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Quote van
een bewoner:

“Ik heb een prima pedicure gevonden, haar pagina op PuurPapendrecht
was zo uitnodigend dat ik gelijk een afspraak met haar heb gemaakt.”

Digitaal marktplein

Papendrecht heeft een eigen digitaal
marktplein, PuurPapendrecht.nl. Een plek
waar allerlei informatie wordt uitgewisseld.
Van vragen om hulp, winkels, spullen te
koop en nieuwtjes tot gemeentenieuws,
informatie van de wijkagent en maatschappelijke instellingen en de agenda met
activiteiten, feesten, evenementen en nog
veel meer. Buurtverbinders beheren deze
site als vrijwilliger en verbinden online en
‘op straat’ inwoners met elkaar. In deze
krant vertellen zij onder meer wat PuurPapendrecht zo leuk maakt.
PuurPapendrecht.nl is het
moderne marktplein
Was vroeger het marktplein de plek om de laatste dorpsnieuwtjes uit te wisselen, inmiddels
gebeurt dat via digitale middelen. Om inwoners
en organisaties in Papendrecht gelegenheid te
geven nieuwtjes en informatie op een snelle
en vooral leuke manier te delen is PuurPapendrecht.nl gelanceerd.

PuurPapendrecht.nl is echt ‘van Papendrechters voor Papendrechters’: de mensen die
Papendrecht met elkaar maken, maken ook
PuurPapendrecht.nl met elkaar. PuurPapendrecht.nl helpt als online buurtplatform om met
elkaar te delen wat er allemaal is en wat er
allemaal gaat gebeuren.

Op PuurPapendrecht.nl kun je:
-

vragen om hulp
buurtnieuws en buurtverhalen lezen
agenda bekijken
informatie over organisaties, ondernemers en
verenigingen opzoeken
- vraag en aanbod en prikbordadvertenties
plaatsen en bekijken
- buurtfilmpjes en elke week een buurtmail met
laatste nieuws bekijken
- zien welke evenementen er zijn.
Kortom, je ziet in een oogopslag wat er
allemaal in je buurt gebeurt. Ontdek wat er
allemaal te vinden is op PuurPapendrecht.nl.

Puur
Papendrecht
op uw
smartphone

Trefpunt voor zorg
en gezelligheid
“PuurPapendrecht is een heel
levendig en up-to-date platform
van en voor Papendrechters.
Daardoor is de site al snel
uitgegroeid tot een echt trefpunt, waar inwoners informatie
kunnen vinden over professionele zorg, maar waarmee ze
ook plezier beleven aan allerlei
activiteiten en contacten.

PuurPapendrecht 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.

Samen optrekken maakt sterk.
Durf daarnaast te vragen, je
merkt dat dat heel wat op kan
leveren. Soms in materieel
opzicht maar vooral op sociaal
gebied. Mensen zoeken elkaar
op en vinden elkaar bijvoorbeeld
in gezamenlijke hobby’s. Mooi
dat op die manier een enthousiaste gemeenschapszin wordt
versterkt en nieuwe gezamenlijke activiteiten en evenementen ontstaan. Zoals het
Wereldfeest, dat met muziek
en wereldhapjes echt een leuk,
gezellig en spannend feest is.
Laatst werd PuurPapendrecht
tijdens een landelijke bijeenkomst voor gemeenten als
voorbeeld voor andere gemeenten gepresenteerd. Dat maakt
ons trots en geeft ons een
mooie stimulans om op verder
te bouwen.”

Wat is PuurPapendrecht.nl


Mail of chat
met ons!
Wethouder Joke Reuwer

Heeft u vragen
of ideeën?
We horen het graag via
contact@puurpapendrecht.nl
of via een chatbericht op
Facebook.com/
PuurPapendrecht.nl

Word ook
Buurtverbinder!
PuurPapendrecht.nl wordt beheerd
door ‘buurtverbinders’. Zij zorgen
ervoor dat zowel online als ‘op straat’
mensen in de buurt zich meer met
elkaar verbinden, aanwezige talenten,
initiatieven en andere dingen in de
buurt gebruiken en de weg in de buurt
weten te vinden.

social media als Facebook, Twitter en
WhatsApp. Buurtverbinders stimuleren
buurtbewoners, organisaties en bedrijven
gebruik te maken van de vele mogelijkheden die PuurPapendrecht biedt om vooral
zelf berichten te plaatsen. Daarnaast houden zij als beheerder een oogje in het zeil.

Maar nóg belangrijker: de buurtverbinders
brengen mensen met elkaar in contact,
zowel via de site als daarbuiten. Dat
kan gewoon op straat zijn, maar ook via

Als buurtverbinder leer je veel nieuwe
mensen kennen: je netwerk zal dus
behoorlijk groeien en je wordt vaker op
straat door allerlei mensen begroet. ;-)

Pas op!

Wethouder Marco Hoogland

Samen vormgeven aan
een levendige marktplaats
Quote
van een
bewoner

“Via een
prikbordadvertentie
heb ik de legpuzzel
gevonden waar ik al
lang naar zocht.”

“Het mooiste aan PuurPapendrecht vind
ik het samen doen. De mensen achter de
site en de bezoekers maken er gezamenlijk echt een moderne, levendige en toegankelijke digitale marktplaats van waar
inwoners elkaar treffen. Op die manier
versterken ze interesse in elkaar en daarmee vergroten ze de binding en samenhang in onze lokale samenleving. Dat
is goed voor ons allemaal. Veel Papen
drechters geven al het goede voorbeeld
en beleven veel plezier dankzij PuurPapendrecht. Ik hoop dat dit initiatief op
deze manier doorgaat en zoveel mogelijk
inwoners en organisaties bij de site en bij
elkaar weet te betrekken.”
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Wat voor mensen
wworden buurtverbinder?
Buurtverbinders zijn er in alle soorten
en maten, sommigen zijn met pensioen
en willen iets betekenen voor de buurt,
anderen hebben een uitkering en willen
nieuwe vaardigheden opdoen. Er zijn
buurtverbinders die naast hun werk tijd
vrijmaken voor hun buurt en ZZPers die
een dag in de week iets voor hun buurt
willen doen en tegelijkertijd hun netwerk
in de buurt vergroten.

Spreekt dit je aan?
Heb je interesse om ook vrijwilliger te
worden bij PuurPapendrecht.nl? Neem
gerust contact met ons op via
contact@puurpapendrecht.nl
Wij kunnen altijd versterking gebruiken en
gaan graag met je in gesprek over jouw
ideeën. Als de rol van buurtverbinder past
bij wat jij wilt en kunt, volg je de opleiding tot buurtverbinder. Maar misschien
past het beter bij je om bijvoorbeeld als
buurtsupporter aan de slag te gaan.

Sociale kaart maakt ‘alles
en iedereen’ vindbaar
De gemeente regelt zorg voor inwoners die dat nodig hebben. Er is veel
hulp, creativiteit en kennis aanwezig
in Papendrecht en veel organisaties
en professionals zijn actief. Tot nu toe
was dit vaak onzichtbaar en onbekend. Informatie was enorm versnipperd, niet goed vindbaar en
vaak verouderd.
In opdracht van de gemeente zijn zoveel
mogelijk contactgegevens van verschillende bronnen toegevoegd aan PuurPapen-

drecht, zoals de gemeentegids. Daarmee
is PuurPapendrecht dé interactieve sociale
kaart waarop alle organisaties en professionals te vinden zijn. Omdat op PuurPapendrecht iedereen zijn of haar pagina zelf
bijhoudt, blijven de gegevens actueel. Organisaties die de pagina compleet maken
zijn nog beter vindbaar en herkenbaar.
Hulp nodig bij het opstellen van je organisatiepagina? Mail naar contact@puurpapendrecht.nl of kom gezellig langs op het
spreekuur. We helpen graag.

Buurtverbinders
aan het woord

Yvonne van der Kruit
Yvonne van der Kruit: “In mijn werk als
ambulant begeleidster ondersteun ik mensen met een beperking. Door die rol weet
ik hoe belangrijk contacten en informatie
zijn. Ik vind het dan ook leuk om mensen
en organisaties met elkaar kennis te laten
maken, zodat iedereen weet welke mogelijkheden er zijn in Papendrecht.

voorzitter van SamenLoop voor Hoop. Ik
zing bij Popkoor Prestige Alblasserdam en
Popkoor Papendrecht en organiseer voor
die koren ook evenementen. Voor PuurPapendrecht breng ik vooral inwoners bij
elkaar, ik probeer ze wegwijs te maken op
de site en te zoeken naar mogelijkheden
om samen meer te doen. Want alleen van
samen leuke dingen doen – zoals evenementen organiseren en (mee)beleven
daarvan – word je vanzelf al blij. Sommige
inwoners en organisaties worden gelijk
enthousiast en fanatiek om op PuurPapendrecht te laten zien wie ze zijn en
wat ze te bieden hebben. Het is leuk
dat op straat, tijdens bijeenkomsten en
evenementen en op Facebook onderlinge
verbindingen zichtbaar worden. Ik speel
graag een rol in dat netwerk.”

“Als moderne dorpsomroeper
inwoners informeren en
enthousiasmeren”

Sjanet Seltonrijch
Sjanet Seltonrijch: “Ik vind het leuk om
met mensen te werken, nieuwe dingen te
doen en die samen tot een succes te maken. Verbinden, met mensen praten, tips
geven, ze een leuke dag bezorgen, dat zijn
allemaal dingen die me veel voldoening
geven. Een simpel zetje kan enorm veel
verschil maken. Dat zie je bijvoorbeeld
tijdens de Seniorendag. Buren die elkaar
nog niet kenden, treffen elkaar en houden
vervolgens contact. Maar verbinden blijkt
ook op grotere schaal nog belangrijker te
zijn dan we al dachten. In gebieden waar
mensen gezonder zijn en ouder worden
dan gemiddeld spelen sociale contacten
namelijk een grote rol. Die contacten zijn
niet alleen fijn, het zorgt er ook voor dat
de gezondheidskosten omlaag gaan.

Ik richt me voornamelijk op promotie en
bekendheid van PuurPapendrecht en activiteiten die worden georganiseerd. Ik fiets
graag door de gemeente, dan kost het
weinig moeite hier en daar foldertjes neer
te leggen. Het is jammer als mensen de
deur niet uitkomen omdat ze niet weten
dat er iets te doen is dat ze leuk of nuttig
vinden. Denk aan de bibliotheek, dat is
echt een plek om kennis op te doen over
van alles en nog wat. Niet alleen aan de
hand van boeken, maar ook door allerlei
bijeenkomsten die er worden gehouden,
bijvoorbeeld over een thema als eenzaamheid. PuurPapendrecht is als het ware
een moderne dorpsomroeper, ik draag
er graag aan bij om deze omroeper zo
bekend mogelijk te maken en inwoners
te enthousiasmeren.”

“In de verbinding zit
onze kracht”
Hans Ardon: “Ik ben wat je noemt een
mensenmens met een gigantisch netwerk dat ik graag aanspreek voor PuurPapendrecht en andere organisaties.
Ik ben onder meer voorzitter van KWF
Kankerbestrijding afdeling Papendrecht en

Quote van
een bewoner:

Wanneer inwoners, bedrijven en organisaties samenwerken en zich verbinden
kunnen we dus gezond oud worden en
respectvol samenwerken aan een schone, gezonde, energieneutrale wereld. Tot
slot wil ik graag nog even kwijt dat mijn
netwerk door PuurPapendrecht groter geworden is en ik daardoor zelfs een nieuwe
baan heb gevonden!

Aad Verschuren: “Ik kom uit een grote
familie en ben me er daardoor extra van
bewust dat het voor iedereen goed is

“We willen dat zoveel mogelijk
Papendrechters meedoen”
Ik schrijf zelf ook veel berichtjes voor de
het buurtplatform en deel de berichten op
Facebook. Daarnaast is de samenwerking
met de andere enthousiaste buurtverbinders leuk. Het is fijn dat het groeit. Ons
doel is dat iedereen in Papendrecht ons
kent en dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Je hoort vaak dat er niet zo veel te
doen is in Papendrecht, maar als je op de
site kijkt, zie je dat dat niet waar is!”

Jan Zuidema

“Jezelf en elkaar oppeppen”
Jan Zuidema: “Ik ben altijd wel bezig,

“Samen respectvol oud worden
en werken aan een
gezonde wereld”
Hans Ardon

Quote
van een
bewoner

te dragen aan verdere verbeteringen. Bijvoorbeeld het bekend maken van de app
voor de smartphone. Als ik hoor dat inwoners tevreden zijn over PuurPapendrecht.
nl, vind ik dat gaaf, het is een indicatie dat
we goed werk doen. Ik probeer de site bij
zoveel mogelijk inwoners en organisaties
bekend te maken en te laten zien hoe het
werkt.

Aad Verschuren

“Voor iedereen zijn er
activiteiten en mogelijkheden”
Ook in mijn rol als buurtverbinder kan ik
ervoor zorgen dat inwoners elkaar ontmoeten en informatie weten te vinden die
voor hen belangrijk is. De ene keer leg ik
inwoners uit hoe zij de site van PuurPapendrecht kunnen gebruiken, een andere
keer vertel ik bij organisaties wat precies
de meerwaarde is en waarom het voor hen
belangrijk is om zich te laten zien.
Het is mooi dat wij elkaar als buurtverbinders versterken in ons enthousiasme
en gebruik maken van elkaars kracht. De
mooiste successen vind ik de momenten
waarop mensen en organisaties mij vertellen wat een mooie en leuke site PuurPapendrecht is en zich gelijk enthousiast
inschrijven!”

anderen te ontmoeten. Niet alleen je
buren of leden van je vereniging maar
ook in een groter verband. Het trekt me
dan ook om bij te dragen aan verdere
versterking van de gemeenschapszin.

“Via PuurPapendrecht kon
ik bij iemand een piano
ophalen. Deze staat nu bij
BW Oostpolder en we hebben
nu regelmatig, samen met
de cliënten, een muzikale
ochtend.”

Meta Kruijs
Meta Kruijs: “Mijn moeder had wat moeite om de weg te vinden in het aanbod
van informatie en om uit te vinden ‘wat
wanneer waar’ te doen is. Zij is heel blij en
tevreden over het overzicht dat PuurPapendrecht.nl biedt. Ik heb iets met websites en was zelf ook enthousiast over
PuurPapendrecht, daarom heb ik me aangemeld als buurtverbinder. Ik probeer bij

met bestuurs- en vrijwilligerswerk, onder
meer voor scootmobielclub De Vrijbuiters,
stichting Dorpsbehoud, zwerfafvalpakken,
in de winter op zaterdagmorgen wilgen
knotten en met mijn kleindochter naar
wielerwedstrijden. Ik vind het lekker om
actief te zijn voor inwoners van Papen
drecht. Het is gewoon gezellig en dat
vind ik belangrijk, zeker nu we naar mijn
idee steeds meer langs elkaar heen leven
en op straat amper gedag zeggen en
een praatje maken. Ik zou dat juist graag
terug willen. Dat was reden genoeg om ja
te zeggen toen ik werd gevraagd me voor
PuurPapendrecht in te zetten. Door in een
team en met anderen bezig te blijven, pep
je jezelf en elkaar op. Daarnaast is het fijn
om waardering te voelen en te zien dat
ook anderen het naar hun zin en gezellig
met elkaar hebben. Tot slot zou ik graag
zien dat we meer vrijwilligers voor vereniging weten te mobiliseren.”

“Na onze verhuizing vanuit Dordrecht zocht ik een klaverjasclub. Na mijn oproep via PuurPapendrecht
kreeg ik meerdere mogelijkheden aangeboden en kan ik weer regelmatig een kaartje leggen.”

Heb jij je al
ingeschreven op
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Schrijf je in en betreed PuurPapendrecht
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

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

Stap 3

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 Facebookprofielfoto wordt
dan ook op PuurPapendrecht.nl gebruikt.
Of schrijf in zonder Facebook.

“Mijn tuinbankje in de
voortuin was overbodig
en kon ook wel een
opknapbeurt gebruiken.
Nu staat hij te pronken
in de binnentuin van
inloop De Spil.’.”

Stap 2

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.

Quote
van een
bewoner


Schrijf in via
Facebook om
makkelijk in
te loggen.

MIJNBUURTJE
Wie brengt haar morgen warm eten?
Kan iemand maandagmiddag
tussen 1 en 3 mijn hond uitlaten?
Van wie mag ik een haakse slijpschijf
lenen?
Wie gaat morgen even met buuf wan
delen?
Ik kook morgen wel voor haar.
Zal ik jouw container aan de weg zett
en?
Wie wil mijn oude platendraaier?
Ik heb nog een oude koffiemolen.
Hoe klein de buurt ook is,
mijnbuurtje
maakt je wereld groter.
Geen Good Neighbours
maar mijnbuurtje.
Geen Community Manager
maar een Buurtverbinder.
Weet wie naast je woont.
Wij zijn er voor elkaar.
Nemen begint met geven.
Deel spullen, creativiteit, kennis.
Laat je zien en doe iets.
Het kan, het mag, niets moet.
De rommelmarkt, de buurttafel,
de kaartavond, de winterborrel.
Ruil, geef en leen.
Een sociale samenleving
begint om de hoek.
Laten we buurten.
Laten we dansen.
Laten we zingen.
Harry Oonk,
Ha buurman,
stadsdichter
koffie?
van Ede

			

Elke vrijdagochtend
spreekuur
Elke vrijdagmorgen zijn de buurtverbinders van PuurPapendrecht aanwezig in
het gemeentehuis. Kom gezellig langs
met al uw vragen, voor informatie en
wensen of gewoon voor een kopje koffie.
Het spreekuur is van 10.00 – 12.00 uur
op de eerste verdieping van het gemeentehuis, Markt 22 in Papendrecht.
U kunt ons vinden bij de PuurPapendrecht banner. Tot snel!
Meta, Leni, Sjanet, Yvonne, Aad,
Hans en Jan

Deel ook uw
ervaring met
PuurPapendrecht!
We horen ook graag uw bevindingen
over PuurPapendrecht.nl.
Deel het met ons via
contact@puurpapendrecht.nl
of via een chatbericht op
Facebook.com/
PuurPapendrecht.nl



Quote van
een bewoner:
“Na een oproep op PuurPapendrecht
hebben we een wandelgroepje
geformeerd. Eén keer per week
gaan we nu de Alblasserwaard in.
Dat is veel leuker dan alleen.”

