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  Nieuwsbrief Odensehuis Papendrecht 
 

 

  

     NIEUWSBRIEF                                        JUNI  2020                                             Nummer 4 

 P. S. Gerbrandystraat 31, 3354 BR, Papendrecht              email: coordinator@odensehuispapendrecht.nl 
 Tel. Marjan Middelburg: 06-39575136                                           secretariaat@odensehuispapendrecht.nl 

  I.v.m. het Coronavirus  
  zijn de beperkte      
  bezoekmogelijkheden 
  alleen via afspraak: 
  Tel. 06 3957 5136 
 

Beste lezer, 
 
De afgelopen maanden hebben in het teken van het Corona virus gestaan. We zijn allemaal meer aan huis 
gebonden en hebben minder sociale contacten. En dat is soms heel lastig, dat mogen we best weleens tegen 
elkaar zeggen. We dachten dat het voor korte tijd zou zijn, maar nu duurt het al meer dan 2 maanden. Ik 
realiseer me wat een opgave het mantelzorgen soms moet zijn, 7 dagen per week en 24 uur per dag!  
Ik weet dat jullie het uit liefde doen, maar in deze tijd is het nog lastiger. 
 
Lieve mantelzorgers, vanuit het Odensehuis krijgen jullie een groot applaus en een hele diep buiging!  
We hebben heel veel respect dat jullie het volhouden.  
Voor steun en vragen kan je natuurlijk ook terecht in het Odensehuis. 
 
Gelukkig was het prachtig weer en konden we naar buiten en genieten van het prachtige voorjaar. 
Nu breekt een nieuwe fase aan, we krijgen meer bewegingsvrijheid. Tijdens afgesproken koffiemomenten 
zijn jullie weer welkom in het Odensehuis.  De afgelopen weken was het ontzettend fijn om elkaar weer te 
zien. En wat lukte het goed om afstand te houden! Complimenten!  
Wat hebben we gelachen bij de spelen op de Tovertafel. 
 
Het was hartverwarmend om bloemen en lekkers van jullie te krijgen als dank voor de attenties  die we de 
afgelopen periode hebben verzorgd voor bezoekers en mantelzorgers van het Odensehuis. 
De komende periode mogen we, altijd op 1.5 meter afstand en op afspraak, elkaar weer zien en leuke 
dingen met elkaar gaan doen. 
Ik heb er ontzettend veel zin in en zit vol plannen om een leuk programma samen te stellen zodat we heel 
veel geluksmomenten met elkaar hebben en weer veel energie opdoen.  
 
Blijf opletten, zorg goed voor jezelf en je naasten. 
 
Hartegroet, 
Marjan 
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ar wij u bij 
kun3e h3e elpen? Neem 
act met ons op via 
t. 078-615 47 41 

 
 
 

 

                

 

 

       Wist je dat: 
 

• er koffiemomenten in het Odensehuis zijn 

• je er een afspraak voor moet maken 

• je kunt bellen op tel. 06 3957 5136 

• we ons houden aan de RIVM richtlijnen 

• de tovertafel een succes is 

• en iedereen er heel blij van wordt 

• de gastvrouwen en -heren hiervoor training   
       hebben gekregen van Rob 

• het voetbalspel het meest populair is 

• we in de kleine ruimte een tafelbiljart hebben 

                                        
• Ad een haak op de nooddeur heeft gezet zodat we 

na elk bezoek kunnen luchten 

• Marjan op zoek is naar andere leuke spellen die 
we Corona veilig kunnen doen 
 

 

 
 

 

 
      Heb je zin om op bezoek te komen in het    
      Odensehuis? 

➢ bel het Odensehuis 06 39575136  
       en maak een afspraak 
➢ blijf thuis als je koorts hebt en/of 

verkouden bent! 
➢ handen ontsmetten als je in het 

Odensehuis binnenkomt en weggaat 
➢ houd 1.5. meter afstand  
➢ we schudden geen handen 
➢ hoesten en niezen in je elleboog 
         

     Na elk koffiemoment wordt het Odensehuis  
     schoon gemaakt. 

                                                
                                                                

                          

 

                      Samen dementievriendelijk 
 

 
Weet je even niet waar je over moet praten met iemand met dementie?  
De nieuwe gratis app ‘Dat ben ik’ helpt om samen in gesprek te gaan. De app wordt 'gevuld' 
door de naasten met beeld en verhalen. Zo leer je iemand met dementie beter kennen en 
kun je samen praten over vroeger en zijn/haar interesses.  

Download hem snel              https://bit.ly/3fJGJPk 
 

Het Odensehuis is blij gemaakt 
met koffie, koffiemelk en 
frisdrank. 
Denksportcentrum Papendrecht, 
wat nu helaas ook is gesloten, is 
de gulle gever.  
Hartelijk dank hiervoor! 

https://www.linkedin.com/company/samen-dementievriendelijk?trk=public-post_share-update_actor-text
https://bit.ly/3fJGJPk?trk=public-post_share-update_update-text
https://www.linkedin.com/company/samen-dementievriendelijk?trk=public-post_share-update_actor-image
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   Hulp in de huishouding. 

   Ja daar zitten we nu, de hulp komt in deze Coronatijd niet, er zal nu toch echt een doekje over de       
   keukenkastjes gehaald moeten worden. 
   Toch maar even de stoute schoenen aantrekken, dan moet ik even het keukentrapje hebben. 
   Ik roep ”Henk wil je het trapje even pakken?” Het is 9 uur ’s morgens, slaperig komt hij uit zijn bed. 
   ‘Waar is die?’ (staat al 11 jaar op dezelfde plek, maar goed). “In de gang Henk.” Hij zet het trapje in de keuken    
   en kijkt op de klok, een speciale klok met dag, datum en tijd. ‘Ik ga nog even terug naar bed’, zegt hij.   
   Halverwege de gang komt hij terug. ‘Dat is gevaarlijk hoor. Zal ik even helpen?’ 
   “Dat is lief van je”, zeg ik. Vervolgens gaat hij op de stoel aan tafel zitten en kijkt voor zich uit. 
   Als ik klaar ben met soppen zeg ik “de trap kan weer terug hoor Henk”.  
   Hij komt van zijn stoel en zet de trap terug. 
   “Nu koffie Henk, dat hebben we verdiend.” 
 
   Dank jullie wel voor de kaart en het lekkere kadootje dat Henk voor    
   zijn verjaardag heeft gekregen.  
   We hebben veel kaarten ontvangen, ontzettend bedankt.  
 
   Lieve groetjes van Henk en Dicky. 

 

 

 

            Mooie berichten en verhalen van bezoekers en mantelzorgers    
 
 
 Geachte staf en vrijwilligers, 

 
De oplossing van de woordpuzzel was 
 "wij denken aan jullie". 
Wij waren aangenaam verrast dat jullie het 
via attenties en berichtgeving in de praktijk 
brachten. 
Veel instellingen en verenigingen kunnen 
hier een voorbeeld aan nemen. 
Wij hopen  dat binnenkort het Odensehuis 
weer normaal kan functioneren. 
 
Meta en Eimerd. 
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 Odensers, 
 
  In wat een rare tijd zitten we nu en wat hebben de vrijwilligers  van het Odensehuis  
  in coronatijd ons verwend. 
  De lieve kaartjes, de tulpen, de tompoucen enz., ze waren hartverwarmend.  
  Zo ook het praatje aan de deur met iedereen die iets kwam brengen. Geweldig! 
 
  Het Odense huis is zeker voor Frans een plek waar hij zich op zijn   
  gemak voelt, een spelletje doet en waar het niet uitmaakt of de   
  verhalen die hij vertelt wel allemaal kloppen. Hij zegt altijd: ’ik lieg    
  nooit maar de volgorde en de getallen kloppen niet altijd’.  
  Zelf vind ik het fijn om erkenning en herkenning te vinden bij andere   
  mantelzorgers. Dit hebben we de afgelopen weken zeker gemist. Wat   
  fijn dat het Odensehuis weer beperkt open is voor bezoekers. Met de   
  aanpassingen is het goed te doen om een spelletje te spelen en met    
  elkaar te praten. 
  De afgelopen maanden hebben we, net zoals iedereen, veel in huis   
  doorgebracht. Veel legpuzzels gemaakt, kasten uitgezocht en Frans   
  heeft zijn lego uit elkaar gehaald, schoongemaakt en weer in elkaar  
  gezet. Dat was een enorme klus waar hij anders niet zo gauw aan toe  
  komt. Ieder nadeel heeft zo zijn voordeel. 
  Loes heeft deze tijd gebruikt om de ‘corona’-haan te maken.  
  Een haan gemaakt ten tijde van corona. Het is een  
  wandkleed geworden en heeft een mooie plaats gekregen. 
  Zo zijn we de moeilijke tijd goed doorgekomen. 

 
 
 
Hartelijke groeten voor iedereen, 
Frans en Loes Bijl 

 

 

  

 

Alles staat in bloei, de vogels fluiten. 
Geniet van het voorjaar! 
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 Lieve mensen allemaal, 
 
 Wat denken we vaak aan jullie! 
 Het gemis van naar het Odensehuis 
 gaan moet voor iedereen wel heel erg groot zijn. 
 Wij, Leo en Sonja, die maar 1 uur in de week komen voor de    
 gymles, missen het al enorm. 
 We missen jullie gezelligheid, vrolijkheid, haha gemopper ...en   
 goede zin heel erg. 
 Weet je, we worden er zelf nl. heel blij van. Fijn bezig zijn met  
 bewegen, grapjes maken en zingen. En dan als kers op de taart   
 lekker de billen laten schudden, twisten. Dit doen jullie toch   
 thuis ook wel hè  op een lekker muziekje? Niet in de luie stoel   
 blijven zitten, dat is niet gezond!! 
 Zo kunnen we straks weer snel lekker opstarten. Wij  
 blijven jullie namen steeds oefenen om ze niet te vergeten en zo   
 blijven jullie dicht bij ons. 
 Wat hebben we een groot geluk met dit stralende   
 voorjaar. Iedere dag zonneschijn maakt veel goed. Misschien   
 kan iedereen daardoor meer naar buiten en is de isolatie minder   
 groot. 
 Probeer er allen zo goed mogelijk door heen te komen en vooral   
 blijf gezond! 
 
 Heel veel liefs,  
 Sonja en Leo. 
 
 
 

 
 
Binnenkort starten Sonja en Leo weer 
met de gymlessen.  
Wat een goed bericht. 
Lekker bewegen op of achter je stoel. 
Als afsluiting natuurlijk weer  
“de voetjes van de vloer”. 
 
Wel een afspraak maken als je op 
maandagochtend wil komen! 

 
 
 
 

 
 
 

                                              Bericht van Leo en Sonja  
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Onze bezoekers Els en Allard raakten op een dag geïnspireerd door Van 
Gogh en hebben samen bijgaand werk, de bekende zonnebloemen, 
gemaakt. Allard vertelde dat hij in Parijs is geweest in het restaurant wat 
Van Gogh vaak heeft afgebeeld. De schilder Van Gogh spreekt hem ook 
aan omdat het een man was met voor- en tegenspoed. Dat is wat we nu 
ook meemaken in deze Corona-tijd. 
 

 

 

 

                                       
 
 
  Els en Allard zijn heel trots op het resultaat  
  en hebben genoten van het schilderen. 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

                                             Haal van Gogh in huis 

Vincent van Gogh besloot pas op 27-jarige leeftijd te gaan 

doen waar hij wereldwijd beroemd mee werd: kunstenaar 

worden. In nauwelijks tien jaar (1880-1890) maakte hij circa 

900 schilderijen en 1100 werken op papier. Ook liet hij een 

correspondentie van 902 brieven na. 

Jeugd 

Op 30 maart 1853 werd Vincent Willem van Gogh geboren als 

oudste zoon van dominee in het Brabantse Zundert. Na veel 

verschillende baantjes waaronder een als hulp van een 

boekhandel in Dordrecht, adviseerde zijn broer Theo hem om 

kunstenaar te worden.  

Wil je meer weten en zien van Vincent van Gogh?  Haal dan 

het museum in huis en ga naar www.vangoghmuseum.nl. 
 

http://www.vangoghmuseum.nl/
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=VGM01:s0022
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                                            Bezoek van de wethouder 

 

   Geniet thuis van een opera 
 

 
 
 De nationale Opera heeft wekelijks een nieuwe   
 voorstelling online staan.  
 Ga naar www.operaballet.nl om de laatste   
 aanwinsten te bekijken. 
 En wil je even 5 minuten genieten van muziek en   
 dans, dan is dit filmpje van de Opéra National de   
 Paris de moeite waard. Dansers die vanuit huis   
 dansend oproepen om thuis te blijven. 
 
 

Donderdag 14 mei werd het Odensehuis 
verblijdt met een bezoek van wethouder 
mevrouw Verver. Ze was benieuwd hoe het 
met de bezoekers en mantelzorgers van het 
Odensehuis gaat. Die middag waren Joop en 
Jannie aanwezig en zij waren verrast door 
haar komst. Ze informeerden de wethouder 
hoe zij de quarantaine ervaren. Ze vertelden 
dat het best lastig was om niet meer te 
kunnen doen wat ze normaal deden. “Het is 
allemaal zo stil,” vertelde Joop. 
De wethouder gaf aan dat ze blij was dat het 
Odensehuis met koffiemomenten weer 
bezoekers en mantelzorgers kan ontvangen. 
Ze beseft wat een lastige tijd het ook voor 
mantelzorgers is en sprak haar bewondering 
uit. 
De bloemenpracht op de Tovertafel trok ook 
haar aandacht. 
 

Leef met passie, zonder remming, 
vastberaden, eigenwijs, 
Geluk is niet je eindbestemming 
maar de som van heel je reis. 
 
Van Martin Gijzemijter 
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Het is heerlijk om weer naar het 
Odensehuis te komen. De 
koffiemomenten worden goed bezocht 
en iedereen geniet er zichtbaar van. 
Gezellig even koffiedrinken, een praatje 
maken, potje kaarten of sjoelen. 
 

 

 

 

 

 

                                                Koffiemomenten            

En zo fijn dat we een 
Tovertafel hebben, we 
genieten van alle spelen en 
worden fanatiek tijdens een 
potje voetbal. Wat is het 
heerlijk om met elkaar te 
kunnen schaterlachen als er 
iets onverwachts op de 
Tovertafel gebeurd.  
 

Johan wordt 70 jaar en 
natuurlijk wordt dat 
gevierd. 
Hartelijk gefeliciteerd 
Johan! 

Een potje kaarten 
 

   Sjoelen  op de gang 
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  Het is de afgelopen jaren herhaaldelijk voorgekomen dat mijn Erna, jullie welbekend, zei: ‘Ik heb je weer         
  gered, want die en die wilde een lintje voor je aanvragen’. Ik had altijd luidkeels verkondigd dat ik hiervoor   
  niet in aanmerking wilde komen en een lintje zou weigeren. Waarom? Het systeem is zo dat iemand dit lintje  
  moet aanvragen en dat die iemand dan ook nog 3 of 4 medestanders moet zien te vinden die ook vinden  
  dat de onderscheiding verleend moet worden. Ik ken heel veel mensen die voor hun vrijwilligerswerk en  
  andere goede daden in aanmerking komen voor een lintje van de koning maar deze mensen hebben niemand  
  die zoiets voor hen aanvraagt. Daarom was ik altijd solidair met deze mensen.  
  Waarom dan nu wel? Ik ben 12 jaar voorzitter geweest van een koor in     
  Sliedrecht. Toen ik voorzitter werd was   het een zinkend schip en toen ik   
  stopte was het een bloeiende vereniging.      
  Daarom vond het bestuur en de muzikale leiding dat ik wel in aanmerking   
  kwam voor een onderscheiding. Erna werd gebeld en die zei standaard: ‘nee,  
  niet doen dat neemt hij niet aan’. Toen ik thuis kwam: ik heb je weer eens  
  gered. Wie nu weer? Het koor!! Ik dacht na en zei ‘toch maar een keer doen’.    
  Waarom? Ik heb met een paar man veel voor dat koor gedaan, anders zou het  
  er niet meer geweest zijn. En het is de laatste mogelijkheid. Ik had toen ook in  
  gedachten om bij de uitreiking een toespraakje te houden en het lintje op te  
  dragen aan alle vrijwilligers in Papendrecht en Sliedrecht. Door Corona is het  
  iets anders gelopen. Wel heb ik enorm veel hartverwarmende reacties  
  ontvangen, ook van iedereen die bij het Odensehuis is betrokken. Daarvoor  
  mijn hartelijke dank en hierbij wil ik deze onderscheiding opdragen aan allen  
  die hem verdienen maar hem niet krijgen omdat zij niemand hebben die het  
  voor hen aanvraagt. 
 
  Piet Bezemer 

  

                                                      Lintjesregen    
 

Wat een feest zo’n Koffiemoment. 
 
Niet alleen omdat Dicky een appeltaart had gebakken maar ook 
omdat zij en Henk na zoveel weken weer in het Odensehuis 
waren. 
Frans en Loes waren ook van de partij en al snel werd er 
natuurlijk over lapjes, stiksteken en aanverwante artikelen 
gekletst. 
Nadat de koffie met taart gezakt was heb ik de Tovertafel 
aangezet. Ook dit was een feest want Henk en ik kregen de 
zeepbellen net niet kapot getikt. Later kwamen ze ook nog in 
het echt voorbij zweven.  
Een potje voetbal met Henny ging fanatiek. 
Iedereen heeft het weer super naar de zin gehad. 
 
Wat een geweldig idee om dit op te starten. Vandaar de 
hoofdletter K! 
 

                         Gastvrouw Pauline beleeft een koffiemoment 
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   Dit is het vervolg van de verhalen van de vorige keer over Oud Papendrecht. 
 
   We komen bij  ‘t Zand” met de loswal en een heuse bodedienst Bezemer, met zelf later een    
   benzinepomp voor de deur. Daar had je Anna en Jan van Wijngaarden met hun kruidenierswinkeltje,  
   daar bij den Hollander gingen we tabak kopen en sigaretten, weet je wel die vieze pruim tabak  
   en soms werd dat natte spul stiekem in mijn handen gestopt, wat een smeerboel.  
   Zo worden leuke en minder leuke ervaringen gedeeld op zo’n middag foto’s kijken. 
 
   Kijk eens wie dat is, Jan en Anna van Wijngaarden voor hun winkeltje. En niet te vergeten  
   de buurtvereniging met een echte ereboog want de samenhorigheid was groot en kwam tot uiting  
   van het feest op toen nog Koninginnedag, iedereen was erbij. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Vorige keer was ik gebleven bij de kraaihoek , ook daar kunnen we hele verhalen van vertellen. 
   Want overal was wel een winkeltje met levensmiddelen daar hoefde je echt geen kilometers  
   voor te lopen, hier kijk Piet Kraaiveld. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
   En voor leuk bossie blommen ging je naar Commandeur, eerst boven in de winkel later een  
   echte kas onder aan de dijk.  
 
 
 
 
 

                                           Gastheer Ad vertelt, deel 2 
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  En effe verderop, ja zeg het maar, Maarten Klop met de manufacturenzaak, dan hoor je  
  ja die heeft bij ons de meubels, gordijnen of vloerbedekking geleverd, weet je wel die hard Jabo.  
  Later is zijn broer met een baby zaak begonnen, daar kwam onze kinderwagen nog vandaan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Dan zijn we zachtjes aan in de Kerkbuurt aangeland, bij slager Eykelenboom en ff verderop  
  de Wilhelminaschool met A.P.C. Rijsdijk als bovenmeester. Dan hoor je weer, dat weet ik nog goed  
  daar heb ik nog op school gezeten.   
  Verderop de scheepswerf van Versteeg en hup dan komen bij de Grote kerk en de bakker. 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Daar had je ook nog het café van van de Graaf en Stuij van de Herik  en even 
verderop die olieboer, hoe heet hij ook alweer, met een benzinepomp op de dijk. 
Peet Verdoorn zo heet tie volgens mij. 
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  Ja en dan verderop hadden we toch van de Griend, dat was buitendijks met een constructie bedrijf waar ze    
  van die grote tanks maakten, vlakbij de brug was dat. En daar tegenover daar kwam ik ook regelmatig,  
  kapper Hubers voor de dames met een permanentje en watergolf, dat was het wel zo’n beetje.  
  De andere deur was Wim Bikker daar kon je knippen en scheren, daar werd ‘s zaterdags de politiek besproken   
  en alle zaken van de afgelopen week. Je ging naar de kapper en dat kon wel even duren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   En zo is onze middag weer voorbij en slaan we het boek voorlopig weer dicht tot de volgende keer. 
 
   Ad Scheepbouwer 

 
 
 
 
. 
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     Boekenlijst 
 

• Last van vergetelijkheid, Tineke van 

Sleen 

• Voorbij, voorbij, Clairy Polak 

• Helpen bij verlies en verdriet, Manu 

Keirse 

• Woorden schieten te kort, Nicci Gerrard 

• Dagelijks leven met dementie, Anne-Mei 

The 

• Ik heb dementie, o.a. Ruud Dirkse 

• Op bezoek bij een dierbare met 

dementie 

• Hou me maar vast, Jose Franssen 

• Eten en drinken bij dementie, Jeroen 

Wapenaar & Lisette de Groot 

• Zinvolle dagbestedingen voor mensen 

met dementie, Monika Eberhart, 2 

exemplarenDe Activiteitengids 

• Gooi me niet weg, Willem Brouwer 

• Hartverwarrend, Henk Langbroek 

 
2 kinderboeken 

• Mijn oma is een superheld, Marloes van 
Loon  

• Oma, mag ik mijn pop terug?  Mark 
Haayema 

 

            Websites 

• Alzheimercafé:  mantelzorg@sterkpapendrecht.nl 

• Dementie Online (hulp voor mantelzorgers):  www.dementieonline.nl 

• Dementiewinkel: www.dementiewinkel.nl  

• Help mij zorgen (Respijtmogelijkheden/logeerzorg):     
www.helpmijzorgen.nl  

• Familias - nieuwsbrief voor mantelzorgers van mensen met dementia: 
www.mantelzorgnieuwsbrief.nl 

• MEE Mantelzorg: www.meemantelzorg.nl 

• Personenalarmering: www.alleszelf.nl/personenalarmering 

• Samen Dementievriendelijk: www.samendementievriendelijk.nl  

• Stichting Alzheimer Nederland: www.alzheimer-nederland.nl  

 
 

Boeken van de 
boekenlijst liggen in 
het Odensehuis. 
Deze kunnen worden 
geleend. 
Wel graag bij de 
coördinator 
aangeven welk boek 
je wilt lenen. 

mailto:mantelzorg@sterkpapendrecht.nl
http://www.dementieonline.nl/
http://www.dementiewinkel.nl/
http://www.helpmijzorgen.nl/
http://www.mantelzorgnieuwsbrief.nl/
http://www.meemantelzorg.nl/
http://www.alleszelf.nl/personenalarmering
http://www.samendementievriendelijk.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/
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Voor mensen die zich eenzaam en angstig voelen en zorgen hebben, zij kunnen de Luisterlijn bellen.  
Dit is landelijk, Omroep Max werkt daarin samen met de Luisterlijn: 0900 – 0769. 

                          
                                                                                                                                                  

 
                                                       
                                      

Corona steunpunt Papendrecht   

Papendrechters bieden momenteel massaal hulp aan buren, familie en ook onbekenden die 
door het coronavirus hulp nodig hebben, bang zijn of geïsoleerd raken. Dat is hartverwarmend! 
Het gaat dan voornamelijk om de groepen ouderen, zieken en mensen met een beperking. Om 
deze initiatieven te stroomlijnen, een luisterend oor en helpende hand te bieden aan mensen 
met een hulpvraag, hebben wij een telefonische hulplijn geopend, t.078- 615 47 41.  
Deze flyer wordt in Papendrecht rondgebracht en is ook te lezen op de website van het 
Odensehuis, www.odensehuispapendrecht.nl . 
 

Hulp nodig of hulp aanbieden?   
Inwoners van Papendrecht kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur 
bellen met hun vraag. U kunt bijvoorbeeld bellen voor:  
- een gezellig telefonisch praatje 
- als u zelf geen boodschappen kunt doen 
- het (laten) ophalen van uw medicijnen 
- iemand die uw hond uitlaat 
Sterk Papendrecht staat met medewerkers en vrijwilligers klaar met helpende handen en 
advies! Heeft u een specifieke vraag waar Sterk Papendrecht  u niet bij kan helpen? Dan 
verwijzen zij u door naar een andere organisatie/initiatief in Papendrecht.   
We laten elkaar niet in de steek! 
 
Wilt u in deze tijd iets betekenen voor een ander? Maak dan gebruik van 'elkaar helpen' op 
PuurPapendrecht.nl.  
 
 

                                                    Corona tips 

  
https://www.beteroud.nl 
 
https://www.eentegeneenzaamheid.nl 
 
https://puurpapendrecht.nl/elkaar-helpen 
 
https://www.rivm.nl ► coronavirus 
 

https://www.odensehuispapendrecht.nl 


