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De passie van wethouder Corine 
Verver is mensen en doelstellingen 
verbinden. Hierdoor komen zowel 
organisaties als mensen in beweging 
en ontstaan er mooie initiatieven.

Samen maken we een betrokken buurt 
Corine vertelt: ‘Wanneer wij inwoners 
betrekken dan praten ze mee. Wij nodi-
gen wijkbewoners dan ook van harte uit 
om zelf initiatieven te ontplooien. Dat 
gebeurt al op kleine schaal. De aanpak 
van Puur Papendrecht helpt om ideeën 
verder te brengen, maar helpt ook om 
ideeën te verbinden aan al bestaande 
initiatieven.’

Samen ben je sterker
‘Als college zijn wij van mening dat 
samenwerken met inwoners en organi-
saties tot een beter resultaat leidt voor 
de inwoners. Wij moedigen hen ook 
aan om meer zelf te ondernemen en te 
participeren op elk wenselijk niveau.
Het mooie aan de website  
www.puurpapendrecht.nl is dat ieder-

een zelf kan bepalen waar hij of zij over 
geïnformeerd wil worden en hoe vaak. 
Betrokken inwoners en organisaties die 
bijvoorbeeld hulp willen bieden, of een 
hulpvraag hebben, kunnen die vraag zelf 
stellen en iedereen kan zelf activiteiten 
op de agenda plaatsen. Het is belangrijk 
dat mensen zelf kunnen bijdragen om 
hun leven aangenamer te maken of af 
te stemmen op eigen wensen. Ik nodig 
iedereen van harte uit om mee te doen 
met Puur Papendrecht’.

Sociale kaart
‘Op de site van Puur Papendrecht is ook 
een interactieve sociale kaart opgeno-
men. Deze kaart biedt een compleet en 
actueel aanbod van alle informele en 
formele organisaties en activiteiten in 
de buurt. Omdat iedereen zijn of haar 
eigen gegevens bijhoudt, is het mak-
kelijk om de sociale kaart up to date te 
houden. Ik hoop dat veel organisaties 
hun pagina’s verder aanvullen, zodat 
zij nog vindbaarder worden voor onze 
inwoners.’
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De Groenderij (locatie van de  
Gemiva-SVG groep) aan de Albert 
Schweitzerstraat is vanaf de start 
van Puur Papendrecht al een  
actieve deelnemer.

De Groenderij is op tal van manieren 
actief in de wijk de Kooy:
 Cliënten en vrijwilligers ZAPpen  

in de buurt 
 Er worden kleine tuinklusjes gedaan 

en bladeren opgeruimd
 Bewoners komen zomers een kropje 

sla uit de moestuin ophalen
 Bewoners bezoeken regelmatig 

Sociale wijkwinkel Fideel (naast  
de Groenderij).

De Groenderij maakt dus echt deel uit van 
het leven van wijkbewoners van de Kooy. 
Dit droeg er aan bij dat enkele begeleiders 
een plan hebben gemaakt voor de rots-
tuin. De ingang van de Groenderij en de 
sociale wijkwinkel Fideel worden op deze 
manier mooi en uitnodigend gemaakt.

Er zijn verschillende oproepjes op onder 
meer Puur Papendrecht geplaatst  
voor materialen. Want naast het mooier 
maken van de ingang was de uitdaging 
ook om duurzaam te werk te gaan.  
Op zoek dus naar materialen die herge-
bruikt konden worden. De derde uitdaging 
was om het hele plan uit te voeren  
zonder budget!

Olievlek aan reacties
De oproepjes hebben heel veel opgele-
verd, van rotsen en keien tot u-vormige 
stenen. Mooi om te zien is dat de oproe-
pen op Puur Papendrecht, maar bijvoor-
beeld ook op Marktplaats, als een soort 
olievlek werken en veel reacties oplever- 
en. Berichten zijn bijvoorbeeld 120  
keer bekeken.  

De bus (met een laadvermogen van 1600 
kilo) is de afgelopen maanden zo’n 14 
keer ingezet om materialen in en om 
Papendrecht op te halen. Dit deden de 
cliënten, met begeleiders en vrijwilligers. 
Ondanks de hete zomer is er dus hard 
gewerkt om alles op te halen. Aan keien 
kwam zo veel binnen dat er zelfs in de rest 

van de tuinen gebruik van gemaakt wordt. 
Het enthousiasme van iedereen heeft er 
ook voor gezorgd dat mensen hun materi-
aal waar eigenlijk een prijskaartje aan hing 
gratis hebben gedoneerd!

Met de aanwas van plantjes en stekjes 
loopt het nog niet storm. Maar deze 
hebben we ook nog niet direct nodig. Wel 
heeft een ouder van één van de cliënten 
een waardebon gegeven om plantjes bij 
één van de bloemenzaken in Papendrecht 
te kunnen kopen. We hebben in het voor-
jaar vast nog meer plantjes nodig, dan zet-
ten we zeker een oproep 
op Puur Papendrecht  
en komt het  
vast goed. 

De Groenderij maakt deel 
uit van het leven in de Kooy

Een cliënt 
heeft een 
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gemaakt voor 
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Met dit 
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De Groenderij 
in het voorjaar 
aan de slag.



Buurtverbinders 
aan het woord

Jan Zuidema was nieuwsgierig naar 
het idee om in Papendrecht een 
Mijnbuurtje platform op te richten. Hij 
is al betrokken vanaf de eerste infor-
matieavond in 2016. 

Jan vertelt: ‘Het is heel gezellig en leuk 
om in gesprek te zijn met mede-inwoners 
van Papendrecht. Mijn werkzaamheden 
op het platform bestaan hoofdzakelijk uit 
het werken aan de technische kant van 
het platform om eventuele problemen 
en/of vragen op te lossen. Dat doe ik 

natuurlijk ook op locatie. Gelukkig zien 
we steeds meer dat onze plaatsgenoten 
lid worden en actief bezig zijn met Puur 
Papendrecht. We hopen nu nog dat er 
steeds meer verenigingen en organisa-
ties enthousiast worden en hun activitei-
ten in nieuwsberichten en op de agenda 
van de site gaan zetten. 

Ik heb mij ook beziggehouden met scoot-
mobielclub De Vrijbuiters. Hier kan iedere 
Papendrechtse scootgebruiker lid van 
worden. Ook moeten er wilgen geknot 
worden in de Alblasserwaard. Daar werk 
in via knotploeg De Alblas ook aan mee. 
Als het even kan ben ik ook te vinden bij 
de zomeravondconcerten van Stichting 
Dorpsbehoud.

Een wens van mij is dat we plaatsge-
noten vinden die mee willen en kunnen 
helpen als vrijwilliger bij onder meer de 
buurtverbinders. Zelf begin ik tot de 
“oude en bijna bejaarde garde” te horen 
en ik zou graag iemand wegwijs willen 
maken op de site van Puur Papendrecht.’

En wil jij helpen om jouw buurt en dorp nog 
leuker te maken? Wij zoeken enthousiaste in-
woners die als buurtverbinder een rol willen 
spelen in hun eigen buurt!

Wat doe je als buurtverbinder?
 Je maakt zichtbaar wat er allemaal is
 Je stimuleert mensen en groepen om mee 

te doen en zich te laten zien
 Je verbindt mensen en groepen  

met elkaar

 Je helpt mensen het online  
dorpsplein gebruiken

 Waar je blij van wordt en wat je  
leuk vindt!

Wie ben jij?
Buurtverbinders beschrijven zichzelf als 
volgt: nieuwsgierig, sociaal, enthousiast, 
verbinder, tactisch, hulpvaardig, optimistisch, 
geduldig, doorzetter en een luisterend oor.
En/of met een grote liefde voor alles wat 
met internet communicatie te maken heeft.

Wil je deel uitmaken van een gezellig team 
en heb je minimaal twee uur in de week tijd 
om aan je buurt te besteden? Dan ben jij 
misschien wel de buurtverbinder die ons kan 
helpen ons platform nog leuker te maken! 
Neem je even contact met ons op?

Dat kan via: contact@puurpapendrecht.nl 
of kom op vrijdagmorgen tussen 10.00 
en 12.00 uur naar het werkplein van het 
gemeentehuis. Als maandagmiddag tussen 
15.00 en 17.00 uur beter uitkomt, dan zijn 
wij te vinden in de bibliotheek.

We horen graag van je!

‘Tja en dan ineens ben je na een 
toevallige ontmoeting met Leni van 
Mourik buurtverbinder. Ik had me 
tijdens een van de veiligheidsavonden 
van de gemeente al ingeschreven bij 
Puur Papendrecht maar van buurt-
verbinders had ik nog nooit gehoord. 
Maar na een leuk en gezellig gesprek 
met Leni heb ik de uitdaging aange-
nomen. Ik ga nu eenmaal graag met 
mensen om en ik vind het leuk om iets 
te organiseren en te doen.’

‘Ik doe al vanaf mijn 14-de jaar vrijwilli-
gerswerk. Onder meer bij twee korfbalver-
enigingen. Training geven aan de jeugd, 
fluiten van wedstrijden, kantinediensten, 
nevenactiviteiten zoals kampen, Sintfeest 
en toernooien organiseren. Ook heb ik 
een bestuursfunctie bekleed en heb ik 
jaren omgeroepen bij PKC/SWK-groep. 
Voor de gemeente Papendrecht heb ik 
in 2011 een grote feestavond georgani-
seerd voor de vrijwilligers van de gemeen-
te. Helaas was dit een paar dagen na de 
aanslagen in Amerika, waardoor het wat 
ingetogener werd en veel mensen niet 
kwamen. Ook heb ik voor de ouderraad 
van school de nodige activiteiten georga-
niseerd toen de kinderen jong waren en 
was ik overblijfmoeder. Zoals u ziet heb ik 
genoeg ervaring opgedaan.’

Passie: zingen
‘Op dit moment zit ik in de werkgroep 
HartslagNU, voorheen HartveiligWonen, 
waarbij we proberen zoveel mogelijk 
AED’s in de gemeente te krijgen die 
24/7 beschikbaar zijn. Dat is ons aar-
dig gelukt. U kunt hier meer over lezen 
op de website van Puur Papendrecht. 
Daarnaast ben ik (regio) cliëntvertegen-
woordiger voor de Hooghe Dijck van de 
stichting Gemiva in Sliedrecht. Mijn grote 
passie is zingen in een Nederlandstalig 

koor, waarbij we regelmatig zingen voor 
ouderen in verpleeg- c.q. verzorgings-
huizen en tijdens korenfestivals,  zowel 
binnen als buiten. We zijn te boeken hoor. 
Tevens zing ik ieder jaar halverwege juli 
mee met het Ameezingkoor op het Big 
Riversfestival in Dordrecht.’

Luisterend oor
‘Naast kantoorwerk heb ik jaren catering-
werk gedaan, de laatste 10 jaar werkte 
ik bij een tankstation. Maar omdat mijn 
gezondheid me in de steek laat, kan ik 
mijn huidige werkzaamheden niet meer 
uitvoeren en ben ik dus op zoek naar 
iets leuks voor een paar uur in de week. 
Hetzij als gastvrouw of telefoniste of 
gewoon lekker ergens een verhaal ver-
tellen of een luisterend oor bieden voor 
mensen.‘

Beter leren kennen
‘Maar voorlopig ga ik me helemaal stor-
ten op Puur Papendrecht om te zorgen 
dat mensen ons beter leren kennen. We 
hopen dat we nog meer mensen kunnen 
verbinden in de buurten. Belangrijk is 
dat mensen zaken bij ons melden die in 
hun buurt spelen. Maakt niet uit wat. 
Of je nu je kat kwijt bent, hulp in de 
huidhouding zoekt, of er een activiteit 
in je straat plaatsvindt, je iemand weet 
die bijvoorbeeld heel erg eenzaam is of 
iemand die boodschappen wil doen voor 
je, je kunt het allemaal op onze website 
vermelden. Helaas is het zo dat contac-
ten tussen buren niet meer zoals vroeger 
zijn. Iedereen heeft het druk. We moeten 
dit, we moeten dat enz. enz. Daarom 
hopen wij via Puur Papendrecht toch een 
beetje contact te houden met uw buurt, 
zodat wijkbewoners weten wat er speelt 
en de sociale contacten weer een beetje 
aangehaald kunnen worden.‘

‘Overigens zijn we er ook voor bedrijven 
en andere organisaties. Alle bedrijven 
in Papendrecht staan bijna op de site 
vermeld, maar we zouden het leuk vinden 
als u uw bedrijf nog meer profileert met 
bijvoorbeeld een foto. Of stel uw bedrijf 
gewoon even voor. Dus meld u aan bij 
Puur Papendrecht! U mag me gerust 
aanspreken of bellen.’

“Inwoners zijn welkom om 
alles te melden wat er in 

hun buurt speelt”

“Ik ben door 
nieuwsgierigheid 

buurtverbinder geworden”

Mary van Soest 

Jan Zuidema

Wij zijn op  
zoek naar 

enthousiaste
buurtverbinders!

Gezocht

Vind jij jouw buurt 
ook belangrijk? Onze enthousiaste

buurtverbinders
bij elkaar



Op www.puurpapendrecht.nl zijn zo’n 550 
pagina’s van allerlei groepen te vinden. Als 
je lid bent van Puur Papendrecht, dan heb 
je de mogelijkheid om een groepspagina 
te maken voor je bedrijf, hobby, vereniging 
of initiatief. Je wordt dan beheerder van 
die pagina. 

Goed nieuws voor beheerders van een 
pagina: het beheer van groepen is makkelijker 
geworden. Eén van de meest gehoorde 
wensen voor de groepen was ‘kan een groep 
ook meerdere beheerders hebben, dan hoef 
ik niet steeds het beheer over te dragen en 
kunnen we samen het beheer doen.’ Nu zijn 
er twee nieuwe mogelijkheden: meerdere 
beheerders voor een groep én de mogelijkheid 
om in één keer iemand uit te nodigen om 
lid, redacteur of beheerder te worden, ook 
al heeft deze persoon nog geen profiel op 
PuurPapendrecht.nl.

Overdragen van beheer aan iemand van een 
organisatie was een hoop gedoe. Je moest 
dan eerst een profiel aanmaken op de site, 
dan lid worden van de groep en pas dan kon 
je deze persoon beheerder maken. De wensen 
van de beheerders zijn meegenomen in een 
update. Hiernaast lees je hoe het werkt.

Gebruik een laptop of computer om met  
de volledige versie van het buurtplatform  
te werken.

1 Inloggen 
Zorg dat je bent ingelogd op de website 
https://puurpapendrecht.nl/
Klik op de knop ‘Inloggen’.

Via ‘Wachtwoord vergeten?’ is het mogelijk 
om een nieuw wachtwoord naar het bij ons 
bekende e-mailadres te laten sturen.
Weet je niet welk mailadres je gebruikte? 
Dat kun je vragen aan de buurtverbinders 
per mail contact@puurpapendrecht.nl of 
via een chatbericht op Facebook.com > 
PuurPapendrecht.nl. Als je bent ingelogd, zie 
je je profielfoto en je naam.

2 Klik op je profielfoto
Na een klik op je profielfoto klapt het menu 
uit. Wil je een groep aanmaken, klik op:  
“maak je groepspagina”. Natuurlijk hou je ook 
je eigen groepspagina actueel!
Beheer je al een groep, klik dan op “Beheer 
groepspagina”. Je ziet een menu aan de 
linkerkant. Klik vervolgens op “Deelnemers”  
en voeg een lid, redacteur of beheerder toe.
Een uitgebreide uitleg staat op  
www.puurpapendrecht.nl onder “deze site”.

Heb je vragen?
Als het niet lukt, kun je je vragen stellen 
aan de buurtverbinders. Dat kan per 
mail contact@puurpapendrecht.nl of 
via een chatbericht op Facebook.com > 
PuurPapendrecht.nl.

Groepen beheren op PuurPapendrecht.nl  
is makkelijker gemaakt

Puur
Papendrecht 
op uw 
smartphone
Puur Papendrecht op je smartphone.  
Dat is best handig. Ga naar de site  
www.puurpapendrecht.nl en kies bij 
instellingen ‘Toevoegen aan startscherm’ 
of ‘Zet op beginscherm’ op een iPhone.

Heeft u vragen  
of ideeën?  

We horen het graag via  
contact@puurpapendrecht.nl  

of via een chatbericht op  
Facebook.com/

PuurPapendrecht.nl

 
Mail of chat 

met ons!

Bij Puur Papendrecht hebben we het 
idee opgevat zo af en toe een Pure 
Papendrechter voor te stellen. We 
beginnen met Kees Tuit. Kees zit iedere 
maandagmiddag met nog enkele andere 
mensen in de bibliotheek waar u terecht 
kunt bij het digitale spreekuur. U kunt 
hier zo binnenlopen met vragen of proble-
men waar u tegenaan loopt, bijvoorbeeld 
met uw computer, I-pad, telefoon en 
dergelijke.
 
Waar ben je geboren?
In Scheveningen Duindorp, waar met Oud & 
Nieuw de brandstapels staan, maar m’n oude 
huis staat er nog.

Wie ben jij en vertel eens iets over jezelf?
Ik ben iemand die van leuke dingen houd als 
gadgets, Google Home en ik probeer graag 
nieuwe programma’s op de computer thuis. 
Dat soort dingen vind ik gewoon leuk om te 
doen. Verder is het moeilijk te zeggen wie je 
bent, dat moet je aan anderen overlaten… 
niet aan jezelf.

Waar ben je goed in en wat doe je nog 
meer in je vrije tijd?
Naast bezig zijn met computers en dergelijke, 
fietsen mijn vrouw en ik heel veel. We zetten 
bijvoorbeeld de auto dan bij Kijkduin en fiet-
sen door de duinen naar Hoek van Holland, 
Katwijk of gewoon naar de boulevard van 
Scheveningen. Ik hou van spelletjes, schaken 
en bridgen. Voor mijn pensioen heb ik altijd 
gezegd een leuke wereldwijde trip met een 
cruiseschip te willen maken. Dat heb ik sa-
men met mijn vrouw gedaan, we hebben veel 
gezien en zijn onder meer in Vietnam, China 
en Korea geweest.

Wat was je beroep en wat was het  
leukste daaraan?
Ik ben nu met pensioen maar ik heb gewerkt 
op een ministerie. Begonnen op de afdeling 
personeelszaken, maar ik ben naast automa-
tiseringsdeskundige ook correspondent, in-
koper en financieel controller geweest. Ik heb 
het laatst veel met de VN te maken gehad in 
het kader van de hulpverlening van Nederland 
met het Assistent Deskundigen Programma. 
Ik kocht ook auto’s. Die haalden we dan bij 
de fabriek in Duitsland op en die gingen dan 
met de boot naar de ambassades in diverse 
landen. Ik kreeg als een van de weinigen 
toestemming van de Rijks Hoofdinspectie om 
als Nederlander met een Z(oll)-kenteken in 
een buitenlandse auto te rijden. Dat was leuk 
omdat je met het vliegtuig overal kwam. Je 
maakte zo de gekste dingen mee. Zoals die 
sjeik met vijf vrouwen. Die was zo weg van 
zijn nieuwe super-auto dat hij zomaar al zijn 
gesluierde vrouwen vergat mee te nemen en 
wegkarde met die auto. Daar ontstond toen 
een vreselijk kabaal. 

Deed je eerder vrijwilligerswerk?
Ik heb na mijn pensionering nog een tijdje bij 
Syndion gewerkt in het kader van bege-
leid wonen. Ik ben na het aflopen van mijn 
contract gestopt omdat de leiding toch wat 
moeite had met een begeleidende man. 

Wat maakt het zo leuk om in 
Papendrecht te wonen en wat is jouw 
mooiste plek?
Mijn vrouw is in Papendrecht geboren. Toen 
ik voor het eerst bij mijn schoonouders op de 
Vondellaan kwam, viel me direct  op dat alles 
hier zo ruim en groen opgezet was. Dat park 
bij hen aan de overkant is gewoon prachtig. 
Het mooiste weggetje vind ik de Tiendweg 
Oost, gelukkig wordt daar niets gebouwd. 

Wat vind je van de betrokkenheid van  
de bewoners?
We zijn natuurlijk met Puur Papendrecht 
wel aardig bezig maar het zou toch ook nog 
een stuk beter kunnen. Het gaat nog niet 
altijd goed. Denk aan de eigen belangen van 
inwoners, zoals bijvoorbeeld bij regenwater 
dat niet weg kan omdat men te veel stenen 
neerlegt in de tuinen. De riolen kunnen het 
dan veelal niet aan. Als men eens wat meer 
mee willen werken kan iedereen daar profijt 
van hebben. En hoeft het niet dwingend te 
worden opgelegd. Er zou dan nog wel eens 
een tijd kunnen komen dat daar belasting op 
geheven gaat worden. 
 
Wie of wat zou je nog willen vinden op 
Puur Papendrecht en hoe kunnen we de 
mensen nog beter betrekken?
Ik denk dat je wat meer acties in het 
algemeen belang moet doen. De mensen 
betrekken bij onderwerpen zoals de water-
overlast waarover ik net vertelde. Je zou 
mensen ook mee kunnen laten praten. Er zit 
onder de inwoners echt veel potentie om 
mee te denken over een paar zaken. Als je 
een paar goede onderwerpen hebt om te 
starten, breidt dat zichzelf vaak verder uit. 
Ook zouden we wat meer tegen eenzaam-
heid kunnen doen. Er is zoveel eenzaamheid, 
maar hoe krijgen we die mensen te pakken? 
Misschien eens koken voor deze mensen.

Verder leuke acties met meer groen in de 
tuin waarbij je bijvoorbeeld korting krijgt op 
planten. Lokale TV zou mooi zijn, al vind ik 
het jammer dat daar niet veel mensen naar 
kijken. En natuurlijk flyeren bij winkels en der-
gelijke of een kalender uitgeven met daarop 
het logo aan de achterkant. We moeten daar 
met z’n allen over nadenken. We kunnen 
alles zelf bedenken, uitvoeren, leuker en 
origineler maken.

Kees wil na afloop het stokje voor een 
volgend interview overdragen aan Wim 
(in verband met de wet op de privacy 
noemen we geen achternaam). We gaan 
hem binnenkort benaderen.

Even 
voorstellen: 
Kees Tuit

Pure  
Papen-

drechter

Updat
e



   Heb jij je al 

    ingeschreven op
 

PuurPapendrecht.nl ?

Schrijf je in en doe mee!
Wil je informatie plaatsen op de site, 
of buurtmail ontvangen? Schrijf dan 
eenmalig in. Dat doe je zo:

Ga naar de website  
www.puurpapendrecht.nl

Stap 1
Inschrijven doe je via de groene knop 
‘Schrijf je in’ rechtsboven op de pagina. 
Schrijf in via Facebook om makkelijk in
te loggen. Je Facebook profielfoto wordt 
dan ook op PuurPapendrecht.nl gebruikt. 
Of schrijf in zonder Facebook.

Stap 2
Vul het formulier verder in en maak je 
profiel persoonlijk: voeg een foto van 
jezelf toe en schrijf iets over jezelf.

Stap 3
Hoera, je bent nu ingeschreven! Nu kun 
je berichten plaatsen, buurtverhalen 
delen, foto’s plaatsen en nog veel meer.
Ook ontvang je wekelijks een buurtmail 
in je mailbox met activiteiten en alles 
wat er te doen is in Papendrecht de
komende week.

“Seniorendag werd een evenement om niet meer te vergeten”
Hallo, ik zal me even voorstellen. Ik 
ben Ciska de Vries en ik geef teken- en 
schilderlessen voor onder meer de 
Volksuniversiteit. Afgelopen zomer 
mocht ik een schilderworkshop geven 
tijdens de Seniorendag, georganiseerd 
door de medewerkers van Albert Heijn 
in samenwerking met de gemeente 
Papendrecht. Het is voor mij een 
bijzondere dag geworden.

Er hing een relaxte sfeer. Er werd 
muziek gemaakt door Peter de Jong en 

bezoekers konden mandala’s maken bij 
mijn collega Ellen de Visch Eijbergen. 
Het weer zat mee en er was een grote 
opkomst.  Met leuke gesprekken en 
natuurlijk wat lekkers om te eten en 
te drinken werd het een hele gezellige 
middag.

Wat deze dag voor mij persoonlijk 
bijzonder maakte is dat mensen zich 
vrij genoeg voelden om te komen 
schilderen. Gewoon eens uitproberen 
wat je met acrylverf kan doen en hoe 

leuk dat eigenlijk is. Ik had een opdracht 
bedacht om vogels te schilderen. Met 
voorbeelden, plaatjes en een beetje hulp 
werd er een eigen invulling gegeven 
aan de opdracht. Mensen werden 
enthousiast en zelfs zo enthousiast dat 
een paar zich bij de Volksuniversiteit 
hebben inschreven voor een cursus 
tekenen en schilderen. Kortom, een zeer 
geslaagde dag, een dag om niet meer  
te vergeten.

Schrijf in via 
Facebook om 
makkelijk in  
te loggen.



Inloop De Spil organiseert activitei-
ten voor inwoners van Papendrecht. 
De inloop van Yulius Wijkgerichte 
Zorg gebruikt het buurtplatform Puur 
Papendrecht.nl om bewoners en bezoe-
kers elke maand te laten weten wat er 
allemaal te doen is in wijkgebouw De Spil 
op dinsdag en donderdag.  Zo kunnen 
bezoekers bijvoorbeeld gewoon koffie 
drinken, maar ook het eetcafé bezoeken 
of meedoen met creatieve activiteiten.

Als er iets bijzonders georganiseerd wordt, 
lichten de buurtverbinders dat uit. We gebrui-
ken de agenda voor terugkerende activitei-
ten en speciale dingen geven we nog meer 
aandacht. Er is veel mogelijk. Op de groeps-
pagina staat alles bij elkaar.

Koffie en eetcafé
De koffie en thee staat altijd klaar en kost 
30 cent per kop. Een lunch in ons eetcafé 
tussen de middag kost ongeveer 2,50 
euro voor een broodje met soep. Aan het 

eind van de middag hebben we wat te 
snoepen bij een koud drankje. Eens in de 
maand wordt er een warme maaltijd of 
iets extra gekookt. In november zijn dat 
stapels pannenkoeken. Laatst was er nasi 
met saté, compleet met kroepoek, een eitje 
en veel meer lekkers. Met kerst kleden we 
de tafels en de zaal aan en hebben we een 
uitgebreid kerstdiner. Na aanmelden hoef je 
alleen nog aan te schuiven. De vrijwilligers 
van de inloop maken er een gezellig etentje 
van. Met burendag deden we afgelopen 
jaar helemaal gek: op 22 september was er 
een compleet high tea buffet. Met geld van 
het OranjeFonds maakten we er voor veel 
bezoekers en buren een feestje van!

Crea, de meewerktuin en spellen
Meedoen met activiteiten is vrijblijvend 
en meestal gratis. Het is op de dinsdag-
middag gezellig druk met de creamiddag 
en de meewerktuin. Elke dinsdagmiddag 
is een groepje creatief bezig. Op Puur 
Papendrecht is te lezen wat we op het pro-

gramma hebben en met welke materialen 
we die dinsdag werken. Een uurtje kleuren, 
knutselen, plakken, verven, lijmen of iets 
voor de vogels of bijen maken kan ook in de 
ochtend of op donderdag. 

Het inrichten en onderhouden van de patio 
en de tuin bij De Spil wordt gedaan door 
vrijwilligers en mensen die graag lekker 
buiten bezig zijn. Zo maken ze de buurt een 
beetje mooier. Tuinieren en meewerken in 
De Tuin van De Spil levert vaak complimen-
tjes op van mensen die langs lopen. De bin-
nentuin wordt gebruikt door alle huurders, 
dus verhuurder gemeente Papendrecht  
is betrokken. 

Kijk je al op Puur Papendrecht?
Als je zoekt op Google staat de link naar 
Puur Papendrecht vaak bovenaan. We ho-
ren van bezoekers dat ze onze activiteiten 
hebben gevonden op Puur Papendrecht. 
Het werkt dus goed om zowel op een 
eigen website, Facebook of andere sociale 

media én op Puur Papendrecht berichten te 
plaatsen.

Onze berichten worden regelmatig over-
genomen door andere websites, het komt 
in de krant en op platforms. Collega’s van 
Yulius en professionals van organisaties 
gebruiken de info om mensen te attende-
ren. Het wijkgebouw heeft meer huurders 
en die groepen zijn ook te vinden op Puur 
Papendrecht. Hier komt alles bij elkaar en 
zijn de activiteiten nog beter te vinden. 

Kom je een keer kijken in het wijkgebouw?
Woon je in de buurt en heb je groene 
vingers of ideeën? Kom een keer meedoen 
of een praatje maken als we aan het werk 
zijn! Het motto ‘delen is verbinden!’ werkt 
voor Inloop De Spil heel goed! 

Op Puur Papendrecht kun je zoeken naar 
Inloop De Spil. Bij ‘Bedrijven / organisaties’ 
klik je door naar de groepspagina: https://
puurpapendrecht.nl/groep/inloop-de-spil/.

Koffie, eetcafé of meedoen met 
creatieve activiteiten in De Spil

Teken- en schilderlerares  
Ciska de Vries


