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Vrijwilligerspunt Papendrecht

Vrijwilligerswerk is leuk en leerzaam, maar ook onmisbaar voor de samenleving. Met elkaar
houden we cultuur-, sport-, natuur-, zorg- en welzijnsactiviteiten in stand.

Vrijwilligerspunt Papendrecht ondersteunt vrijwilligerswerk in Papendrecht. Wij helpen
inwoners die vrijwilligerswerk willen doen en ondersteunen organisaties die werken met of op
zoek zijn naar vrijwilligers.
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E. vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl
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Meld jouw klus aan voor NLdoet 2022! 

Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2022, samen met duizenden
sociaalmaatschappelijke organisaties in Nederland, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van
Nederland.

Een financiële bijdrage aanvragen
Stichtingen, verenigingen, zorginstellingen, kinderboerderijen en voedselbanken opgelet! Dit is
jullie kans om je organisatie te promoten en nieuwe vrijwilligers te werven. 

Bedenk een leuke NLdoet activiteit? Moet het buurtcentrum nodig opgeknapt worden, is de locatie
van de Voedselbank aan een sopje toe, wil je een verwendagje voor alle ouderen in het
verzorgingshuis of heb je een andere leuke activiteit? Meld deze dan aan op deze website en
doe mee!
Tot 31 januari 2022 kun je ook een financiële bijdrage aanvragen voor jouw NLdoet 2022
activiteit. Hierbij geldt wel: op = op. Daarnaast ontvangt elke organisatie (zo lang voorradig), 1
NLdoet-promotiepakket per organisatie.

NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje het verschil te
maken en ertoe te doen! Ook meedoen als vrijwilliger is simpel; zoek en leuke activiteit op de
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website en meld je aan.

Heb je hulp nodig bij het organiseren van een NLdoet-klus? Wij denken graag met je mee. Stuur
een mail naar het Vrijwilligerspunt: vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl

BERT: ‘Creatief zijn om oplossingen te vinden’

Papendrecht heeft veel organisaties waar vrijwilligers zich inzetten voor de samenleving. Waarom
ze dat doen? Omdat ze iets willen betekenen voor een ander, andere mensen willen ontmoeten,
er iets van willen leren of gewoon omdat ze er gelukkig van worden!

Lees hier het verhaal van Bert Duthler, vrijwilliger bij Stichting Culturele Raad
Papendrecht 

Ben jij een vrijwilliger met een verhaal? Ken jij een vrijwilliger die wel eens in het zonnetje
gezet mag worden? Neem dan contact op met Janny en Trees van Vrijwilligerspunt Papendrecht. 
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Terugblik op Nationale Vrijwilligersdag
Ieder jaar is het op 7 december, Nationale Vrijwilligersdag. Dit werd gevierd in heel Nederland en
ook in Papendrecht. Vrijwilligers werden in het zonnetje gezet en er was extra aandacht voor
vrijwilligerswerk. 

Aanvankelijk werd er nog vanuit gegaan dat een ontbijt met burgemeester, wethouders en
vrijwilligers tot de mogelijkheid behoorde. Maar na de persconferentie van 12 november wisten
we dat dit niet verstandig zou zijn, gezien het aantal coronabesmettingen. Corona gooit ook dit
jaar roet in het eten! Het alternatief voor een ontbijtje buitenshuis was al snel gevonden in iets
lekkers aan de eigen eettafel. Vrijwilligers konden zich aanmelden voor een verwenpakketje. 

Het uitreiken van de pakketjes is over 4 dagen verspreid om hiermee niet teveel mensen op
dezelfde tijd en plaats bijeen te brengen. Wethouders Verver en Paans hebben meegeholpen op
vrijdag 3 december. De collegeleden maakten graag van de gelegenheid gebruik om vrijwilligers
persoonlijk te bedanken en met hen in gesprek te gaan. Wethouder Verver: ‘Corona of geen
corona, vrijwilligerswerk blijft van onschatbare waarde voor de samenleving. Papendrecht
drijft op betrokken inwoners die hun vrije tijd willen inzetten ten dienste van anderen’.



Judith neemt afscheid van het Vrijwilligerspunt

Judith van Gulik: ‘Tijd voor wat anders’
In november heb ik afscheid genomen van Sterk Papendrecht en ben ik niet meer werkzaam bij
het Vrijwilligerspunt.  

Alles bij elkaar heb ik 25 jaar op verschillende plekken sámen met Papendrechtse vrijwilligers
gewerkt. Mijn loopbaan in Papendrechts vrijwilligersland is begonnen als secretaris van de
Sportraad (SRP), een vrijwilligersplatform met ongeveer 100 vertegenwoordigers vanuit alle
lokale clubs en verenigingen. Na een korte omzwerving ben ik daarna bij Stichting Welzijn
Ouderen Papendrecht (SWOP) gaan werken. Binnen deze organisatie stonden 120 vrijwilligers
paraat ter ondersteuning en aanvulling op het werk van de beroepskrachten. Als één team voor
het welzijn van ouderen. Sinds 2013 ben ik betrokken bij de opzet en verdere ontwikkeling van
Vrijwilligerspunt Papendrecht. Wist ik inmiddels al veel van en over vrijwilligers, in deze functie
heb ik kennis gemaakt met het totale kleurrijke scala van vrijwilligers(organisaties). Al mijn
ervaring neem ik mee in mijn volgende stap. Welke richting die opgaat, weet ik op dit moment nog
niet. Dat blijft nog even spannend, tenminste dat vind ik :-)

Namens Sterk Papendrecht wensen wij Judith veel succes in de toekomst en bedanken we haar



voor alle inzet de afgelopen jaren.

Puur Papendrecht is het digitale buurtplatform van Papendrecht. Alles wat in de buurt gebeurt, is
op deze site te vinden. Van hulpvraag en hulpaanbod tot nieuwtjes, gemeentenieuws,
maatschappelijke instellingen en nog veel meer.

Vrijwilligersvacatures
Ook de vrijwilligersvacatures vind je hier. Wil je vrijwilligerswerk doen of werk je bij een
organisatie waar men juist op zoek is naar vrijwilligers? Kijk dan op PuurPapendrecht.nl.

Heb je hulp nodig bij het maken van een opvallende vrijwilligersvacature of het plaatsen van jouw
vacature op PuurPapendrecht.nl? Of wil je weten waar jouw talent voor vrijwilligerswerk precies
ligt, neem dan contact op met het Vrijwilligerspunt, wij helpen je verder!     
T. 078 6154741
E. vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl
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Nieuws en aanraders …!

Training 'Filmen en monteren met je smartphone' uitgesteld naar januari 2022

Door corona is deze online-training uitgesteld naar woensdag 12 en 26 januari 2022. Er zijn nog een paar
plekken beschikbaar, je kunt dus nog aanmelden!

Voor wie is de training?
Je werkt bij een vrijwilligersorganisatie in Papendrecht en wilt video gebruiken om jouw organisatie en
activiteiten in de schijnwerper te zetten. Je hebt een smartphone (iPhone 6 of later of een Android-toestel
van 2016 en later) en gebruikt deze meerdere keren per week voor het maken van een foto of video.
Ervaring met filmen of montage is niet noodzakelijk! Er zijn geen kosten aan de training verbonden maar
wel aan het aanschaffen van enige materialen.

De training wordt gegeven door twee ervaren trainers, Davidson Rodrigues en Rob Freijssen, die zowel in
de journalistiek als aan communicatie-afdelingen, scholen en vrijwilligersorganisaties, trainingen geven. 

Trainingsdata: woensdag 12 en 26 januari van 18.30 - 22.00 uur.
Ben je geïnteresseerd, wil je meer informatie of aanmelden? Stuur dan een mail naar
vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl

De Nationale Vrijwilligersprijzen 2022

Het thema van de Nationale Vrijwilligersprijzen 2022 is Trots, of eigenlijk 'Teamtrots'.
Vrijwilligersorganisaties en -initiatieven dingen mee door een vlog in te sturen waarin zij uitleggen: 'Wat
hebben we nou gedaan waar we als team echt trots op zijn'?

Of je nu een lokale of landelijke organisatie bent: Iedereen die meedoet dingt mee naar DE hoofdprijs van
15.000 euro. Er valt dus écht iets te winnen en dat maakt het wel extra spannend. Net als vorig jaar doe je
mee door een korte vlog in te sturen. Dit kan tussen 1 januari en 15 maart 2022 op deze website.
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Lichtjesfeest Papendrecht

Voor de 12e keer wordt dit jaar het Lichtjesfeest in Papendrecht georganiseerd. 
Om de toestroom van bezoekers zoveel mogelijk te spreiden, zal het Lichtjesfeest op twee avonden
gelopen kunnen worden nl. vanavond 16 december en morgenavond 17 december. Iedereen kan op
eigen gelegenheid de route starten en lopen (of dit nu om 17:00 uur is of 20:00 uur). 
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.lichtjesfeestpapendrecht.nl

DENKTANK Vrijwilligerspunt

Ben jij vrijwilliger (of beroepskracht) bij een Papendrechtse organisatie? Vind je het leuk om mee te
denken over het ondersteuningsaanbod vanuit Vrijwilligerspunt Papendrecht. Bijvoorbeeld over welke
workshops en trainingen er georganiseerd zouden kunnen worden? Meld je aan door een mail te sturen
naar het  vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl

 

Vrijwilligerspunt Papendrecht

Sterk Papendrecht, Veerweg 127, 3351HC Papendrecht

tel nr.: 078-6154741/ email : vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl

http://www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl/

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

Je kunt hier je gegevens wijzigen of je kunt je uitschrijven voor deze mailinglijst.
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