
Vrijwilligerspunt
Uitnodiging

Op 7 december - Nationale Vrijwilligersdag -
zetten we alle vrijwilligers in het zonnetje!

Ongeveer 50% van alle Nederlanders doet vrijwilligerswerk. Ook in Papendrecht zijn 

veel betrokken inwoners die zich vrijwillig en onbetaald inzetten. Zij doen dit bij een 

organisatie maar soms ook voor elkaar. Bijvoorbeeld voor een buurvrouw die tijdelijk hulp 

nodig heeft wegens ziekte. Ook deze vorm van omkijken naar elkaar heeft in 

2020 door het coronavirus veel plaatsgevonden.

Vrijwilligersontbijt

Gemeente en Vrijwilligerspunt Papendrecht willen vrijwilligers bedanken voor hun inzet in 

2020. Helaas, dit jaar niet in de mooie grote PUP tent op de Markt, corona gooit roet in het 

eten! Door de coronabeperkingen doen we het dit jaar met een thuisbezorgontbijt, 'lekkers 

bij de koffie'- of -borrelpakket. Hiermee willen we hen een 

welverdiend verwenmomentje bezorgen. Zoals ook de voorgaande jaren het geval was 

geldt hierbij; wie het eerst komt, het eerst maalt. Dus wacht niet te lang want op = op!

Online aan tafel...

Samen met andere vrijwilligers online ontbijten, koffie drinken of borrelen is daarnaast ook 

mogelijk maar niet verplicht. We ontmoeten elkaar online onder het genot van de traktatie 

die bij je thuisbezorgd is. Aan je eigen eettafel of lekker in je luie stoel achter de computer 

of laptop. Twee momenten, één in de ochtend en één in de avond. Grijp je kans om in 

gesprek te gaan met mede-vrijwilligers, een wethouder en het vrijwilligerspunt van Sterk 

Papendrecht. Deel een hoogtepunt uit 2020 of stel een prangende vraag!
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Nodig jouw vrijwilligers uit!

Stuur deze mail door naar jouw (collega-)vrijwilligers om ze te informeren over het 

aanmelden voor een verwenpakketje en de online bijeenkomsten!

We willen zoveel mogelijk pakketjes weggeven maar er is een maximum, dus wacht niet te 

lang.  Toekenning gaat op volgorde van aanmelding. Aanmelden kan tot 23 november 

op www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl/aanmelden

Voor meer informatie of vragen, neem contact met het vrijwilligerspunt:

E. vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl

T. 078-6154741

Sterk Papendrecht, Veerweg 127, 3351 HC Papendrecht

tel.: 078-6154741/ e-mail: vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl

http://www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl/

Je ontvangt deze e-mail omdat je bij Sterk Papendrecht bekend bent als geïnteresseerde.

Je kunt je gegevens wijzigen of  uitschrijven voor deze mailinglijst.
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