zijn roman Ventoux uit 2013 groeide 
uit tot een moderne klassieke 
bestseller en werd in verschillende 
talen vertaald. Deze avond verzorgt hij 
in Papendrecht een lezing over eigen 
werk. De nadruk ligt op ‘Ferrara’, het 
vervolg op zijn bestseller.

Wanneer ik begin aan een boek, heb 
ik geen idee waarheen het me zal 
voeren. Het verhaal sleept me mee en 
brengt me op plekken waarvan ik het 
bestaan niet eens vermoedde’, vertelt 
Wagendorp over zijn werk. Na de 
lezing beantwoordt hij vragen uit het 
publiek en is er een signeersessie.  

Wanneer?
Dinsdag 26/11, 20.00 uur*

    Marjan Berk: koningin
van het korte verhaal

Marjan Berk was jarenlang werkzaam 
in cabaret, toneel, musical, film en
televisie. Ze schreef meer dan honderd
scenario’s, o.a. voor Vrouwenvleugel, 
waarmee ze in 1994 de Gouden 
Televizier-Ring won. Ook schreef ze 
meer dan veertig romans, verhalen 
en kinderboeken. Ze is de koningin 
van het korte verhaal en weet altijd 
feilloos de finesses van het dagelijks 

leven bloot te leggen, met humor 
en zelfspot. Marjan Berk houdt deze 
middag een lezing voor ouderen, uit 
en over eigen werk. Ook zal zij ook 
vragen uit het publiek beantwoorden 
en boeken signeren.   

Wanneer?
Donderdag 28/11, 15.00 uur*
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   Start PUP met een
10 gangen diner

Net als vorig jaar gaat de PUP van 
start met een 10 gangen diner met 
plaats voor 350 gasten. Verschillende 
ondernemers laten zich met een mooi 
gezamenlijk menu van hun beste 
kant zien. Zo verzorgt de Vershoek 
de kazen, LOES Papendrecht het 
beroemde zuurdesem brood en Gebo 
Getalo het vers gedraaide ijs. 

De Ertepeller, Willaerts, Le Barrage, 
Il Mercato, BonBon Partyservice, 
Olympia en Frittella zorgen met de 
voor-, tussen- en hoofdgerechten voor 
een smaakvolle en gezellige avond. 

Wanneer? Zaterdag 22/11, 18.30 uur
Kaarten zijn voor € 50,– per menu 
te koop bij de deelnemende 
ondernemers.
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*Bijna alle activiteiten vrij toegankelijk, tenzij anders aangegeven.
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zondag 1/12

 14 .30 – 15 .30   Tentsamenkomst van Papendrechtse 
kerken met aansluitend koffie en 
thee

maandag 2/12

 10 .00 – 21 .00  Music, Art & Lemonade 

dinsdag 3/12

 10 .00 – 16 .00  Music, Art & Lemonade  
 20 .00 – 22 .00 Ruud Veltenaar

woensdag 4/12

 10 .00 – 11 .00  Ukkepuk concert

donderdag 5/12

 9 .30 – 12 .00  Sinterklaasochtend voor senioren
en kinderen SBO De Kameleon

 14 .00 – 15 .15 Theater Lapstok: Pakjespaniek

vrijdag 6/12

 20 .00 – 22 .00 Comedy Night: Cameretten

zaterdag 7/12

 7 .00 – 10 .30 Vrijwilligersontbijt
 13 .00 – 14 .30  Zing Nederlands met me
 19 .00 – 23 .00 Papendrechtse PUP-quiz
   Deelname na inschrijving, zie pagina 8

zondag 8/12

 14 .30 – 16 .30   Arthur Japin

de PUP is open!
vrijdag 22/11

 18 .30 – 23 .00 Pop-up Dinner
  €50,– per menu. Kaarten zijn te koop

bij de deelnemende ondernemers.

zaterdag 23/11

 19 .00 – 23 .00 ‘Lekker Drechtsteden’
      Sit-down dinner
  €50,– per menu. Kaarten zijn te koop

bij de deelnemende restaurants en
Il Mercato.

zondag 24/11

 14 .00 – 16 .00 Arjan Erkel

maandag 25/11

 9 .00 – 14 .00  Kunst Carrousels
 20 .00 – 22 .00 Roel Teeuwen

dinsdag 26/11

 9 .00 – 14 .00  Kunst Carrousels
 20 .00 – 22 .00 Bert Wagendorp

woensdag 27/11

 9 .00 – 14 .00  Kunst Carrousels
 17 .30 – 21 .00 Business & Bites ondernemersborrel

donderdag 28/11

 9 .00 – 14 .00  Kunst Carrousels
 15 .00 – 17 .00  Marjan Berk

vrijdag 29/11

 10 .00 – 14 .00  Theater voor groepen 8
 19 .00 – 21 .00  Dance show case

zaterdag 30/11

 10 .00 – 16 .00 Sinterklaasfeest
 21 .00 – 01 .00 MUTE: silent event
      Tickets € 8,– 

Het leukste evenement op de Markt.

agenda

Bijna alle 
activiteiten

vrij toegankelijk, 
tenzij anders 
aangegeven.
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   Arjan Erkel: Vrij-
heid van denken 
en doen

Een indrukwekkende voorstelling van Arjan Erkel over 
zijn ontvoering in 2002 tijdens zijn werkzaamheden voor 
Artsen zonder Grenzen in Dagestan. Over 607 bange 
dagen ontbering en onzekerheid. Over de weg van hoop, 
moed en kracht naar (innerlijke) vrijheid.

Een publieksreactie op de voorstelling: “Arjan is geen 
acteur, maar dat is nu net de kracht. De ontvoering, de 
angst, het verdriet maar ook de nodige humor en de 
muziek die hem er doorheen sleepten. Hij raakt je. 
Een aanrader om te bezoeken.”

Wanneer?
Zondag 24/11, 14.00 uur*

    Business & Bites borrel
Na het succes van vorig jaar nodigen burgemeester en 
wethouders alle ondernemers weer uit om tijdens Business 
& Bites terug en vooruit te blikken. Een mooi moment om 
met een hapje en een drankje kennis te maken met collega-
ondernemers. Van zzp’er en jonge creatieve ondernemers 
tot multinational, iedere ondernemer is van harte welkom! 

Wanneer? Woensdag 27/11, 17.30 uur
Aanmelden: ondernemen@papendrecht.nl*

    Cameretten 
weer terug

Drie geweldige stand-up 
comedians laten je van je 
stoel vallen van het lachen 
met one-liners en sterke 
verhalen.

Wanneer? Vrijdag 6/12, 
20.00 uur*

    Roel 
Teeuwen 
over zijn 
leven als 
beeldend 
kunstenaar

Verwondering over het ‘bijzondere van het gewone’ is de 
drijfveer van kunstenaar Roel Teeuwen. Plezier in maken 
en doen geeft energie en materiaal geeft een schatkamer 
aan mogelijkheden, zo is zijn opvatting. Roel legt uit dat 
kunst maken een vak is, maar ook een onderneming. Hij 
neemt u mee in de boeiende en veelzijdige aspecten van 
zijn beroep. Waar begint het allemaal mee, wat is er nodig 
voor kunstenaarschap, kun je er je brood mee verdienen, 
waar en hoe verkoop je werk, hoe gaat het bij werken in 
opdracht, hoe gaat maken van kunstwerken bij symposia in 
hout, steen, ijs en sneeuw in zijn werk? Roel legt alles uit 
aan de hand van concrete voorbeelden en praktijksituaties. 
Uiteraard is er ruimte voor vragen.

Wanneer? Maandag 25/11, 20.00 uur*

   Zing Nederlands 
Met Me

De formule is eenvoudig: ‘oude en nieuwe’ Papendrechters 
zingen met elkaar Nederlandse popsongs. Samen zingen 
verbroedert en helpt mensen die nog niet zo goed 
Nederlands spreken onze taal op een ontspannen manier 
te oefenen. Iedereen die mee wil zingen is van harte 
welkom. Het thema is dit keer Schouder aan schouder. 
De gelijknamige hit van Guus Meeuwis en Marco Borsato 
staat op het programma maar ook nummers van onder 
meer Bløf, Nick & Simon en The Scene. Eerst oefenen, 
dan zingen, samen met de band en twee zangeressen. 
Plezier staat voorop.

Wanneer?
Zaterdag7/12, 13.00 uur*

   MUTE: 
silent event met 
Johnny 500

Eindelijk weer een groot 
evenement voor jongeren 
in Papendrecht. En  gelijk 
het grootste silent event in 
de regio ooit! We knallen 
voorzichtig de PUP-tent uit 
elkaar, met de beste DJ’s uit 
de regio en met de enige 
echte Johnny 500.

Wanneer? Zaterdag 30/11, 
21.00 uur. Tickets € 8,– 
via www.broma-events.nl 
Facebookevent: MUTE

    Ruud Veltenaar: 
volgende fase beschaving

Bevlogen filosoof en hoogleraar Ruud Veltenaar over 
volgende fase in onze beschaving. De wereld verkeert 
niet in een financiële of economische crisis, maar in een 
transformatie naar een volgende fase in onze beschaving. 
Tijdens deze bijeenkomst verschaft Ruud Veltenaar 
duidelijkheid over de toekomst en biedt hij concrete hoop 
op een betere wereld. Veltenaar is filosoof, trendwatcher, 
TEDx spreker, bevliegeraar, buitengewoon hoogleraar 
en sociaal bewogen investeerder. Hij hoort met een 
gemiddelde score van 9,1 tot de best beoordeelde sprekers 
in de markt en oogst veel lof. Deze avond schetst hij 
helder en boeiend waarom we op een markeerpunt in onze 
geschiedenis staan. Dit wordt een presentatie met impact 
en veel inspiratie, waarover nog veel en lang zal worden 
nagepraat.

Wanneer?
Dinsdag 3/12, 20.00 uur*

    Ook 
Sinterklaas 
komt naar 
de PUP

Natuurlijk komt Sinterklaas 
met zijn veegpieten langs 
in de PUP! Kom ook 
gezellig koffie drinken 
met iets lekkers en geniet 
van de blije gezichten 
van de kinderen van SBO 
de Kameleon die vol 
verwachting op zijn komst 
wachten. 

Wanneer?
Donderdag 5/12, 9.30 uur* 
(De Sint komt om 10.45 uur)

   Kunst Carrousels
Vier dagen komen groepen 6 en 7 van de basisscholen 
uit Papendrecht naar de PUP-tent. Onder begeleiding van 
vakdocenten maken de leerlingen kennis met (nieuwe) 
creatieve workshops. Elk halfuur is er een nieuwe workshop.

Wanneer? 25–28/11, 9.00 uur*

   In gesprek met 
Arthur Japin

Arthur Japin heeft Nederlandse taal- en letterkunde 
gestudeerd en de theaterschool doorlopen. Hij speelde 
diverse rollen voor radio, televisie en op toneel en schreef 
korte verhalen, hoorspelen, toneelstukken en televisiefilms. 
In 1996 debuteerde hij met de verhalenbundel ‘Magonische 
verhalen’. Zijn debuut werd veelgeprezen maar hij brak pas 
bij een groot publiek door met zijn tweede boek, de roman 
‘De zwarte met het witte hart’, die wereldwijd vertaald 
werd en hem internationale roem bezorgde. Arthur Japin 
beantwoordt deze middag ook vragen uit het publiek en 
signeert boeken.

Wanneer? Zondag 8/12, 14.30 uur*
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    Ontbijt als dank voor 
vrijwilligers

Vrijwilligers die zich actief inzetten voor de Papendrechtse 
samenleving worden in het zonnetje gezet tijdens 
de Nationale Vrijwilligersdag. Bent u vrijwilliger 
bij een Papendrechtse vereniging of organisatie? 
Geeft u zich dan nu op voor 29 november via www.
vrijwilligersvacaturespapendrecht.nl/aanmelden
Niet alleen kunt u genieten van een heerlijk ontbijt,
u ontmoet ook andere vrijwilligers. Gezellig!

Wanneer? Zaterdag 7/12, 8.30 uur*
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*Bijna alle activiteiten vrij toegankelijk, tenzij anders aangegeven.
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    Theater Lapstok:
Pakjespaniek

Een familievoorstelling voor 
kinderen van 2-6 jaar, vol met 
leuke liedjes! Piet Paniek moet zijn 
pietendiploma halen, maar vindt 
alles te eng, te gevaarlijk of te 
spanned. Lukt het om Piet Paniek 
klaar te stomen voor de ultieme 
schoorsteenklim?

Wanneer? Donderdag 5/12, 14.00 uur*

22 nov
t/m 8 dec

Pop Up Papendrecht is een initiatief van
de Culturele Raad en mogelijk gemaakt 
door de Stichting Huiskamer Papendrecht, 
Tafelronde 140 Papendrecht, de gezamenlijke
kerken en de gemeente Papendrecht.

    Music, Art & Lemonade
U waant zich in Montmartre. Papendrechtse kunstenaars 
exposeren hun werk, er zijn talloze workshops, muziek- en 
dansoptredens. Kom kijken, sfeer en stamppot proeven
en uw eigen talent ontdekken!

Wanneer? Maandag 2/12 en dinsdag 3/12, 10.00 uur*

   Papendrechtse 
PUP-quiz 2019

Na het grote succes van vorig jaar kunnen teams van 
4 personen van bedrijven, verenigingen, organisaties 
en scholen hun kennis weer testen over de meest 
uiteenlopende onderwerpen, zoals Papendrecht toen en
nu, cultuur, actualiteit, sport, media en natuurlijk muziek. 
De hoofdprijs is € 250,–.
Meer informatie: www.cultureleraadpapendrecht.nl
en www.facebook.com/cultureleraadpapendrecht

Wanneer? Zaterdag 7/12, 19.00 uur
Inschrijfgeld: € 10,– per team, inclusief hapjes

    Spetterende Dance
Show Case

Kom kijken naar de spetterende optredens van 
verschillende dansgroepen uit Papendrecht en omstreken. 
Ze hebben hard gewerkt en zijn klaar om zich te laten zien. 
Moedig aan, applaudisseer, schreeuw de longen uit je lijf, 
maar vooral genieten van dit spektakel.

Wanneer? Zaterdag 29/11, 19.00 uur*

    Tentsamenkomst van 
Papendrechtse kerken 

Het Overleg Kerken Papendrecht tekent voor deze 
samenkomst met korte overdenkingen van leden van 
verschillende  geloofsgemeenschappen en liederen die met 
begeleiding van een muziekgroep worden gezongen. Na 
afloop is er koffie en gelegenheid om met elkaar in gesprek 
te gaan. Natuurlijk is iedereen welkom, van jong tot oud, 
gelovig of niet gelovig. 

Wanneer? Zondag 1/12, 14.30 uur*
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    Ukkepuk Concert
Dreumesen, peuters en kleuters van 0 tot 5 jaar genieten 
van live muziek. Iedereen kan meedoen, klappen, zingen en 
bewegen, ook met de kinderen op schoot.

Wanneer? Woensdag 4/12, 10.00 uur*
Vrij toegankelijk. Vol=vol, dus wel even tickets bestellen 
via: www.tobe.nl/agenda

    Theater groepen 8:
Oorlogsgeheimen

Eind 2019 en in 2020 vieren 
we 75 jaar bevrijding. 
Kinderboekenschrijver 
Jacques Vriens schreef 
het prachtige boek 
Oorlogsgeheimen.
De jeugdtheater-
voorstelling hierover 
gaat door het hele land. 
Oorlogsgeheimen gaat 
over geheimen, helden en 
angsten. Over vriendschap, 
liefde en herinneringen.

Wanneer? 29/11, 10.00 uur*

* Vrijwel alle activiteiten vrij toegankelijk,
tenzij anders aangegeven.
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