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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. 

T. 078 6154741 

E. vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl 

I.  www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl 
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10 en 11 september - OPEN HUIS Proeverij 2021  

Wandelen, fietsen, steppen, skaten, scootmobielen of desnoods gewoon met de 

auto… 

Ga op pad naar de zorgzame, culturele, creatieve, sportieve en ‘groene’ organisaties 

in Papendrecht.  

 

Zoek je een leuke sportclub voor je kind? Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk, vind je het 

fijn om een wandeling te maken of ben je nieuwsgierig naar wat er bijvoorbeeld bij Gemiva 

Variant of Muziekvereniging Excelsior gebeurt? Dit is je kans om op veel verschillende 

plekken een kijkje te nemen. En voor jonge gezinnen is er een speciale ‘Ouder&Kind’ route 

waarbij de kinderen met het beantwoorden van vragen, mooie prijzen kunnen winnen. 

  

Een lekker programma 

Inwoners van Papendrecht zijn van harte uitgenodigd om een kijkje achter de schermen te 

nemen en te ‘proeven’ van het activiteitenaanbod. Van maar liefst 35 organisaties vertellen 

medewerkers en vrijwilligers graag over hun activiteiten. Overal wacht je een hartelijke 

ontvangst met koffie, thee en lekkers of zelfs soep en een broodje en speciale acties. Op de 

meeste locaties zijn demonstraties en traktaties, dus smullen maar! Nieuwsgierig? Kijk snel 

op de routekaarten wat je mag verwachten. 

  

Drie routes: 

1. De Cultuur- & Natuurroute 

2. De Zorg- en Welzijnsroute 

3. De Leukste Ouder & Kind route 

 

Routekaarten 

Vrijwilligerspunt Papendrecht, organisator van de Proeverij, heeft drie verschillende routes 

gemaakt. De routekaarten zijn vanaf 27 augustus verkrijgbaar bij de balie van Sterk 

Papendrecht maar ook te downloaden van de site van het Vrijwilligerspunt. Let goed op want 

niet alle organisaties zijn beide dagen geopend. Op de routekaarten zijn data en tijden 

vermeld! 

 

Downloaden routes: 

www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl en op www.papendrechtverrast.nl. 

  

Coronaproof 

Door de Proeverij op deze wijze te organiseren ontstaan geen grote groepen mensen 
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tegelijkertijd op dezelfde plaats. We houden het graag coronaproof, veilig en gezond! Maar 

let zelf ook goed op, mocht het ergens toch iets drukker zijn, hou toch voldoende afstand. 

  

Wil je meer informatie neem dan contact op met het Vrijwilligerspunt 

 

 

 

 

Louis: 'Weggooien? Mooi Niet!' 

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 Louis Lodder, vrijwilliger bij Het Repair Café. 

 

Ben jij een vrijwilliger met een verhaal? Ken je een vrijwilliger die wel eens in het zonnetje 

gezet mag worden? Neem dan contact op met Judith of Janny van Vrijwilligerspunt 

Papendrecht.  
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Financiële impuls sociale activiteiten voor 

buurthuisfuncties  

De gemeente Papendrecht heeft eenmalig coronagelden van het Rijk ontvangen om de 

samenleving een duwtje in de rug te geven na een moeilijk jaar. 

 

Het college van burgemeester en wethouders zet deze coronasteun onder andere in voor 

het stimuleren en ondersteunen van buurthuizen in Papendrecht. Wil je gebruik maken van 

deze regeling en een aanvraag indienen? Hier lees je meer! 

 

Ook het Oranjefonds stelt financiële middelen beschikbaar. Projecten 

tegen eenzaamheid die ontstaan zijn door de coronapandemie, kunnen nu een beroep op 

hen doen. Vanaf september staan ze klaar voor initiatieven op het gebied van 'armoede' 

en in november voor het thema 'zorgen voor elkaar'. 

 

 

Veel vrijwilligers gevraagd! 

 

Er worden weer heel veel vrijwilligers gevraagd door allerlei organisaties. Voor mensen met 

bijvoorbeeld groene vingers of met een sociale inslag! Kijk op Puur Papendrecht en maak 

iemand blij... Daar wordt je zelf ook blij van. 

   

 

 

https://vrijwilligerspuntpapendrecht.us14.list-manage.com/track/click?u=bfa79e09d88fd618f6108cd1e&id=30fdf1ca42&e=2f544d9cc3
https://vrijwilligerspuntpapendrecht.us14.list-manage.com/track/click?u=bfa79e09d88fd618f6108cd1e&id=516bf1b535&e=2f544d9cc3
https://vrijwilligerspuntpapendrecht.us14.list-manage.com/track/click?u=bfa79e09d88fd618f6108cd1e&id=17a2d7aeff&e=2f544d9cc3
https://vrijwilligerspuntpapendrecht.us14.list-manage.com/track/click?u=bfa79e09d88fd618f6108cd1e&id=6fbfdfce12&e=2f544d9cc3


 

 

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 

 

 

Nieuws en aanraders …! 

Vereniging Zonnebloem Papendrecht zoekt nieuwe vrijwilligers 

De Zonnebloem Papendrecht, krijgt steeds meer hulpvragen via huisartsen, GGZ en andere 

organisaties. Er zijn dringend meer vrijwilligers nodig om te koppelen aan gasten. Sommige 
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van de huidige vrijwilligers hebben momenteel al vier of meer gasten, dat is niet wenselijk. 

Ze willen graag versterking. Wie heeft er wat tijd over voor de medemens, die vaak geen 

netwerk heeft of familie waar zij op terug kunnen vallen. Een praatje, een luisterend oor, 

koffie drinken een boodschapje doen, kortom iets kleins maakt vaak net het verschil. Wat 

vragen wij: een paar uur per maand, helpende handen, luisteren en hulp bieden, zo 

dankbaar werk!  

Heb je interesse? Wacht dan niet en reageer direct via Puur Papendrecht 

 

1 september - deadline voor Burendag  

Burendag is de dag waarop buren jaarlijks gezellig samenkomen. Dit jaar is de behoefte aan 

samen zijn met elkaar groter dan ooit. Vier daarom ook nu weer Burendag, vier het veilig met 

elkaar op 25 september! 

Je kunt meedoen als particulier maar ook als organisatie. Doe mee want je buurt wordt echt 

gezelliger als je elkaar kent. Zo maken we samen buurten leuker, socialer en veiliger. Doe jij 

ook op een veilige manier mee aan het initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds? 

Meld jouw activiteit aan en ontvang een financiële bijdrage! 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

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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