augustus 2022

van tekenen en talen tot dans en theater

Komt u ook?
Papendrecht bruist! Dat is het beeld dat dit
kleurrijke boekje bij mij oproept. Wat een
veelzijdig aanbod aan dans, muziek, kunst
en theater. Voor en door Papendrechters. Dat
worden weer mooie gelegenheden om elkaar te
ontmoeten en te genieten van cultuur.
Als u het mij vraagt, is cultuur onmisbaar in het leven. Het inspireert
en geeft het leven diepte. En dat geldt voor alle leeftijden.
Kindervoorstelling in het theater, dansworkshop voor volwassenen of
65+ schilderclub. Er is voor elk wat wils, en voor elk wat te beleven.
Hoe leuk dat er dit jaar een openlucht bioscoop op de Markt komt.
Zelf kijk ik ook graag naar een goede film. In de agenda staan nog
véél meer aansprekende activiteiten en workshops. Noteert u zaterdag
10 september alvast in de agenda? Dan starten de culturele week én
nationale sportweek. Wie weet treffen we elkaar ergens, want voor mij
is dit een mooie kans om de samenleving van Papendrecht te leren
kennen. Ik kijk ernaar uit.
Veel plezier!
Jan Dirk van der Borg
Wethouder cultuur
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Meedoen, sporten
en spelen tijdens
Cultuurweek en
Sportweek

START CU LTU R E LE WE E K E N DE NATIONALE S PORT WE E K
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Locatie Marktplein Papendrecht

Opening 10 september op het Marktplein
Samen met de gemeente Papendrecht hebben cultuurverenigingen en sportclubs een
programma samengesteld voor iedereen die wil kennismaken of mee wil doen. Van
zaterdag 10 tot en met zaterdag 17 september vindt de Cultuurweek Route plaats.
Aansluitend wordt van zaterdag 17 tot en met zaterdag 24 september de Nationale
Sportweek gehouden. Doe, speel, zing en sport mee en ontdek wat Papendrecht
allemaal te bieden heeft. Misschien is het wel zo leuk dat je je gelijk wilt aansluiten.
De opening van de Cultuurweek Route vindt plaats op zaterdag 10 september met de
eerste Papendrechtse buitenluchtbioscoop op het Marktplein. Neem je eigen stoel en
hapjes mee en kom genieten van een hele speciale filmavond. Een avondje uit zonder
kosten! Bezoek je meerdere organisaties dan krijg je als bonus een heerlijke traktatie.
De plannen voor de Cultuurweek en de Sportweek zijn nog in ontwikkeling. Wil je
precies weten wat er gaat gebeuren en te doen is? Houd dan de website en social
media van Papendrecht Verrast en Puur Papendrecht goed in de gaten:
www.papendrechtverrast.nl
www.puurpapendrecht.nl
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Volg sociale media of kijk op papendrechtverrast.nl voor meer informatie.
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Bij slechte weersomstandigheden komt er een aangepast programma.
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‘Repeteren is bijna net
zo leuk als optreden,
vooral de derde helft’
Popkoor Sweet pepper
‘In juni hebben we voor het eerst sinds tijden
weer eens opgetreden, tijdens RotjeKoor op
Roze Zaterdag in Rotterdam waar veel koren aan
mee doen. We keken er echt naar uit en het was
hartstikke leuk. Maar het mooie is dat we eigenlijk
allemaal de repetitieavonden bijna net zo leuk
vinden. Vooral de derde helft.’ Voorzitter Tineke
Smit, secretaris Bianca Romijn en penningmeester
Astrid Versteeg leggen uit wat zingen in popkoor
Sweet Pepper zo leuk maakt.
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‘We zijn een jaar of twaalf geleden ontstaan.
Samen zingen is niet alleen leuk en gezellig, het
is ook een manier om even te ontspannen. Even
nergens aandenken en energie opdoen. Tijdens
de coronaperiode zijn enkele leden gestopt, we
hebben daarom plaats voor nieuwe leden, maar
we willen ook niet te groot worden. Tussen de
dertig en vijfendertig leden is mooi. Als het groter
wordt ontstaan er sub groepjes en dat willen we
voorkomen. Het is mooi om met elkaar ondanks
onderlinge verschillen en diversiteit een hele
leuk groep te vormen. Ook zoeken we een nieuwe
dirigent. Kandidaten nodigen we hierbij uit om hun
belangstelling kenbaar te maken. Onze repetities
kunnen soms een beetje rumoerig beginnen, maar
als het er op aankomt gaat iedereen ervoor. We
zoeken dan ook iemand die daarbij past, die met
eigen ideeën komt en die ons nóg enthousiaster
kan maken.’

Een eer
‘We treden een keer of vijf per jaar op en kijken
daar echt naar uit. Sommige optredens springen er
uit. Zoals RotjeKoor dat in juni ons eerste optreden
na een lange tijd was. Dan staat bij wijze van
spreken op elke hoek van Rotterdam een koor, het
is echt heel druk en een eer om mee te doen. Of
het jaarlijkse korenfestival in het Isala theater in
Capelle waarvan de opbrengst naar een goed doel
gaat. Het is een heel mooi theater, licht en geluid
zijn top, er zitten alleen maar korenfans in de zaal,
je leert van andere koren en het is leuk om leden
van andere koren te leren kennen. Ook optredens
op bijvoorbeeld scholen en bij ASVZ Sliedrecht
zijn altijd leuk. Het lijkt ons ook mooi om een keer
samen te werken met een band of orkest. Maar
onze repetitieavonden zijn bijna net zo leuk als
de optredens voor publiek. Vooral na afloop. We
repeteren elke week op woensdag van 20.00 tot
22.00 uur, maar we komen pas op donderdag thuis
haha. Woensdag 14 september doen we mee met
de cultuur week in Papendrecht.

We geven dan van 20.00 tot 20.30 en van 21.00 tot
21.30 uur een mini-concert. Geïnteresseerden zijn
van harte welkom bij de Spil.’
‘Als bestuur proberen we alle leden bij beslissingen
te betrekken, bijvoorbeeld in de keuze van de
nummers. Hoewel we het heus niet altijd met
elkaar eens zijn, kunnen we met z’n drieën goed
sparren, we zijn eerlijk en komen er altijd samen
uit. We zijn dan ook van plan om nog heel wat
jaartjes door te gaan.’
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‘We zijn er voor vermaak maar
vooral om de regio te voorzien van
informatie over Papendrecht’
RTV Papendrecht
‘Helaas hebben we het 10-jarig jubileum in 2021
maar beperkt kunnen vieren, maar we bestaan
inmiddels elf jaar in deze vorm. En als het aan
ons ligt, voorzien we ook de komende jaren
Papendrecht en de regio volop van lokaal nieuws
en vermaak’, laat voorzitter Hans Hulswit van RTV
Papendrecht weten.
‘We zijn begonnen met radio, later kwam er tv
bij en inmiddels zijn we ook zeer actief op onze
website, Facebook, Instagram en Twitter. Als lokale
omroep richten we ons op vermaak, maar ons
voornaamste doel is om inwoners te voorzien van
informatie over Papendrecht. Zelf ben ik van jongs
af aan geïnteresseerd in radio, vooral in Engelse
uitzendingen en in de zeezenders van vroeger. Het
kwam er nooit van daar iets mee te doen, totdat ze
hier iemand zochten voor een klassiek programma.
Dat heb ik een tijdje gedaan. Nu mag ik voorzitter
zijn van een bestuur van in totaal vier mensen en
een organisatie met zo’n vijfenveertig vrijwilligers.’
Hoogtepunten
‘Dat lijkt best veel, maar met beperkte
journalistieke capaciteit en een beperkt budget is
het nog een hele opgave om alles te organiseren
en programma’s te maken. Het is dan ook mooi om
te zien dat onze vrijwilligers zich steeds weer met
hart en ziel, met gedrevenheid en passie inzetten.
Uiteraard zonder daar ook maar één cent voor te
ontvangen. Sterker nog, naast de vele uren die ze
er insteken, kost het regelmatig geld, bijvoorbeeld
vanwege de kilometers die ze maken om hun
bijdrage te leveren.
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Hoogtepunten de afgelopen jaren vond ik vooral
de kerstmarkten, de Samenloop voor hoop, de
Dodenherdenkingen in de coronaperiode en
enkele andere evenementen waar we live bij
waren.’
‘We werken inmiddels samen met andere
lokale omroepen, zoals ATOS in Zwijndrecht,
RTV Ridderkerk, MerweRTV in Sliedrecht en RTV
Dordrecht. Samen vormen we een streekredactie
die samenwerkt met Rotterdam Rijnmond. Ook
werken we samen met de regionale krant Het
Kontakt. Het pluspunt van lokale media is dat
we bovenop de lokale gemeenschap zitten en
korte lijnen hebben met lokale organisaties en de
politiek. Langzamerhand begint de samenwerking
vruchten af te werpen, onder meer in de vorm
van regionale artikelen die we uitwisselen. Het is
goed om dit terug te zien in het aantal luisteraars,
volgers, lezers en het aantal reacties dat we van
hen ontvangen. Aan de hand van die reacties
durf ik overigens wel te stellen dat we best
gewaardeerd worden door het publiek.’
Ambitie
‘Hoewel het lastig is, is onze ambitie om door
te groeien en meer en kwalitatief steeds een
beetje betere programma’s te maken. Bijvoorbeeld
met een wekelijks praatprogramma op televisie,
zoals we dat al op de radio hebben. En omdat we
op termijn moeten verhuizen, hopen we dat er
een bedrijf of organisatie is die een betaalbare
plek voor ons heeft. Zodat we Papendrecht ook
in de toekomst kunnen blijven informeren. Als
vrijwilligers krijgen we daar met z’n allen ook wat
voor terug, namelijk voldoening, waardering en
plezier.’
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‘Iedereen is welkom, of je nu groen
haar hebt, beginner of fanatieke
sporter of danser bent’
Sport- en dansstudio Bounce
Al bijna twintig jaar is iedereen bij Sport- en
dansstudio Bounce welkom voor verschillende
lessen. Van hiphop, breakdance en ballet tot
zumba, cardio boksen en yoga. Ook populair is
jumping fitness. Zo populair dat Debra Bounin en
Kitty van Veen na de zomer starten met lessen
voor 60+.
‘We vinden het belangrijk om les te geven met
passie en dat iedereen zich welkom voelt bij
Bounce’, vertellen Debra en Kitty allereerst over
hun drijfveren. ‘Het is in ieder geval niet belangrijk
hoe je eruit ziet. Of je nou blond, blauw of groen
haar hebt, het gaat erom dat iedereen van klein
tot groot, van dun tot dik en van jong tot oud
hier plezier heeft. En dat krijgen we met z’n allen
aardig voor elkaar.’
Pleinfeest
Debra en Kitty waren jarenlang fitness- en
dansdocent en hebben met verschillende artiesten
gewerkt op grote podia en in tv-programma’s.
De afgelopen jaren waren ze met groepen van
Bounce onder meer op tv te zien bij shows als
Everybody dance now, Battle on the dancefloor en
Holland’s got talent. Daarnaast konden leerlingen
hun kunsten inmiddels ook weer eens laten zien
tijdens een kinderconcert met Excelsior. Kitty:
‘En met de ‘Bounce familie’ hebben we met een
dansmarathon geld ingezameld voor een gezin
uit Oekraïne. Iedereen was blauwgeel gekleed
en deed zijn uiterste best. Uiteindelijk hebben
we vijfduizend euro opgehaald, dat gaf ons
allemaal een goed gevoel. Met dat gevoel en die
saamhorigheid onderscheiden we ons wel van
grotere dansscholen.
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Net voor de zomervakantie hebben we ook weer
eens ons pleinfeest kunnen vieren. Dat deden we
altijd om en om met een voorstelling in Theater
De Willem, we zijn blij dat alle dansleerlingen dit
jaar tijdens het feest weer eens konden laten zien
wat ze kunnen.’
Jumping fitness voor 60+
‘En na de zomer gaan we met iets nieuws
beginnen. We doen doordeweeks al minimaal één
keer per dag jumping fitness. Een hele leuke en
inspannende manier om in een uur tijd op een
trampoline je hele lichaam te trainen. Dat doen we
op best wel stevige muziek, met zo’n tweehonderd
beats per minuut. Deze vorm van fitness is
niet blessuregevoelig omdat de trampoline je
gewrichten ontziet. Daardoor is het ook heel
geschikt voor mensen die al wat ouder zijn. Omdat
de muziek hen misschien tegenhoudt, starten we
met speciale 60+ lessen. Begeleid door onder meer
disco en andere muziek uit de jaren zeventig en
tachtig. Na een uur ben je behoorlijk kapot, maar
je bent ook voldaan, waardoor je iedereen met
een blij gezicht van de trampoline ziet stappen.
Het is echt een gezonde verslaving. Wil je dit eens
proberen of wil je aansluiten bij één van de andere
lessen, dan ben je van harte welkom!’
Meer informatie en inschrijven:
info@dansstudiobounce.nl
06 29 047 045
Facebook dansstudiobouncepapendrecht
www.dansstudiobounce.nl
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‘Iedereen is welkom in de winkel,
maar ook voor feestje, ponylessen
en andere activiteiten’
De Heerlijkheid van Papendrecht
‘Gelukkig loopt alles weer grotendeels als vanouds.
Dat betekent dat de winkel open is en dat de
zorgboerderij draait. Ook begroeten we weer
veel bezoekers voor de brouwerij, de boomgaard,
de bijenstal, high tea’s, feestjes, vergaderingen,
ponylessen en andere activiteiten. Dat is hartstikke
fijn. Daarnaast hebben we ook nieuwe dingen,
zoals het stap-stenen-spel.’ Ester en Jan Korteland
vertellen wat er allemaal te doen is bij de
Heerlijkheid van Papendrecht.
‘Toen de coronamaatregelen golden, merkten
we dat veel mensen het moeilijk hadden of zich
eenzaam voelden, zoals de mensen die bij ons op
de zorgboerderij werken. Zij hebben afstand tot
de arbeidsmarkt en helpen ons drie dagen per
week in alle takken van ons bedrijf, onder meer
met verzorgen van de veestapel. Gelukkig heeft
de zorgboerderij in totaal maar enkele maanden
stilgelegen, maar we zijn blij dat dat achter ons
ligt.’
Hilarisch
‘De rustige periodes in de afgelopen twee jaar
hebben we onder meer gebruikt om de ruiltuin op
te knappen en een nieuwe activiteit vorm te geven:
het stap-stenen-spel. We zijn er uiteindelijk een
paar jaar mee bezig geweest. Mede dankzij steun
van serviceclub ‘Tafelronde 140 Alblasserwaard’
kunnen schoolklassen en andere groepen nu met
deze leuke educatieve spelroute door onze hele
boomgaard heen. Onderweg beantwoorden ze
vragen en in combinatie met rode tomatenballen
die je in korfjes moet gooien kun je op negen
onderdelen punten verzamelen.
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Dat levert vaak hilarische momenten op Nieuw is
ook dat bezoekers gezellig in onze pagode-achtige
tent kunnen zitten, dat is heel sfeervol, we zijn er
dan ook erg blij mee.’
Feestelijk
‘Behalve in de winkel ontvangen we gelukkig weer
allerlei verschillende groepen. Regelmatig is er een
feestelijke aanleiding maar het komt ook voor dat
groepen hier de rust opzoeken na een begrafenis.
Sommige groepen volgen een eigen programma,
anderen helpen we met ideeën. Daar komen soms
de grappigste dingen uit. Zoals een appelroute
met een quiz, waarbij enorm lange appelschillen
werden geschild. Of een groepje krijgt tijdens een
vrijgezellenfeest een rondleiding en uitleg over
bierbrouwen en geniet daarna van een proeverij.
Daarnaast werken we samen met Bakkerij Loes
en met Kookgemak, waardoor we onze gasten op
elk gebied culinair kunnen verwennen, van high
tea tot diner. De meeste groepen zijn bij aankomst
verrast over de ruimte, het groen en de diversiteit
en zijn bij vertrek hartstikke enthousiast.’
www.heerlijkheidpapendrecht.nl
06 37 115 091
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Atelier Guusta

Culturele Raad Papendrecht

Iedereen kan het, dikke dames schilderen.
Je gaat naar huis met een vrolijk en kleurrijk
schilderij.
Meer informatie en inschrijven:
ghmvanloon@gmail.com

Ook dit jaar verzorgt de Culturele Raad
Papendrecht vanaf 24 september onder de
naam ‘Papendrecht Cultuurt’ een afwisselend
programma. Je kunt creatief aan de slag met
verschillende materialen, maar bijvoorbeeld ook
met taal. Thuis of met begeleiding in het CRP-VU
atelier. Samen of alleen. Of je gaat met anderen
een boek bespreken, naar een museum, expositie
of lezing. Of doe mee aan de creatieve wedstrijd
‘Hier wil ik zijn’.
Meer informatie en inschrijven:
www.cultureleraadpapendrecht.nl

Workshop Dikke Dames Schilderen voor
volwassenen (Elke 3e dinsdag van de maand)
Datum: 20-09-2022 / Tijd: 19.00-22.00 uur
Kosten: € 22,50 inclusief doek en consumptie.

Cisarts
Tekenlessen, schilderlessen en workshops.
Iedereen kan meedoen, ook zonder ervaring. Ik
ondersteun op jouw niveau; van beter leren kijken
tot materiaalgebruik bij tekenen en schilderen.
Ook leuk als teamuitje.
Meer informatie en inschrijven:
Ciskadevries@live.nl, 06 53633567,
Facebook Cisart’s Collectief

Papendrechtse Taalstrijd
De 9e editie van de CRP Taalstrijd. Voor teams van
drie, een afwisselende reeks van taalspelletjes met
een winnend team.
Datum: 04-11-2022 / Tijd: 20.00 uur
Kosten: € 3,00

Cisarts schilderclub vanaf 18 jaar (wekelijks)
Startdatum: 01-09-2022 / Tijd: 09.15-11.15 uur
Kosten: € 10,00 per keer

Lezing Marieke Lucas Rijneveld
Datum: 18-11-2022 / Tijd: 20.00 uur
Kosten: € 10,00
Groot Papendrechts Dictee
Datum: 8 december/ Tijd: 20.00 uur
Kosten: gratis
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CRP-VU Atelier ‘Hier wil ik (bij) zijn’
Werken met (eigen) creatief materiaal. Inspiratie
opdoen, samen aan de slag, dat kan allemaal
“Hier wil ik (bij) zijn”. Je kunt ook meedoen aan de
wedstrijd.
Creatief aan de slag in het atelier
Data: 07-10, 21-10, 04-11, 18-11, 02-12 en 16-12
Tijd: 13.30-16.00 uur
Kosten: € 3,00 per dagdeel
Aanmelden: w.vdhoeven@papendrecht.nl
Boekbesprekingen met neerlandicus Frans
Spaanstra
Op zoek naar Ramona van Kader Abdolah
Datum: 08-10-2022 / Tijd: 10.00- 12.15 uur
Kosten: € 7,50
Boekbespreking De onderstroom van Benjamin Myers
Datum: 05-11-2022 / Tijd: 10.00-12.15 uur
Kosten: € 7,50

CRP-VU Atelier
Amateurschilders en -tekenaars, die lid willen
worden van de sectie Amateurkunst kunnen op
de woensdagmiddag aan de slag, met andere
amateurs. Inspirerend!
Aanmelden: w.vdhoeven@papendrecht.nl
Kosten: € 3,00

JeugdTheaterSchool Papendrecht
Wil jij graag theater maken? Houd jij van dansen
of zing jij de sterren van hemel? Of wil jij dit
maar al te graag leren? Meld je dan aan voor de
lessen van JeugdTheaterSchool Papendrecht! Je
werkt elk jaar toe naar een uitvoering in een écht
theater en de lessen zang, dans en spel worden
gegeven door professionele docenten. Iedereen uit
Papendrecht én omstreken is van harte welkom,
van groep 3 t/m 8 en oudere jeugd. De groepen
worden ingedeeld naar leeftijd. De productiegroep
is nieuw, speciaal voor de middelbare scholieren.
De productiegroep is theater op hoger niveau
en focust zich op het maken en spelen van
voorstellingen. De voorstelling wordt gespeeld in
Theater De Willem.

‘Hier wil ik (bij) zijn’ museumbezoek
Noordbrabants Museum
Datum: 14-10-2022 / Tijd: 10.00 uur
Dordrechts Museum
Datum: 11-11-2022 / Tijd: 10.00 uur
Kosten per bezoek: € 10,00 (inclusief koffie met,
exclusief entree). We proberen samen te reizen.

Schilderclub van Cis doorlopend vanaf 65 jaar
(wekelijks)
Startdatum: 05-09-2022 / Tijd: 10.00-12.00 uur
Kosten: € 16,00 per maand

Schilderen in de tuin vanaf 18 jaar (eenmalig)
Datum: 10-09-2022 / Tijd: 13.30 tot 16.00 uur
Kosten: € 20,00 inclusief materiaal

Cultuurpuzzeltocht in het Vondelpark
Informatie en downloaden route
www.cultureleraadpapendrecht.nl
Kosten: Gratis

Kunst voor Papendrecht
Fiets of wandel de route langs de vele beelden in
de openbare ruimte van Papendrecht.
Meer informatie: www.kunstvoorpapendrecht.nl.
Kosten: gratis

Workshop voor de wedstrijd: Spoken word, rap,
gedichten en verhalen
Dit jaar is het thema ‘Hier wil ik zijn’ voor jouw
verhaal, gedicht, rap, of spoken word.
Deze workshop zal jou inspireren.
Datum: 26-11-2022
Inzendingen wedstrijd voor 01-03-2023
Kosten: € 7,50

Sectie Amateurkunstenaars
Expositie Amateurkunst
Doorlopend 3-maandelijkse exposities van
amateurkunstenaars in de Bibliotheek en in
De Waalburcht.
Kosten: gratis

Meer informatie en inschrijven:
jtsp@theaterdewillem.nl,
www.theaterdewillem.nl/jeugdtheaterschool,
Instagram jeugdtheaterschool_papendrecht,
Facebook JTSPapendrecht
Theaterlessen (wekelijks)
Kosten: groep 3 en 4: € 125,00 per jaar, groep 5
t/m 8 en productiegroep: € 185,00 per jaar.
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Keramiek-atelier De Kleibakkerij
30
De sfeervolle plek voor keramiek cursussen,
workshops of een dagje uit.
Meer informatie:
kleibakkerij@gmail.com, 078-6410293,
Facebook De Kleibakkerij Papendrecht, Instagram De Kleibakkerij_
keramiek of www.kleibakkerij.nl
Workshop keramiek (schaal, kommetjes, vis, blad,
salamander of tegel)
Zaterdag 15-10-2022 / Tijd: 12.00-17.30 uur
Kosten: € 85,00 inclusief materiaal, tapas en borrel.

Tromboneles (wekelijks)
Startdatum: heel het jaar / Tijd: dinsdag.
Hoornles (wekelijks)
Startdatum: heel het jaar / Tijd: woensdag.
Saxofoonles (wekelijks)
Startdatum: heel het jaar / Tijd: woensdag.

Riet Meyer
Voor onze creatieve lessen heeft u geen ervaring
nodig, wel een dosis enthousiasme.
Meer informatie en inschrijven:
06-17490971, riemeg@gmail.com
beeldhouwenschilderen.weebly.com
Facebook Riet Atelier

Slagwerkles (wekelijks)
Startdatum: heel het jaar / Tijd: maandag en
vrijdag.
Breakdance (wekelijks)
Tijd: donderdag 17.00 uur
Kosten: vanaf € 27,50 per maand

Papendrechts gezelligheidskoor
De Smarties

Ballet (wekelijks)
Tijd: woensdag 17.15 uur
Kosten: vanaf € 27,50 per maand

Wij zijn een gemengd veelzijdig en veel (klank)
kleurig koor met Nederlands/Engels repertoire.
Begeleiding door eigen combo.
Meer informatie en inschrijven:
Smarties.secretaris@ziggo.nl, 078-6153621,
www.desmarties.info
Repeties (2x per maand op woensdagavond)
Startdatum: 31-08-2022 / Tijd: 19.30-21.30 uur
Kosten: € 115,00 per jaar, in termijnen te voldoen
Avond workshop: kommetjes, tegel, visje of
salamander
Vrijdag 02-12-2022 / Tijd: 19.00-22.00 uur
Kosten: € 55,00 inclusief materiaal
Cursus keramiek: Vormgeven in Klei (handopbouw)
Startdatum: 28-09-2022 / Tijd: 19.00-21.30 uur
Startdatum: 30-09-2022 / Tijd: 10.00-12.30 uur
I.v.m. Covid voorlopig 5 lessen in kleinere groepen
Kosten: € 125,00 inclusief glazuren en klei.



Muziekvereniging Excelsior

Poprockkoor Sweet Pepper

Het adres voor muziekles.
Ontdek ons op www.excelsiorpapendrecht.nl,
Facebook, Spotify en YouTube!
Meer informatie en inschrijven:
info@excelsiorpapendrecht.nl, 06 39 67 89 64
Kijk voor de actuele tarieven op:
www.excelsiorpapendrecht.nl/muziekles.

Poprockkoor Sweet Pepper is een gezellig en
gedreven koor. We zingen pop en rock, met de
nadruk op rock. We treden regelmatig op.
Heb je zin om de sfeer te proeven bij ons koor?
Meer informatie: info@poprockkoorsweetpepper.nl
of www.poprockkoorsweetpepper.nl.

Trompetles (wekelijks)
Startdatum: heel het jaar / Tijd: dinsdag.
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Hiphop 6 jaar t/m volwassen (dagelijks)
Verschillende tijden.
Kosten: vanaf € 27,50 per maand

Repeties (wekelijks woensdagavond)
Tijd: 20:00-22:00 uur

Schilderlessen
Startdatum: 7 september 2022 / Tijd: woensdag
10.00-12.00 uur, donderdag 14.00-16.00 uur
Kosten: 5 lessen € 57,50
Diverse workshops
Druktechnieken lino of droge naald techniek,
Beeldhouwen met verf, Dubbel schilderij 3
dimensionaal, Suncather Bohemian of Tree of Life,
schilderen op hout.
Kosten vanaf € 30,00. Data zie website.
Alle workshops zijn te combineren met een high
tea bij de gezellige landwinkel “De Heerlijkheid”.

Sport en dansstudio Bounce
Een dansstudio waar het niet belangrijk is of je de
juiste outfit draagt en waar groot, klein, dik, dun,
jong en oud onder 1 dak gaan.
Meer informatie en inschrijven: 0629047045, info@dansstudiobounce.nl, Facebook
dansstudiobouncepapendrecht of www.
dansstudiobounce.nl
Kidsdance 3 t/m 5 jaar (wekelijks)
Tijd: woensdag 15.00 uur, vrijdag 15.00 uur
Kosten: € 22,50 per maand

Kids jumping fitness (wekelijks)
Tijd: dinsdag 16.00 uur Kosten: vanaf € 27,50 per
maand

Jumping fitness (dagelijks)
Tijd: verschillende tijden
Kosten: vanaf € 27,50 per maand
Zumba (wekelijks)
Tijd: maandag 19.00 uur
Kosten: vanaf € 27,50 per maand
Yoga (wekelijks)
Tijd: woensdag 19.00 uur
Kosten: vanaf € 27,50 per maand
Cardio boksen (wekelijks)
Tijd: donderdag 20:15
Kosten: vanaf €27,50 per maand
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Stichting Beeldenpark
Drechtoevers (SBD)
SBD bestaat 25 jaar en dat willen wij graag samen
met u vieren! Er worden jubileumactiviteiten
georganiseerd tussen 17-09 t/m 16-10. Komt u
ook? U bent van harte welkom! En heeft u het
nieuwe beeld van Gerard Höweler al gezien?
Deze is in mei geplaatst en staat prachtig
aan de rivier. Het beeldenpark is overigens
altijd toegankelijk en gratis te bezoeken. Bent
u geïnteresseerd in een rondleiding door
het beeldenpark, laat het ons dan weten via
onderstaand e-mailadres.
Meer informatie:
info@beeldenparkdrechtoevers.nl,
www.beeldenparkdrechtoevers.nl en op onze
Facebook en Instagram

Theater De Willem
Een onbezorgde theaterervaring! Gezellige
schouwburg zonder kouwe drukte met jaarlijks
ruim 100 voorstellingen, van cabaret en
muziektheater tot musical, show en toneel. Van
kleine parels tot grote namen.
Meer informatie en tickets:
reserveren@theaterdewillem.nl, 078 615 8226,
Facebook TheaterDeWillem of www.theaterdewillem.nl

Suppord
Stuif in de herfstweek
Van Spring in, streetdance en lasergamen tot de
Smikkelhoek en spelletjes.
In de herfstvakantie is er van maandag 24 tot en
met donderdag 27 oktober 2022 weer Stuif.
Rondom het sportcentrum kunnen kinderen van
6 t/m 12 jaar zich weer uitleven bij de Spring in,
bij workshops breakdance, streetdance, boksen
en meer, in het filmhuis waar de hele dag leuke
films te zien zijn, bij Wasko Sport met onder meer
lasergamen, in de Smikkelhoek, met proefjes bij
Mad Science, bij Crea in de Tent, in het water bij
Zeemeerminzwemmen en bij verschillende leuke
spelletjes. (Ouders en andere volwassenen hebben
geen toegang tot het Sportcentrum tijdens Stuif.)

Freek de Jonge – Kom Verder
Vrijdag 7 oktober 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 25,00

Cabarestafette
Vrijdag 14 oktober 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 10,00

Trapeze – Peter Blok en Bas Hoeflaak
Vrijdag 16 september 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 26,00
Blind date – Freek Bartels, Brigitte Heitzer e.a.
Zaterdag 17 september 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 28,50
Henry van Loon – Jannie The Dog Show
Vrijdag 23 september 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 25,00

René van Kooten – Op zoek naar René
Zaterdag 15 oktober 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 31,50
Dubbel Cabaret – Fabian Franciscus & De
Gestampte Meisjes
Woensdag 19 oktober 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 14,00

Alex Ploeg – EGO
Vrijdag 28 oktober 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 19,50
Dennis van Aarssen – Swingin On A Star
Zaterdag 29 oktober 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 28,00
Ronald Snijders – Een Avond Met Mij
Donderdag 3 november 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 18,00

Loes Luca – Uit Het Hoofd
Zaterdag 5 november 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 21,00

Jan Beuving – Restante
Woensdag 28 september 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 19,00
Cry Me A River Band – Heroes of The 70’s
Zaterdag 1 oktober 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 25,00

De Grote Haay – Muk (2+)
Zaterdag 22 oktober 2022 – 11.00 uur
Toegang: € 9,50

William Rutten – Focus
Donderdag 20 oktober 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 23,00

Kruimeltje de Familiemusical (6+)
Zaterdag 24 september 2022 – 14.30 uur
Toegang: € 20,00

Rob Agerbeek – In concert
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René Mioch – Films en Sterren in het theater
Donderdag 6 oktober 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 20,00

Stef Bos – Bloemlezing
Zaterdag 8 oktober 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 26,50

Youp van ’t Hek – De Laatste Ronde
Di. 13 en woe. 14 september 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 33,00

Viering jubileum Beeldenpark Drechtoevers!
Diverse activiteiten van 17 september t/m 16
oktober 2022
Gratis toegang

Zondag 2 oktober 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 20,00

Before After – Desi van Oeveren en Coen Bril
Donderdag 10 november 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 25,00
The Dashboard Danglers – Take Me Home
vrijdag 21 oktober 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 26,00

Rayan Panday – Focus
Vrijdag 11 november 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 22,50
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Opvliegers: Girls On Fire
Woensdag 16 november 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 26,00

Sjaak Bral – Vaarwel 2022
Donderdag 8 december 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 25,00

Zo Vader Zo Zoon – Jon van Eerd e.a.
Vrij. 18 en zat. 19 november 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 32,50

Adam en Eva 2.0 – Ellen Pieters en Han Oldigs
Vrijdag 9 december 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 22,50

Basgitaar 8+ (jaarcursus, groeples of individueel)
Startdatum: woensdag / Tijd: in overleg
Kosten: € afhankelijk van je lesvorm en startdatum

The Wieners – Classic Rock ‘n’ Roll Stars
Zondag 20 november 2022 – 14.30 uur
Toegang: € 20,00

De Kast – 30 Jaar Jubileumtour
Zaterdag 10 december 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 25,00

The Tree Gees – In Concert
Donderdag 24 november 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 26,00

Anúna – A Whisper of Paradise
Zondag 11 december 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 28,00
The Legends – Swingin’ Paris The Christmas
Special
Vrijdag 16 december 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 22,50

Cello 6+ (jaarcursus, groeples of individueel)
Startdatum: maandag / Tijd: in overleg
Kosten: € afhankelijk van je lesvorm en startdatum
Drums/Slagwerk 6+ (jaarcursus, groeples of
individueel)
Startdatum: maandag of vrijdag / Tijd: in overleg
Kosten: € afhankelijk van je lesvorm en startdatum

Top 2000 Live! – Alive and Kicking
Vrijdag 25 november 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 26,00
Harry Sacksioni – Dat Kunnen Ze Allemaal Wel
Zeggen
Zaterdag 26 november 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 21,50

Muziekvereniging Excelsior – A Magical Christmas
Zaterdag 17 december 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 17,50

Diederik van Vleuten – Moedig Voorwaarts!
Woensdag 30 november 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 22,00

Brassband Papendrecht 8-15 jaar (jaarcursus 120
min per week )
Tijd: donderdag 17.30 uur
Kosten: afhankelijk van je startdatum

Muziek voor Dreumesen 1 jaar (10 lessen, 45 min)
Startdatum: wo 07-09-2022 / Tijd: 09.00 uur
Kosten: € 78,00
Muziek voor Peuters 2-3 jaar (10 lessen, 45 min)
Startdatum: wo 07-09-2022 / Tijd: 09.45 uur
Kosten: € 78,00
CelloKlas 6-12 jaar (10 lessen, 30 min)
Startdatum: ma 05-09-2022 / Tijd: 17.30 uur
Kosten: € 98,00
DrumKlas 6-12 jaar (10 lessen, 30 min)
Startdatum: di 06-09-2022 / Tijd: 15.30 uur
Startdatum: vr 09-09-2022 / Tijd: 14.30 uur
Kosten: € 98,00

VioolKlas 6-12 jaar (10 lessen, 30 min)
Startdatum: wo 07-09-2022 / Tijd: 14.30 uur
Kosten: € 98,00

Gitaar 6+ (jaarcursus, groeples of individueel)
Startdatum: maandag of woensdag / Tijd: in
overleg
Kosten: € afhankelijk van je lesvorm en startdatum
Hoorn 9+ (jaarcursus, groeples of individueel)
Startdatum: woensdag / Tijd: in overleg
Kosten: € afhankelijk van je lesvorm en startdatum
Keyboard 6+ (jaarcursus, groeples of individueel)
Startdatum: dinsdag / Tijd: in overleg
Kosten: € afhankelijk van je lesvorm en startdatum
Piano 6+ (jaarcursus, groeples of individueel)
Startdatum: dinsdag / Tijd: in overleg
Kosten: € afhankelijk van je lesvorm en startdatum
Saxofoon 8+ (jaarcursus, groeples of individueel)
Startdatum: woensdag / Tijd: in overleg
Kosten: € afhankelijk van je lesvorm en startdatum

The Kik – Hertaalt Eurovisie
Donderdag 1 december 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 25,00
Pieter Derks – Uit Het Niets
Vrijdag 2 december 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 28,00
Spruijt & Opperman – Heimweeen
Zaterdag 3 december 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 14,00
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The Crazy Little Things - Queen: The Story
Vrijdag 23 december 2022 – 20.15 uur
Toegang: € 25,00

ToBe cultuurcentrum
Leer een muziekinstrument bespelen en maak
samen muziek in een brassband of ensemble.
Meer informatie en inschrijven:
klant@tobe.nl, 078-6133144,
Facebook tobecultuurcentrum, Instagram @tobe_cultuurcentrum
of www.tobe.nl

Viool 6+ (jaarcursus, groeples of individueel)
Startdatum: woensdag / Tijd: in overleg
Kosten: € afhankelijk van je lesvorm en startdatum
GitaarKlas 6-12 jaar (10 lessen, 30 min)
Startdatum: di 06-09-2022 / Tijd: 15.30 uur
Startdatum: wo 07-09-2022 / Tijd: 13.00 uur
Kosten: € 98,00
PianoKlas 6-12 jaar (10 lessen, 30 min)
Startdatum: di 06-09-2022 / Tijd: 15.00 uur
Kosten: € 98,00
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Volksuniversiteit Papendrecht
De Volksuniversiteit Papendrecht verzorgt
lezingen, workshops en korte en lange cursussen
op het gebied van talen, algemene kennis,
computerkunde, creativiteit, culinair, lichaam
en gezondheid en kunst en cultuur. De VU is
sinds 1970 een vertrouwde instelling binnen
Papendrecht. Er is een breed aanbod, er zijn
ervaren docenten, het is betaalbaar en voor
iedereen toegankelijk. Naast kennis opdoen, in de
meest brede zin van het woord, staat gezelligheid
en ontmoeting hoog in het vaandel.
Meer informatie en inschrijven:
www.vupapendrecht.nl, info@vupapendrecht.nl,
078-6154764 of facebook volksuniversiteitpapendrecht
Taalcursussen:
De taalcursussen bij Volksuniversiteit
Papendrecht zijn speciaal ontwikkeld voor het
volwassenenonderwijs van beginners (niveau 1)
tot vergevorderden (niveau 5 of 6). Op zaterdag
24 september 2022 is onze Open Dag. U kunt dan
met de aanwezige docenten kennismaken en uw
vragen stellen.
Chinees voor beginners (16 weken)
Startdatum: 02-11-2022 / Tijd: 19.00-20.30 uur
Kosten: € 199,00 p/p
Deens voor beginners (16 weken)
Startdatum: 31-10-2022 / Tijd: 20.30- 22.00 uur
Kosten: € 199,00 p/p
Duits opfris (20 weken)
Startdatum: 04-10-2022 / Tijd: 19.00- 20.30 uur
Kosten: € 240,00 p/p

Engels opfris (20 weken)
Startdatum: 04-10-2022 / Tijd: 19.30-21.00 uur
Kosten: € 240,00 p/p

Schilderwerkplaats (12 weken)
Startdatum: 05-10-2022 / Tijd: 09.30- 12.00 uur
Kosten: € 235,00 p/p (exclusief materiaal)

Frans voor beginners (20 weken)
Startdatum: 04-10-2022 / Tijd: 18.45- 20.00 uur
Kosten: € 220,00 p/p

Basiscursus tekenen en schilderen (12 weken)
Startdatum: 11-10-2022 / Tijd: 19.30-21.30 uur
Kosten: € 204.00 p/p

Italiaans voor beginners (20 weken)
Startdatum: 02-11-2022 / Tijd: 20.35-22.05 uur
Kosten: € 240,00 p/p

Basiscursus tekenen en schilderen (12 weken)
Startdatum: 11-10-2022 / Tijd: 09.30 -11.30 uur
Kosten: € 204.00 p/p

Japans voor beginners, online (16 weken)
Startdatum: 02-11-2022 / Tijd: 20.15- 21.45uur
Kosten: € 175,00 p/p

Tekenen en Schilderen vervolg (12 weken)
Startdatum: 04-10-2022 / Tijd: 19.30-21.30 uur
Kosten: € 204.00 p/p

Portugees voor beginners (20 weken)
Startdatum: 03-10-2022 / Tijd: 19.00- 20.30 uur
Kosten: € 240,00 p/p

Tekenen en Schilderen vervolg (12 weken)
Startdatum:11-10-2022 / Tijd: 9.30-11.30 uur
Kosten: € 204.00 p/p

Russisch voor beginners (16 weken)
Startdatum: 01-11-2022 / Tijd: 20.30-22.00 uur
Kosten: € 199,00 p/p

Tekenen en Schilderen vervolg-vrij werken (12
weken)
Startdatum: 04-10-2022 / Tijd: 09.30-11.30 uur
Kosten: € 204.00 p/p

v

Spaans voor beginners (20 weken)
Startdatum: 03-10-2022 / Tijd: 20.30-22.00 uur
Kosten: € 240,00 p/p
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Creativiteit: overige
Edelsmeden (10 weken)
Startdatum: 26-09-2022 / Tijd: 19.30- 21.30 uur
Kosten: € 190.00 p/p (inclusief materiaal)
Beeldhouwen in speksteen (10 weken)
Startdatum: 29-09-2022 / Tijd: 19.30- 21.30 uur
Kosten: € 190,00 p/p (inclusief materiaal)
Keramiek en Boetseren (10 weken)
Startdatum: 05-10-2022 / Tijd: 19.30- 21.30 uur
Kosten: € 190,00 p/p (inclusief materiaal)
Digitale fotografie (5 weken + 1 zaterdag)
Startdatum: 06-10-2022 / Tijd: 19.30- 21.30 uur
Kosten: € 143,00 p/p

Spaans voor beginners (20 weken)
Startdatum: 06-10-2022 / Tijd: 10.30-12.00 uur
Kosten: € 240,00 p/p

Kerstballen makenmet vilt (eenmalig)
Startdatum: 12-11-2022 / Tijd: 09.30- 13.00 uur
Kosten: € 49,50 p/p en € 10,00 materiaal

Turks voor beginners (16 weken)
Startdatum: 01-11-2022 / Tijd: 19.15-21.15 uur
Kosten: € 199,00 p/p

Fresco (3 weken)
Startdatum: 19-11-2022 / Tijd: 09.00- 14.30 uur
Kosten: € 87.50 p/p en € 10,00 materiaal

Zweeds voor beginners, online (20 weken)
Startdatum: 06-1o-2022 / Tijd: 19.00- 20.30 uur
Kosten: € 225,00 p/p

Engels niveau 1A (20 weken)
Startdatum: 04-10-2022 / Tijd: 10.00- 11.30 uur
Kosten: € 240,00 p/p

Letters en Structuren
Startdatum: 26-11-2022 / Tijd: 09.30- 12.30 uur
Kosten: € 32,50 p/p

Model-en portretfotografie (2 weken)
Startdatum: 24-11-2022 / Tijd: 19.30- 22.00 uur
Kosten: € 47,50 p/p

Creativiteit: schilderen
Abstract schilderen: zomerbloemen (4 weken)
Startdatum: 05-09-2022 / Tijd: 19.30-21.30 uur
Kosten: € 68, 00 p/p

Schilderen met Acryl (beginners en gevorderden)
(12 weken)
Startdatum: 03-10-2022 / Tijd: 19.30- 22.00 uur
Kosten: € 235, 00 p/p

Foto bewerken: Lightroom (eenmalig)
Startdatum: 03-12-2022 / Tijd: 09.30- 15.30 uur
Kosten: € 75,00 p/p

Botanisch tekenen en aquarelleren (4 weken)
Startdatum: 06-09-2022 / Tijd: 19.30-21.30 uur
Kosten: € 70,00 p/p

Acrylpouring
Startdatum: 05-11-2022 / Tijd: 09.45- 11.45 uur
Kosten: € 26,00

Canva (eenmalig)
Startdatum: 01-12-2022 / Tijd: 09.30- 12.30 uur
Kosten: € 55,00 p/p
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Kunst en cultuur: lezingen
Piet Mondriaan
Startdatum: 11-10-2022 / Tijd: 19.15- 22.15 uur
Kosten: € 18,50 p/p

Algemene kennis

Nog steeds

Culinair
Koken zonder pakjes en zakjes (4 weken)
Startdatum: 04-11-2022 / Tijd: 09.30- 12.00 uur
Kosten: € 140,00 p/p en € 25,00 ingrediënten
Klassieke taarten met een twist (2 weken)
Startdatum: 12-11-2022 / Tijd: 09.30- 12.30 uur
Kosten: € 50.00 p/p en € 20,00 ingrediënten
Marokkaans koken
Startdatum: 20-10-2022 / Tijd: 18.30- 22.00 uur
Kosten: € 38.00 p/p en € 13.00 ingrediënten
Koken met kinderen
Startdatum: 27-10-2022 / Tijd: 15.00- 18.00 uur
Kosten: € 29.00 p/p en € 13.00 ingrediënten
Kookclub voor mannen (maandelijks 6x)
Startdatum: 25-10-2022 / Tijd: 18.15- 21.15 uur
Kosten: € 210,00 p/p en € 105,00 ingrediënten

Levensverhaal schrijven (5 weken, 1x 2 weken)
Startdatum: 28-09-2022 / Tijd: 14.00-16.00 uur
Kosten: € 117,50 p/p
Presenteren: spreken in het openbaar (5 weken)
Startdatum: 15-11-2022 / Tijd: 19.30-22.00 uur
Kosten: € 85,00 p/p

Lichaam en geest
Snelcursus EHBO
Startdatum: 17-09-2022 / Tijd: 09.00- 13.00 uur
Kosten: € 57.50 p/p
Samengaan met de maan (eenmalig)
Startdatum: 28-09-2022 Tijd: 20.00- 22.00 uur
Kosten: € 32.50 p/p
Handlijnkunde (3 weken)
Startdatum: 03-10-2022 / Tijd: 20.00- 22.00 uur
Kosten: € 52.50 p/p
Voel je vrouwelijker (2 weken)
Startdatum: 08-10-2022 / Tijd: 10.00- 12.30 uur
Kosten: € 55.00 p/p en € 5,00 materiaal
De Italiaanse keuken (3 weken)
Startdatum: 02-11-2022 / Tijd: 18.30- 22.00 uur
Kosten: € 115,00 p/p en € 39.00 ingrediënten
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Theatergroep Het Masker presenteert

Qi Qong en Tai-Chi (7 weken)
Startdatum: 08-11-2022 / Tijd: 14.00- 15.00 uur
Kosten: € 60.00 p/p

Geschreven door Ton Davids

ZA 24 SEP 2022 - 20:15 UUR
DE DIJK, NIEUWLAND

Geregisseerd door Kim Schönhage

ZA 1 OKT 2022 - 20:15 UUR
LANDVAST, ALBLASSERDAM

ZO 2 OKT 2022 - 15:00 UUR
LANDVAST, ALBLASSERDAM

In Huize Van Speyk wonen mensen met een psychiatrisch
verleden. Jaarlijks worden de bewoners beoordeeld of ze weer
helemaal normaal zijn en terug kunnen keren naar de normale
maatschappij. Is het dit keer eindelijk zover? Willen ze eigenlijk
wel normaal zijn? En wat is "normaal"? Een komisch stuk
rondom onder andere een mislukte goochelaar, een
kunstenares en een Poolse bruid.
RESERVEER JE TICKETS VIA
THEATERGROEPHETMASKER.NL

Tickets €10
Met dank aan
Salon Dahlia en Face to Feest
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‘Het gaat vooral
om dansen, plezier
en gezelligheid’

Black purple country dancers
Al achttien jaar komen de liefhebbers van de Black purple country dancers wekelijks op dinsdag
bij elkaar om serieus te dansen, maar zeker ook voor het plezier en de gezelligheid. Nel en Leonie
vertellen hoe dat er aan toegaat.
‘Ik geef inmiddels achttien jaar les’, gaat Nel terug in de tijd. We hebben een min of meer vaste
groep die elke dinsdag van 19.15 tot 22.00 uur oefent in het gebouw aan de Goudenregenstraat 17.
Momenteel zijn we met 28 enthousiastelingen.’
Top 40
‘Lekker dansen en in beweging zijn, gezelligheid en plezier met elkaar zijn het belangrijkste. Nieuwe
leden voelen zich altijd snel thuis en opgenomen in de groep. Tijdens de laatste dansavond in
de zomer en in de winter eten we gezellig samen. We treden af en toe op bij evenementen, in
verzorgingshuizen of bij mensen met een beperking. Dat is hartstikke leuk. Het beeld van linedancen
is niet helemaal terecht, want we dragen geen cowboy-outfits en dansen niet alleen op country, maar
op hele uiteenlopende muziek, zeg maar alles wat je in de top 40 hoort. Je moet toch wel wekelijks
oefenen om nieuwe nummers erin te krijgen. Daarmee is het ook een soort training voor je hersenen,
je moet scherp blijven. We hoorden van een mevrouw die na een hersenbloeding mede door te
linedancen enorm is opgeknapt, dat is hartstikke mooi. We willen graag op maandagavond starten
met een beginnersgroep van minimaal zo’n twintig geïnteresseerden. Hoewel we momenteel vooral
vrouwen hebben, zijn mannen natuurlijk ook van harte welkom! We hebben verder niet veel wensen,
we gaan gewoon op dezelfde manier door, al zou een oefenruimte met airco wel fijn zijn haha.’
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Wereldfeest is
uitgegroeid tot een vaste
waarde
Exotische hapjes, kennismaken met andere culturen
en samen een muzikaal feestje bouwen
Houd je van lekkere exotische hapjes, ben je nieuwsgierig naar andere
culturen en bouw je graag een muzikaal feestje? Kom dan zaterdag 3
september tussen 16.00 en 22.30 uur naar de achtste editie van het
Wereldfeest in het Vijverpark. Op het programma van dit kleurrijke, gastvrije
internationale familiefeest staan dit jaar onder meer salsa, fado, gospel,
percussie, flamenco en Irish dance. En de toegang is natuurlijk nog gratis ook.
‘Het initiatief van het Wereldfeest komt van twee Antilliaanse dames’,
vertellen de vrijwilligers die al jaren de kern vormen van de organisatie
van het evenement. ‘Op de Antillen heb je voorafgaand aan Kerstmis het
Lichtjesfeest. Dan gaat iedereen met lampions de straat op om samen feest te
vieren. En feest gaat daar altijd samen met lekker eten.’
Samen eten en feesten
‘In Papendrecht misten we een echte gelegenheid om samen te eten en te
feesten. We wilden dit graag mogelijk maken met een grote diversiteit aan
culturen. En dat is gelukt, dit jaar houden we de achtste editie. Bij de eerste
twee Wereldfeesten liepen we in december met lampions naar Interval en
vond het feest binnen plaats. Omdat het te druk werd met bezoekersaantallen,
hebben we het verplaatst naar de zomer en kozen we voor het Vijverpark. Het
feest werd daarbij steeds mooier, gevarieerder en professioneler.’
‘Meestal doen zo’n twaalf tot vijftien nationaliteiten mee, van Marokko, de
Antillen en Indonesië tot Ghana, Soedan en Palestina. We dragen allemaal
kleding uit ons land van herkomst. In onze keukens bereiden we allerlei
smakelijke hapjes uit ons moederland voor die tijdens het Wereldfeest voor
schappelijke prijzen worden verkocht. Op het podium is er een doorlopend
programma van zang, dans en muziek. Dit jaar bestaat het muziekprogramma
naar verwachting onder meer uit gospel, salsa, fado, flamenco, Mexicaans,
Braziliaanse percussie, Irish dance, pacacha, Egyptische brassmuziek en
Surinaamse bacahat.’
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Enthousiast, gedreven en trots
‘We zijn er maanden mee bezig, maar we zijn allemaal enorm enthousiast,
gedreven en trots op wat we hier samen mogelijk maken. We genieten echt
van het Wereldfeest. Van de dag zelf, maar de aanloop er naar toe is net zo
leuk. Met z’n allen bij elkaar komen en plannen maken. Bekijken wat er anders
en beter kan. Maar vooral ook bijkletsen, we lachen wat af met z’n allen.
Zoveel geloven op een kussen en verschillende culturen bij elkaar: dat kan
gewoon, met deze geweldige groep mensen die geïnteresseerd is in elkaars
cultuur en gebruiken. En hoewel we het heus niet altijd eens zijn, waarderen
we elkaar enorm. De meesten van ons doen dan ook al mee sinds de eerste
editie. Wat dat Papendrecht in de loop van de tijd heeft opgeleverd? Begrip,
respect, kennis en betrokkenheid. Het is veel meer dan een feestje alleen. Het
is een prachtige en gezellige mix van culturen die elkaar respecteren. Het is
gelukkig nog nooit gebeurd, maar slecht weer tijdens het feest is natuurlijk
een horrorscenario. Daarom hebben we dit jaar voor het eerst een tent van
twintig bij twintig meter, zodat bezoekers ook droog blijven als het regent. Tot
slot verzorgt ook dit jaar de Willaerts Groep de horeca op het feest. We hopen
dat we weer vele Papendrechters met allerlei achtergronden welkom mogen
heten op het Wereldfeest!’
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‘Het plezier van muziek gun ik
iedereen’
Viooldocent Jouko van ToBe
Even heb ik overwogen
om natuurkunde te
gaan studeren, maar ik
werd aangenomen op
het conservatorium in
Rotterdam.’

Dans, muziek, theater, kunst & design, creatieve
workshops, evenementen en festivals. Er is altijd
wat te doen bij ToBe. Het cultuurcentrum gaat met
de tijd mee, maar vergeet ook de klassiekers niet.
Zo maakt docent Jouko Kuijk kinderen enthousiast
om viool te spelen. Hij vertelt waarom hij iedereen
het plezier van muziek gunt.
‘Mijn oudere zus speelde viool. Ik was vijf jaar
oud, dat wilde ik ook’, vertelt Jouko. ‘Ik bleek talent
te hebben, een jaar of vijf later deed ik mee aan
wedstrijden. Ik maakte er serieus werk van en
mocht de vooropleiding van het conservatorium in
Zwolle doen.
Schitteren
‘Muziek van Mozart, Bach en Beethoven vond ik
op jonge leeftijd al prachtig. In de puberteit werd
ik wat experimenteler en vond ik de combinatie
van viool met hip hop interessant. Toen ik rond
mijn twintigste jaar deel ging uitmaken van
het Nationaal Jeugdorkest richtte ik me weer
vooral op klassiek, maar cross overs houden
mijn belangstelling. Zo luister ik nog steeds
graag naar hip hop, maar ook naar jazz, funk en
dergelijke. Zeg maar de muziek die je op het
North Sea Jazz Festival hoort. Momenteel speel
ik in twee orkesten, daarnaast geef ik vioolles. In
Papendrecht doe ik dat op woensdag in het pand
aan de Rembrandtlaan 206, de thuisbasis van
muziekvereniging Excelsior en ToBe Papendrecht.
Het leuke van orkesten zijn vooral het spelplezier
en de sociale aspecten. Ik heb onder meer tournees
gedaan in Duitsland, Engeland, Schotland en Italië,
dan voel je je echt een soort familie van elkaar.
Het leukste van lesgeven is dat je de ontwikkeling
van leerlingen mag meemaken. Je leert ze echt
kennen. Sommigen komen verlegen binnen en
schitteren later op het podium.’

Heel spannend
‘Viool is best een complex instrument waardoor
het wel wat inzet en discipline vraagt om het te
leren. Het voordeel daarvan is dat het bijdraagt
aan een basis voor de rest van je leven. Sommige
leerlingen vinden me daarbij wel een beetje
streng. Maar ik probeer naast mijn kennis vooral
mijn enthousiasme over te brengen en ze op die
manier tot bloei te laten komen. Ik schrijf voor
mijn leerlingen bijvoorbeeld muziek uit die ze op
televisie of TikTok zien en horen en die ze graag
willen spelen. Wat ze geleerd hebben kunnen ze
onder meer tijdens voorspeelavonden aan familie
en bekenden laten zien. Optreden vergelijk ik
weleens met een achtbaan. Het is vooraf heel
spannend, maar onderweg en na afloop is het
vooral heel erg leuk.’
Hele leuke baan
‘Eigenlijk houdt iedereen van muziek. Daarnaast
is het leuk om jezelf te ontwikkelen en om
samen te spelen. Ik wil dan ook zoveel mogelijk
mensen de kans geven om het plezier van
muziek te ervaren. Daarom is het ook fijn dat
ToBe twee orkesten heeft en dat je in tien
lessen tegen lage kosten kennis kunt maken
met verschillende instrumenten. Daarna mag je
ook nog eens optreden in het Energiehuis. Twee
van mijn oud-leerlingen uit Papendrecht volgen
inmiddels de vooropleiding van het Rotterdamse
conservatorium en krijgen daar les van een enorm
goede violiste van het Rotterdam Philharmonisch
Orkest. Regelmatig zie ik ze nog bij concerten
en laatst kwam één van hen kijken bij een
voorspeelavond. Het is mooi dat ToBe Papendrecht
zulke Papendrechtse talenten goede begeleiding
geeft. Dat draagt er ook aan bij dat ik echt een
hele leuke baan heb.’

Foto: Thea Smit en Jopie Hofwegen
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Leuke en interessante reeks
activiteiten onder de naam
‘Papendrecht Cultuurt’
Culturele Raad Papendrecht
‘We zijn er als Culturele Raad Papendrecht voor
iedereen. We nodigen alle inwoners dan ook uit
om mee te doen aan allerlei leuke uiteenlopende
activiteiten die we onder de verzamelnaam
‘Papendrecht Cultuurt’ bieden. Maar we spelen ook
graag in op ideeën uit de samenleving.’ De leden
van de CRP gaan enthousiast in op alle bestaande
en nieuwe activiteiten.
‘We hebben natuurlijk weer onze vaste
activiteiten, zoals lezingen, de Taalstrijd, het
Groot Papendrechts Dictee, verhalen- en de
gedichtenwedstrijd. Hoewel we het Dictee twee
keer online deden, merk je altijd weer dat er
lokaal maar ook regionaal veel liefhebbers zijn.
Nieuw is het project ‘Papendrecht Cultuurt’, met
eens in de twee weken extra activiteiten. Zoals
boekbesprekingen, lezingen of bezoekjes aan
een museum. Al die activiteiten zijn niet alleen
interessant en leerzaam, het is ook leuk om met
elkaar op pad te gaan en ideeën en ervaringen uit
te wisselen. Niet iedereen wil alleen een museum
bezoeken, door dat op deze manier samen te doen
denken we die stap kleiner te maken. Je eigen
creativiteit ontdekken kan op de vrijdagmiddag
in het Cultuuratelier. Naast het open atelier voor
tekenen en schilderen op de woensdagmiddag kun
je nu op deze vrijdagmiddagen andere technieken
toepassen, zoals textiel, papier-maché, eigen
diverse materialen, mixed media enz. Je krijgt
deskundige begeleiding en werkt aan een eigen
werkstuk.’
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Hoe meer cultuur, hoe beter
‘Als Culturele Raad werken we graag samen met
andere organisaties. De Cultuur puzzelroutes
die we met Papendrecht Verrast samenstelden,
zorgen voor veel inwoners voor verrassend
leuke ontdekkingen in hun eigen omgeving
waarop we ook leuke reacties krijgen. Met RTV
Papendrecht hebben we tot tweemaal toe online
het Papendrechts dictee uitgezonden. Met de
Volksuniversiteit – VU - werken we al jaren samen.
Inwoners kunnen bij de VU in het nieuwe CRP
Atelier tegen een sympathieke prijs aan de slag en
vervolgens ook andere cursussen en workshops via
de VU volgen. Naar het atelier kun je individueel
maar ook met anderen, zodat je elkaar inspireert.
In maart 2023 houden we een expositie van
divers werk van amateurs uit Papendrecht. Nieuws
hierover volgt in de regionale media.’
‘Het beeld dat er niet zo gek veel te doen is in
Papendrecht is wat ons betreft wel achterhaald.
Zoals je ook in dit magazine kunt lezen, gebeurt
er echt veel op het gebied van kunst en cultuur.
Dat is fantastisch want voor ons geldt: hoe meer
cultuur, hoe beter. Dus kom van de bank, bekijk
wat er te doen is en neem gezellig vrienden en
bekenden mee. Wij zijn aanwezig bij de aftrap
voor de Cultuurweek zaterdag 10 september en op
zaterdag 24 september bij de Open dag van de VU.
Tot slot vermelden we graag dat geïnteresseerden
hun vragen en suggesties kunnen doen via
w.vdhoeven@papendrecht.nl. Aanmelden voor de
activiteiten van ‘Papendrecht Cultuurt’ kan daar
ook, vol=vol.’
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Steun om kinderen toch
leuke dingen te laten
doen
Stichting Leergeld Drechtsteden
Voor de meeste kinderen en jongeren is het heel gewoon om naar hun sportof muziekclub te gaan, schoolspullen te kopen, hun verjaardag te vieren of
andere leuke dingen te doen. Voor één op de tien kinderen tussen 4 en 18
jaar geldt dit helaas niet en blijft dit een droom. Daarom zetten we ons in om
kinderen toch leuke dingen te laten doen.
Bij Stichting Leegeld vinden we dat ieder kind moet kunnen meedoen,
want kinderen mogen niet de dupe worden.
Samen met de organisaties die in deze cultuurkrant hun aanbod melden
kunnen we deze kinderen via Leergeld toch mee laten doen. Ouders en onder
meer leerkrachten, wijkteams en schuldhulpverleners kunnen een aanvraag
doen voor voorzieningen die kunnen helpen als er thuis weinig geld is.
Hoe u dit kunt doen?
Dat kan via de website: www.leergelddrechtsteden.nl. Daar vindt u meer
informatie over Leergeld.
U kunt natuurlijk ook altijd bellen naar 078- 6123119 (op maandag, dinsdag
en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur).
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