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Dubbele gevoelens

‘Lichtpuntjes
zoeken en
kijken naar de
toekomst.’

Terwijl wij deze Wijkkrant maakten, hebben de
eerste vluchtelingen uit Oekraïne een onderkomen
gevonden in Papendrecht en de rest van de regio.
De Oekraïners zijn gevlucht uit een onzinnige
oorlog, niet eens heel ver hier vandaan. Een
humanitaire ramp die vele slachtoffers maakt.
Dit zorgt bij Oekraïners maar ook bij ons, hun
medemensen over de hele wereld voor angst,
zorgen en onzekerheid over de toekomst. Tegelijk
brengen deze ontwikkelingen ook verbinding en
solidariteit.

steeds lichtpuntjes gezocht en gekeken naar de
toekomst. Ook PuurPapendrecht heeft daarbij een rol
kunnen spelen, als digitale dorpspomp waar inwoners
elkaar online konden blijven treffen en helpen. Nu
de coronaperiode achter de rug is, kunnen we elkaar
eindelijk weer onbeperkt opzoeken. Er op uit en
genieten van wat Papendrecht en het leven allemaal te
bieden hebben, alhoewel dit met de onzinnige oorlog in
het achterhoofd, met dubbele gevoelens gepaard gaat.
Laten we elkaar steunen en een luisterend oor hebben
voor wie dat nodig heeft.

Ook in Papendrecht zijn er hartverwarmende acties,
waarbij mensen elkaar opzoeken en samen bekijken
op welke manier ze kunnen helpen en hun steentje
kunnen bijdragen om het leed iets dragelijker te maken.
Daar hebben we als college van B&W veel waardering
voor. Wil je ook iets bijdragen, dan kun je naast
PuurPapendrecht voor uitgebreide informatie ook kijken
op www.papendrecht.nl/Oekraine en specifiek voor hulp
vraag en aanbod: puurpapendrecht.nl/elkaar-helpen

Tot slot wil ik u danken voor allerlei bijdragen en vormen
van samenwerking in de afgelopen vier jaar. Ik vond het
een eer om de afgelopen bestuursperiode wethouder
van Papendrecht te mogen zijn. In die rol was ik getuige
van allerlei mooie en verrassende initiatieven waarmee
Papendrechters zich van hun beste kant lieten zien.
Dank daarvoor, het gaat u en Papendrecht goed!

Die sfeer van saamhorigheid komt ook tot uitdrukking
in de Wijkkrant die u nu in handen heeft. De
Papendrechters die aan het woord komen, hebben

Ook de wijkagenten maken
graag gebruik van platform
‘De mensen van PuurPapendrecht
wezen erop dat hun inwonersplatform
een goede plek is om ons te laten
zien. Omdat het prima aansluit bij
ons uitgangspunt ‘kennen en gekend
worden’, laten we via dit platform
maar ook via social media en op
andere manieren graag zien wat
we doen, waarom we dat doen en
hoe inwoners ons kunnen bereiken.’
Wijkagenten Erwin Deunhouwer
en Denis Guldemond vertellen over
hun werkzaamheden en de rol van
PuurPapendrecht.
‘Zeker voor wijkagenten is het belangrijk
om bekend te zijn. Bij partners, zoals
de gemeente en jeugdzorg, maar ook
bij inwoners’, stellen Erwin en Denis.
‘Als inwoners je kennen, weten ze je
te bereiken. Daarmee geven ze ons
gelegenheid ons netwerk uit te breiden,
contact te onderhouden met de
haarvaten van de samenleving en onze
signalerende functie te vervullen.’

Jeugd
‘We zijn in Papendrecht met zes
wijkagenten en we laten ons op
verschillende manieren zien’, vervolgt
Denis, die sinds 2016 in Papendrecht
werkt. ‘Bijvoorbeeld met posters. Of
door op de Markt en op andere plekken
koffiemomenten met inwoners te houden.
Dan kun je op een informele manier van
gedachten wisselen over wat er leeft.’

Erwin: ‘Ik werk sinds 2019 in
Papendrecht en ik besteed naast allerlei
andere onderwerpen graag aandacht
aan jeugd en jongeren en hun rol in
de samenleving. Jongeren pakken de
telefoon niet om je te bellen, maar
om je te appen of gebruik te maken
van social media. Daar willen we bij
aansluiten door ook op die manier
bereikbaar te zijn voor hun vragen en
opmerkingen. Die gaan bijvoorbeeld
over scooters en of hangplekken die
vanwege coronamaatregelen en Oud &
Nieuw min of meer ontmanteld waren
weer in gebruik worden genomen.’

Corine Verver
Wethouder participatie, dienstverlening, jeugd,
sociaal domein, cultuur, evenementen en
omgevingsvisie

vertrouwt, dan zoeken wij het voor u
uit. Samen met onze collega’s zijn we
enorm gemotiveerd om zulke zaken
zo snel mogelijk op te lossen. Om dat
waar te maken, besteden we een deel
van onze tijd achter de computer aan
uitzoekwerk en voorbereidingen. Die
tijd kunnen we helaas niet op straat
zijn. Gelukkig hebben inwoners er
over het algemeen begrip voor dat ze
meer hebben aan een agent die werkt
aan oplossingen dan aan een agent
die weliswaar zichtbaar aanwezig is

op straat, maar die niet toekomt aan
oplossingen. Hoe dan ook, inwoners
van Papendrecht kunnen er altijd op
vertrouwen dat wij naar eer en geweten
handelen en het beste voor hebben
met Papendrecht en de inwoners.
PuurPapendrecht is daarbij een goede
plek om ons te laten zien. Bezoekers
vinden er verder veel informatie waar
iedereen op zijn of haar eigen manier
iets mee kan. Dat alleen is tien punten
waard!’

Eer
‘Hoewel we het graag zouden willen,
kunnen we helaas niet alles direct
oplossen. Denk aan signalen van
inwoners over jongeren die lawaai en
troep veroorzaken. Of zaken die met
drugs te maken hebben, zoals het
kweken van plantjes, maar ook dealen
en grootschaligere handel. Of een
ander actueel en hardnekkig probleem:
criminelen die aan de deur of telefonisch
zeggen namens uw bank contact op
te nemen maar alleen uit zijn op uw
geld. We willen graag nog eens onder
de aandacht brengen dat banken
nooit bankpasjes ophalen of naar uw
wachtwoord vragen. Zeker inwoners
op leeftijd adviseren we om iemand
niet zomaar binnen te laten, ook niet
digitaal. Bel de politie als u het niet

‘Inwoners van Papendrecht
kunnen er altijd op
vertrouwen dat wij naar
eer en geweten handelen en
het beste voor hebben met
Papendrecht en de inwoners’

De wijkagenten
van Papendrecht:
Ron de Jong, Erwin
Deunhouwer, Bertine
van Kooten, Wim Kulk,
Miriam van der Walle,
Denis Guldemond en
Ramona de Valk.

Scootmobielclub De Vrijbuiters heeft plaats voor nieuwe leden
De tochten doen we natuurlijk zo veilig
mogelijk. Vrijwilligers Vrijwilligers Edwin en
Aad en Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Gonnie zorgen samen met onze
fietsbegeleiders voor begeleiding onderweg.
De scootmobielen moeten minimaal 12 km/u
rijden en een actieradius van minstens 25 km
hebben, zodat ze de tocht zonder problemen
kunnen voltooien. En in de colonne moet
je echt alerter zijn dan wanneer je alleen
rijdt. Naast nieuwe leden zijn trouwens ook
vrijwilligers altijd welkom om bij te dragen
aan een veilig verloop van onze uitstapjes.’

De Beekse Bergen, Blijdorp, de
Biesbosch, Scheveningen, het Militair
Museum, Neeltje Jans. Dit zijn enkele
van de attracties die scootmobielclub
De Vrijbuiters sinds de oprichting
in 2009 bezocht. ‘We hebben het
tijdens onze tochten altijd gezellig’,
vertellen leden Ursula Bosman en Arie
van den Berg. ‘En omdat er plaatsen
vrij komen, zijn nieuwe leden van
harte welkom’, vult coördinator en
penningmeester Mathilde Schram aan.
‘We hebben momenteel een kleine
dertig leden, waarvan vijftien actief en
regelmatig aanwezig’, vertelt Mathilde.
‘Bijna allemaal zijn ze nog heel vlot,
sommigen gaan met een extra accu met
hun scootmobiel gewoon naar Rotterdam.
Maar ze zijn natuurlijk niet meer de
allerjongsten, hun leeftijden lopen uiteen
van 50 tot 96 jaar. Sommigen kunnen
op een gegeven moment niet meer mee
en daarom zijn nieuwe leden van harte
welkom.’

Lol
‘Ik werk bij Bakker Bart. Als ik tussen
mijn werkzaamheden door of als ik
boodschappen doe, iemand in een
scootmobiel voorbij zie komen, stap ik
er als het even kan op af om een praatje

aan te knopen en over De Vrijbuiters te
vertellen. Het is misschien een beetje
brutaal, maar het heeft ons toch nieuwe
leden opgeleverd. Door corona kwamen
we de afgelopen twee jaar niet verder
dan enkele kleine tochtjes. Maar normaal
gesproken gaan we er vier of vijf keer
per jaar een halve of een hele dag op uit.
Dan vertrekken we rond 10.30 uur bij
het gemeentehuis en gaan we op weg
voor bijvoorbeeld een high tea ergens
in de regio. Eenmaal per jaar maken we
een grote tocht. Een truck en trailer
worden gesponsord door Maat BV, een
bus proberen we altijd met subsidies en
sponsoring voor elkaar te krijgen. Als alle
scootmobielen en hun bestuurders een
plekje hebben gevonden in de trailer en
de bus gaan we naar een leuke, nieuwe
plaats van bestemming. Een ontbijt- of
lunchpakket gaat mee. Het is hartstikke
mooi om te zien hoeveel lol ze eraan
beleven en hoe dankbaar ze de begeleiders
zijn. We krijgen regelmatig een kerstkaartje,
een telefoontje of een bedankmailtje. Maar
ook van hun kinderen en kleinkinderen horen
we vaak nog eens hoe ontzettend leuk ze
het vinden. Rond de afgelopen feestdagen
hebben we onze leden en vrijwilligers
verwend met goodie bags met kerstinhoud.
Van een kaart en een kerstster tot kaarsjes
en chocolaatjes.

“We maken prachtige
afwisselende en interessante
tochten en het is altijd
gezellig.”
‘Vooral de gezelligheid in de leuke ploeg
maakt de tochten mooi’, bevestigt Arie
van den Berg de woorden van Mathilde en
Ursula. ‘Hoewel ik ook een auto heb, ga ik
overal heen met mijn scootmobiel. Ik heb er
inmiddels 12.000 kilometer mee gereden.
Ik kijk altijd weer uit naar het voorjaar en
de tochten die we vanaf dat moment gaan
maken. Ik ben er inmiddels een jaar of vier
bij en we zijn al op zoveel leuke en mooie
plekken geweest. Zelf vind ik bijvoorbeeld
de Hoeksche Waard met al z’n verschillende
dorpjes erg mooi. We maken ook wel eens
aparte dingen mee, zoals een lekke band
, een lege accu of een locatie met een
toegang die toch net te smal blijkt te zijn.
Het is hartstikke fijn dat Mathilde en de
andere bestuursleden en vrijwilligers elke
keer weer alles oplossen en steeds weer
nieuwe tochten mogelijk maken. Binnenkort
heeft mijn vrouw ook een scootmobiel en
gaat ze ook gezellig mee.’

Meer informatie
Beetje geheim
‘Ik ben er al vanaf het begin bij’, vult Ursula
Bosman de ervaringen van Mathilde aan. ‘We
hebben het altijd gezellig. Zelf ben ik als het
goed weer is dagelijks met mijn scootmobiel
op pad. Tot Ridderkerk aan toe, want met
een opgeladen accu kan ik zo’n 35 kilometer
afleggen. Sommige leden zie ik ook buiten
onze tochten wel eens. In het verleden
hadden we soms wel twintig deelnemers
aan tochten. We hebben ook eens zulk
slecht weer gehad dat het water tot in onze
schoenen stond. Maar dat hebben we er
graag voor over. Ik kijk altijd uit naar de brief
die aankondigt dat we weer op pad gaan. In
die brief houden ze de bestemming nog een
beetje geheim, dat is wel leuk.’

De kosten van lidmaatschap van de
vrijbuiters zijn 5 euro per maand. Nietleden betalen een bijdrage per tocht. Mail
voor meer informatie of inschrijven naar
scootmobieldevrijbuiters@gmail.com
Lees nog veel meer over scootmobielclub
De Vrijbuiters op https://puurpapendrecht.
nl/pagina/scootmobielclub-de-vrijbuiters

PuurPapendrecht
groeit, kom jij ons
helpen?
Wil jij helpen om jouw
buurt en dorp nog leuker
te maken? Wij zoeken
enthousiaste inwoners!

Heb jij je al
ingeschreven op

?
l
n
.
t
h
c
e
r
d
n
e
p
a
PuurP
Alleen als je je hebt ingeschreven kun je (nieuws)
berichten plaatsen, activiteiten in de agenda
zetten, hulp vragen of bieden en nog veel meer.
Meedoen met PuurPapendrecht is gratis.
Inschrijven doe je via ‘Inschrijven’. Dit is te vinden
op deze website www.puurpapendrecht.nl, helemaal
rechtsboven op de pagina. Het inschrijfformulier
loodst je door alles heen. Of inschrijven met Facebook:
log in op Facebook en ga daarna (terug) naar
www.puurpapendrecht.nl. Klik op het icoontje met een
poppetje rechtsboven > Maak een profiel > en kies
de optie met Facebook. Je profielfoto op Facebook
wordt hierdoor ook op PuurPapendrecht.nl gebruikt.
Inloggen wordt hierdoor makkelijker.

Thuisadres
PuurPapendrecht werkt met adressen in Papendrecht,
dat kan je werkadres zijn als je niet in Papendrecht
woont. Vul de postcode en huisnummer in en
controleer of het klopt.
Vul het formulier verder in en maak je profiel
persoonlijk: voeg een foto van jezelf toe als die niet
via Facebook meekomt en schrijf iets over jezelf.
Hoera, je bent nu ingeschreven! Kijk in je mailbox voor
de bevestiging. Nu kun je berichten en foto’s plaatsen
en nog veel meer! Ook ontvang je wekelijks een
nieuwsbrief in je mailbox met activiteiten en alles wat
er te doen is in Papendrecht.

Wat doe je als buurtverbinder?
• Je maakt zichtbaar wat er allemaal is
• Je helpt 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!
Wil je deel uitmaken van een gezellig team en heb je
een paar uurtjes 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.

Buurtgezinnen bracht al bijna
50 koppelingen tot stand
Buurtgezinnen brengt sinds 2017
gezinnen in Papendrecht die hulp
nodig hebben en gezinnen die dat
kunnen geven bij elkaar. Dit jaar wordt
waarschijnlijk de vijftigste succesvolle
koppeling gemaakt. ‘Steungezinnen
bieden vaak een fijne speelplek’,
vertelt coördinator Judith Lorier
erover. ‘Kinderen blijven eten, maar
ze kunnen er ook huiswerk maken,
logeren en samen leuke dingen doen.
Dat is iedere keer maatwerk. Het gaat
in ieder geval om liefde, positieve
aandacht en afleiding voor de kinderen
en support voor hun ouders.’
‘Soms is er een periode in je leven
dat het tegenzit’, vertelt Judith.
‘Bijvoorbeeld doordat er iemand wegvalt
in je omgeving. Of doordat medische of
financiële problemen zich opstapelen. Dan
kan het moeilijk worden om positief te
blijven en genoeg tijd en aandacht aan je
kinderen te besteden. Als je geen mensen
om je heen hebt waar je een beroep op
kunt doen, kan steun van een ander gezin
helpen. Wij bemiddelen daar graag in door
geschikte gezinnen bij elkaar te brengen.
Voor dit jaar ligt in Papendrecht de derde
koppeling in het verschiet, in totaal gaan
we sinds de start op naar de vijftig.’

Sociale gemeenschap

Angela Damhueisk
van Bibliothe
AanZet

PuurPapendrecht kunnen plaatsen, zelf
doe ik dat ook wel eens.’

Efteling
‘Soms kunnen gezinnen geen steungezin
worden, maar willen ze wel iets
betekenen. In combinatie met steun
van kerken en een school zorgde dat er
bijvoorbeeld voor dat we eind vorig jaar
de Efteling konden bezoeken met enkele
gezinnen die wel wat extra’s konden
gebruiken. Sommige kinderen hadden
nog nooit een achtbaan gezien, je zag ze
dan ook echt genieten. Soms merk je dat
‘vraaggezinnen’ of moeders steun aan
elkaar kunnen hebben, al is het maar voor
een wandeling, koffie of een gesprek. Dan
breng ik ze graag met elkaar in contact.
Het is fijn om te zien dat daar regelmatig
vriendschappen ontstaan en tips worden
uitgewisseld. Wie geïnteresseerd is in
Buurtgezinnen, kan altijd vrijblijvend bij
ons terecht. Hoe eerder we er bij zijn hoe
beter het is. En hoe meer steungezinnen
er zijn, hoe groter de keuze om goede
matches te maken. En dat is goed voor
Papendrecht.’

Coördinator Buurtgezinnen
Papendrecht
 06-57642718
 www.buurtgezinnen.nl
 www.facebook.com/Buurtgezinnen.nl

‘Meestal gaan de kinderen een paar
uurtjes per week naar hun steungezin.
Ze maken er hun huiswerk, blijven eten
en doen gezamenlijk leuke dingen. De
reacties zijn vrijwel altijd hartstikke
positief. Ik krijg een heel ander kind thuis,
heel ontspannen, horen we bijvoorbeeld
regelmatig. Ouders merken ook dat hun
kinderen niet kunnen wachten om weer
leuke dingen met hun steungezin te gaan
doen. Rondom corona ging het ietsje
moeilijker door quarantaines en doordat
mensen onderlinge contacten wat
spannender vonden dan gebruikelijk. Maar
over het algemeen gaat het hartstikke
goed. Dat onderstreept nog eens dat
Papendrecht een sociale gemeenschap
is. Wat ook helpt is dat Buurtgezinnen
bekender is geworden en een naam heeft
opgebouwd. Mensen weten dat we niet
zomaar matchen maar dat we zorgvuldig
zijn. Het is dan ook een mooie bevestiging
dat mensen Buurtgezinnen onderling
en via PuurPapendrecht aanbevelen en
berichten van ons delen. Ouders kunnen
helpen door ook onze socials te volgen
en te delen. Ik tip mensen overigens
ook wel dat ze ook andere oproepjes op

Puur
Papendrecht
op je mobiel
PuurPapendrecht is prima te volgen op je
smartphone. Dat is best handig. Ga op je
mobiel naar www.puurpapendrecht.nl en kies
bij instellingen ‘Toevoegen aan startscherm’
(Android) of ‘Zet op
beginscherm’
op een iPhone.


Volg ons op
social media!

ve
“Liefde en positooier
aandacht v ort
kinderen en suppers
voor hun oud ”
staan centraal.

Van koffie en ontmoetingen tot
luisterboeken en cursussen: alles
is mogelijk in de bibliotheek
‘Onze drive om het iedereen in de bibliotheek naar de zin te maken, is nooit
weggeweest’, vertelt Angela Damhuis van Bibliotheek AanZet. ‘Maar het
is voor iedereen natuurlijk veel leuker dat alles weer kan en mensen elkaar
weer kunnen ontmoeten. En we hebben veel nieuws te melden. Van een
nieuw koffieapparaat en nieuwe cursussen tot onze verhuizing naar het
gemeentehuis.’
‘Het is gelukkig alweer een tijdje als vanouds gezellig’, begint Angela. ‘Bezoekers
maken weer een praatje, pakken er een krantje bij en drinken koffie uit onze nieuwe
automaat. Naast bekenden zien we ook nieuwe gezichten. Het onderstreept dat de
bibliotheek al jaren veel meer is dan een plek waar je boeken kunt lenen. We zijn een
plaats waar iedereen welkom is en waar je jezelf kunt ontwikkelen. Van lezen en leren
tot ontmoeten en inspireren tijdens interessante (online) activiteiten en workshops.
Het kan allemaal. Mensen voelen zich gezien en gehoord en kunnen hier hun vragen
stellen. Zo helpen we onze bezoekers te vinden waar ze naar op zoek zijn en wat ze
nodig hebben.’

Vitaal
‘Iedereen onder de 18 jaar kan gratis lid worden van de bibliotheek in Papendrecht. En
als lid kun je altijd gratis gebruik maken van computers, wifi, lees- en studieplekken.
Ook ben je welkom bij alle bibliotheken van AanZet. Liever luisteren dan lezen? Dat kan
ook: in de Online Bibliotheek zijn duizenden boeken beschikbaar als luisterboek. Verder
heb je gratis toegang tot ruim 160 uiteenlopende cursussen en trainingen om jezelf
te ontwikkelen. Zoals cursussen op het gebied van podcasten, fotografie, Zweeds
of andere talen, grafische vormgeving of persoonlijke ontwikkeling. Ik heb er zelf
inmiddels een aantal gevolgd. Behalve leuk en interessant zijn ze lekker overzichtelijk.
Je ziet bijvoorbeeld precies hoeveel tijd het kost en hoe ver je in het programma bent.’
‘Online zijn we inmiddels niet alleen op Facebook maar sinds 1 januari ook op
Instagram te vinden. En eveneens sinds 1 januari zijn we boetevrij, wat betekent dat
je geen boete meer betaalt als je materialen net even een dag te laat inlevert. Ook
nieuw is het Geheugenkabinet, met veel informatie voor mantelzorgers over dementie
en Alzheimer. We zijn betrokken bij het Odensehuis om mensen te blijven prikkelen. We
doen mee aan de Seniorendag en Gouwe Ouwe optredens om bezoekers een leuke
middag te geven, maar ook om mensen te informeren hoe zij fysiek én geestelijk vitaal
blijven.’

Inloopspreekuur PuurPapendrecht
‘In samenwerking met de Culturele Raad hebben we met schrijfster en filosoof Stine
Jensen en ondernemer en schrijver Frank Krake inmiddels onze lezingen hervat. En
sinds maart is iedereen op maandagen tussen 14.00 en 16.00 uur weer van harte
welkom bij het inloopspreekuur van PuurPapendrecht. Bijvoorbeeld om een leuke
pagina te maken voor je vereniging, bedrijf of organisatie. Of om je op weg helpen
met het organiseren van je activiteit. Verder besteden we dit jaar aandacht aan
duurzaamheid, waaronder recyclen en upcyclen voor kids en aan het Inloopspreekuur
Digitale Overheid. De QR-codes maakten nog eens duidelijk dat lang niet iedereen
zijn digitale weg vindt. Tijdens de spreekuren helpen professionals die hier speciaal
voor getraind zijn mensen met al hun vragen die te maken hebben met digitale
overheidsonderwerpen, zoals DigiD. Ook op andere manieren merken we het
belang van de digitale vaardigheden. Denk aan cybercrime en het maken van sterke
wachtwoorden. Je kunt hier alles over te weten komen tijdens onze workshops. Of
volg een Klik&Tik cursus als je nog niet zo goed bent met de computer.
Tot slot staat aan het einde van het jaar onze verhuizing naar het gemeentehuis op
het programma. Spannend en veel werk maar het geeft ook kansen om samen met
de gemeente en anderen nog meer te betekenen voor inwoners van Papendrecht.
Voor nu en in de toekomst geldt in ieder geval: iedereen is van harte welkom in de
bibliotheek!’
www.bibliotheekaanzet.nl/papendrecht

Oekraïne
Momenteel houden de ontwikkelingen
in Oekraïne velen van ons bezig. Ook
in Papendrecht zijn vluchtelingen
uit Oekraïne ondergebracht. Wilt u
helpen? Hulporganisaties kunnen uw
hulp en steun goed gebruiken. Naast
informatie op PuurPapendrecht vindt u
via de website van de gemeente
www.papendrecht.nl/oekraine
verwijzingen naar websites met meer
informatie.
Wilt u zelf opvang bieden? Laat
u eerst goed informeren over de
mogelijkheden en consequenties. Kunt
u teksten vertalen naar Oekraïens en/
of Russisch? Mail uw aanbod, idee of
vraag naar het speciale mailadres van
de gemeente: oekraine@papendrecht.nl

NLdoet

Elkaar helpen
Heb jij iets te bieden, of te vragen?
Plaats je oproep dan op ‘Elkaar
helpen’ op PuurPapendrecht. Er is heel
veel te doen in Papendrecht. Alleen:
we weten het niet altijd van elkaar.
Op deze manier kunnen we vraag en
aanbod bij elkaar brengen. Heb je
nu een vraag of wil je bijvoorbeeld
hulp bieden aan vluchtelingen uit
Oekraïne? Zet het op ‘Elkaar helpen’.
Of wil jij vrijwilligerswerk gaan doen of
zoek je vrijwilligers voor je organisatie
of vereniging? Ook dan is

‘Elkaar helpen’, de plek om dit te
melden. Je kunt vooraf al de dagen en
het aantal uren aangeven.
Je kunt natuurlijk ook een klusje hebben
waar je zelf niet aan toekomt. Of je
hebt geen vervoer om spullen weg te
brengen, je kunt een ladder lenen,
elke dag een maaltijd teveel koken
die je weg wilt geven. Kortom,
‘Elkaar helpen’ is handig voor iedereen.
Dat het werkt heeft zich tijdens de
afgelopen coronaperiode wel bewezen.

Op PuurPapendrecht is alle
beschikbare informatie voor
Oekraïners en over Oekraine
verzameld op de pagina Oekraine info:
puurpapendrecht.nl/bundel/Hulp-aanvluchtelingen-uit-Oekraine/1

‘Wie gaat er
verbouwen’
Onder deze titel vind je op
PuurPapendrecht actuele
informatie over vergunningen
voor activiteiten in jouw
buurt, zoals evenementen
en bouwplannen. De
bekendmakingen zijn gekoppeld
aan Overheid.nl, daarin zijn
de officiële publicaties van
afgegeven vergunningen,
regelingen, verordeningen etc.
te vinden.

puurpapendrecht.nl/
bekendmakingen

Pure Papendrechter: Bailey de Regt
Buurtverbinder Yvonne van der Kruit
interviewde freestyle voetballer
Bailey de Regt, die zich niet alleen
sportief maar ook als student en
inspirator laat zien. Het resultaat van
hun gesprek met een gemberthee en
een cappucino lees je hieronder.
Ik ontmoet Bailey voor Bakkerij LOES
op het Oude Veer. Hier hebben we
afgesproken om elkaar te spreken.
Helaas zit Loes die zaterdagmiddag
helemaal vol. Dus wacht buiten op Bailey
die ik herken van zijn foto’s en filmpjes
op Insta. Maar hij kent mij natuurlijk
niet. Als hij is gearriveerd lopen we naar
Delifrance op de Meent. Daar kletsen we
onder het genot van een gemberthee
en een cappucino over Baileys passie,
freestyle voetbal, clinics verzorgen en
zijn studie psychologie. Bailey heeft
zich ooit in 2017 ingeschreven op
PuurPapendrecht. Hij zocht als 15-jarige
een ruimte om anderen (toen al!) te
inspireren met zijn passie freestyle
voetbal. Dat zaaltje is er toen niet van
gekomen. Maar er is inmiddels heel veel
gebeurd met hem en zijn passie!

Breakdancen
Bailey komt uit een sportief gezin met
jongere broetjes die voetballen, atletiek

beoefenen en breakdancen. Nadat hij
was gescout bij FC Dordrecht besloot
Bailey toch om te gaan voor het freestyle
voetbal. Dit heeft hij gedaan naast zijn
school, het Johan de Witt in Dordrecht
en nu inmiddels tweedejaars student
psychologie aan de Erasmus Universiteit.
‘Ik gebruik mijn eigen ervaringen als
jongen met een passie om andere
jongeren te inspireren en te laten ervaren
dat je veel kunt bereiken als je ervoor
gaat en in jezelf gelooft’, zegt hij zelf.

Wereldwijde wedstrijden
In 2020 won hij de finale van het project
ZomerOndernemer Drechtsteden met
zijn eigen onderneming Bailey Freestyle.
Naast zijn deelname aan wereldwijde
wedstrijden, traint hij dagelijks meerdere
uren, verzorgt hij shows en clinics en
staat hij vaak als spreker op een podium
om jongeren te motiveren om hun doelen
te bereiken. Een logisch vervolg is dat
Bailey binnen Papendrecht een actieve
bijdrage levert aan het Vitaliteitsakkoord,
ontwikkeld in 2021. In maart 2022
start hij met vijf lessen op OBS Anne
Frank. Deze lessen heeft hij opgezet
samen met een gedragswetenschapper
van zijn universiteit om kinderen van
groep 7 en 8 te inspireren om naast
het leren van toffe tricks ook te werken

‘PuurPapendrecht speelt een rol als digitale
dorpspomp waar inwoners elkaar online treffen en
helpen.’ – wethouder Corine Verver
‘Ik tip mensen dat ze ook andere oproepjes
op PuurPapendrecht kunnen plaatsen, zelf
doe ik dat ook wel eens.’ – Judith Lorier
van Buurtgezinnen

aan doelen stellen, discipline en
doorzettingsvermogen. Het motto is:
sport kan de sleutel zijn tot iets moois’
Gedurende het gesprek heb ik veel
geluisterd en vergat ik soms mijn vragen
te stellen. Dit kwam echt doordat het
fijn is om naar Bailey te luisteren. Het
is zo mooi om iemand enthousiast te
horen vertellen over het inspireren van
anderen en het fungeren als motivator
voor jongeren om hun kansen te grijpen
en dromen te bereiken. Zijn studie
psychologie kan hij hierbij zeer goed
gebruiken. Ben jij ook geinspireerd en
wil je meer van Bailey weten, lezen en
natuurlijk zien? Dit kan via verschillende
kanalen: PuurPapendrecht.nl zijn
Instagram, Youtube kanaal en Podcast
(FRØST).
Als laatste wil ik jullie graag de betekenis
achter de naam FRØST meegeven:
FR =FRee
ST=STyle
Ø= de bal die centraal staat, maar
ook wereldbol die om zijn as
‘Jongeren inspireren
draait en symbool staat voor
en laten ervaren dat
de wereldwijde community van
je veel kunt bereiken
freestyle voetbal, en tot slot
als je ervoor gaat.’
de streep door de O die een
stijgende lijn omhoog vormt.

Colofon
De Wijkkrant is een uitgave van PuurPapendrecht en
de gemeente Papendrecht.
Vormgeving:
Fotografie:
Teksten:

‘Kennen en gekend worden
is belangrijk en daar
helpt PuurPapendrecht
ons bij.’ – wijkagenten
Papendrecht’

De Zaak Fortuin
PuurPapendrecht e.a.
De buurtverbinders, Scherp tekstwerk/Marcel Sluijter

