
Op vertrouwen kun 
je bouwen 

Als de gemeente belooft dat er 
een voetbalveldje komt, ga je 
er vanuit dat het er ook komt. 
Werken aan vertrouwen is reuze 
belangrijk.   
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Kinderen redden 
samenleving van 
4000 kilo plastic

In Papendrecht haalden 3616 
kinderen in totaal 4065 kilo 
plastic verpakkingsafval op in 
het kader van Plastic Hero inza-
melingsactie.  
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Wat doe jij na je 
examen?  

Gemeenten steunen jongeren bij 
het vinden van de juiste (vak)
opleiding na het examen. On-
der meer door de adviezen van 
Xanne op www.hoewerkjijaan-
jetoekomst.nl.
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Winnares Papendrechts 
Dictee  

Winanda Kroek wint het Groot 
Papendrechts Dictee 2009 in de 
categorie tot 18 jaar. 
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Papendrecht in 2020

Mensen vliegen met jetpacks 
door de lucht, robots nemen 
een deel van de werkzaamheden 
over, moderne woningen, ge-
bruik zonne-energie en windmo-
lens. Een van de prijswinnaars 
aan het woord over Papendrecht 
in 2020. 
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Op vertrouwen kun je bouwen

Jeugdlintje voor 
bijzondere jongeren

INHOUD

Jeugdjaarverslag 2009 [mei 2010]

Willem de Zwijger 

wint Jeugdlager-

huisdebat 

Snoeproutes, verkeersveiligheid en al-
coholgebruik in sportkantines waren 
de onderwerpen waarover leerlingen 
van het Willem de Zwijgercollege en 
De Lage Waard in mei met elkaar in 
debat gingen. 
In de stijl van het Engelse Lagerhuis 
wisselden zij allereerst van mening 
over de stelling dat rotondes en kruis-
punten in Papendrecht té gevaarlijk 
zijn. In de volgende ronde gingen één-
op-ééndebatten over de inspanningen 
van scholen om overlast op snoeprou-
tes te voorkomen. Tot slot pleitten de 
Willem de Zwijgerleerlingen vóór en 
die van De Lage Waard tegen alcohol-
vrije sportkantines. Het juryoordeel viel 
gunstig uit voor het Willem de Zwij-
gercollege. De burgemeester overhan-
digde het eerste ingelijste exemplaar 
van het jeugdburgerjaarverslag aan het 
winnende team. 
Bij de verschijning van dit burgerjaar-
verslag probeert De Lage Waard op 
woensdag 19 mei 2010 de rollen om 
te draaien. De stellingen gaan dan over 
instelling van een jeugdoverlegraad, 
ongezonde snacks op school en het 
pimpen van jeugdcentrum Interval.Koninklijke onderscheidingen, gemeen-

telijke onderscheidingen. Ze zijn er al-
lemaal. Maar soms  lijkt het of alleen 
volwassenen goede dingen doen en 
daarvoor onderscheiden worden en 
dat jongeren ‘rotjochies’ zijn. Dat is na-
tuurlijk niet zo. Daarom is er nu ook een 
Jeugdlintje: een onderscheiding voor 
jongeren. 

Jongeren die iets bijzonders doen voor 
de Papendrechtse samenleving, moe-
ten daar waardering voor krijgen. De 
Koninklijke en gemeentelijke onder-
scheidingen die de gemeente Papen-
drecht kent, zijn alleen voor mensen die 
heel lange tijd iets bijzonders doen voor 
andere mensen, de samenleving of Pa-

Vertrouwen is de brandstof 
waarop de samenleving draait. 
Vertrouwen weg? Dan gaan 
problemen ontstaan. Werken 
aan vertrouwen is daarom be-
langrijk. Ook in Papendrecht. 
Samenwerken, elkaar leren 
kennen, schept vertrouwen. Al-
leen daarom al zijn jongeren 
belangrijk voor de gemeente. 

Vertrouwen is onmisbaar. Tik maar 
eens in op Google: bijna vier miljoen 
hits. Ga maar na: als je naar het zie-
kenhuis moet, vertrouw je er op dat 
de artsen het beste met je voorheb-
ben. Als er een griepvirus uitbreekt, 
zoals in 2009 de Mexicaanse griep,  
vertrouw je er op dat het vaccin 
waarmee je wordt ingeënt ook werkt. 
Als de gemeente belooft dat er een 
voetbalveldje komt, ga je er vanuit 
dat het er ook komt. Ga eens na wat 
er gebeurt als het omgekeerde het 
geval is: wantrouwen. Je gaat mis-
schien liever niet naar het ziekenhuis, 
want je vertrouwt de artsen niet. Re-
sultaat: je blijft ziek. Had je misschien 

wel de Mexicaanse griep gekregen, 
omdat je de inenting niet vertrouwt. 
En het misschien niet overleefd. Be-
drijven verliezen op de beurs miljoe-
nen, omdat mensen het vertrouwen 
kwijt zijn. Kortom: werken aan ver-
trouwen is reuze belangrijk. 

Te voet
Er is een spreekwoord, misschien ken 
je het wel “vertrouwen komt te voet 
en gaat te paard”. Dat betekent dat 
je veel moeite moet doen om ver-
trouwen te krijgen - daarom moet 
je dus werken aan vertrouwen - en 
dat je het zó kunt verspelen. Ga maar 
na hoeveel moeite je moet doen om 
toestemming van je ouders te krijgen 
als je voor het eerst uit wilt gaan. En 
wat er met dat vertrouwen gebeurt, 
als je met een biertje teveel op thuis 
komt. Dan loopt de vertrouwens-
band die je met je ouders hebt - en 
andersom zij met jou - een deuk op. 
Als het om vertrouwen gaat, horen 
drie dingen bij elkaar: begrip, respect 
en gezag. 

Gezag
Even terug naar het ziekenhuis. Stel, 
je moet worden geopereerd (hopelijk 
niet). Dan laat je een arts ‘zomaar’ 
in je snijden! Dat doe je met gerust 
hart, omdat die arts gezag heeft en 
je hem of haar respecteert. Artsen 
hebben namelijk lang gestudeerd, 
heel veel stages gelopen. Dat geeft 
vertrouwen. Zo is het op straat be-
langrijk dat de politie gezag heeft. 
Want wie wil er niet in een veilig 
huis en een veilige stad wonen. We 
leven in een tijd waar velen knagen 
aan dat gezag en respect. Dat is niet 
goed. Kijk maar wat er op het dans-
feest in Hoek van Holland is gebeurd. 
Met als trieste afl oop een dode. Be-
grip, respect en gezag. Daarop kun je 
bouwen.

Samenwerken
Vertrouwen komt dus niet zo maar. 
Maar daar kun je wel aan werken. 
Door bijvoorbeeld met elkaar te pra-
ten. Dan leer je elkaar kennen. De 
jongens en meisjes uit de klas of uit 
een andere straat waren in het begin 
misschien een beetje vreemd, maar 
ze zijn eigenlijk net als jij. Hetzelfde 
geldt voor iemand uit een ver land. 
Erg vreemd in het begin, maar als je 
elkaar leert kennen, erg dichtbij. Een 
volgende stap is samenwerken, sa-
men iets doen. Elkaar helpen. Dat is 
een van de taken van een burgemees-
ter, die daarom ook wel burgervader 
wordt genoemd. Als burgemeester 
probeer ik gemeente, verenigingen, 
scholen en ander organisaties zo-
veel mogelijk met elkaar kennis te 
laten maken. Zodat ze elkaar leren 
vertrouwen en samenwerken om het 
met elkaar op zo’n manier in te rich-
ten dat we het allemaal naar onze 
zin hebben. Zo ontstaat een samen-
leving vol vertrouwen. Zo ontstaat 
een mooie samenleving. Zo gebeu-

ren er mooie dingen. Ga maar na: 
het nieuwe theater De Willem, het 
Cruyff-court, het voetbalveld bij de 
Pelsertfl at, opgeknapte speelruimtes, 
jongeren ontmoetingsplaatsen. Alle-
maal resultaten die door vertrouwen 
en daarna samenwerking zijn bereikt. 

Jullie, jongeren, zijn hartstikke be-
langrijk voor Papendrecht en heb-
ben goede ideeën. Als burgemees-
ter wil ik samen met de gemeente 
en de plaatselijke politieke partijen 
jullie graag horen. Wat jullie willen 
en zeggen, knoop ik goed in mijn 
oren. Dus als we elkaar tegenkomen 
of als jullie willen dat ik langskom 
op school, dan hoor ik graag welke 
ideeën we samen kunnen uitvoeren. 

pendrecht. Het gaat dus meestal om 
‘oudere’ mensen en niet om jongeren. 
Daar komt nu verandering in. 

Burgemeester en wethouders voeren 
het Jeugdlintje in voor jongeren van 6 
tot 23 jaar. Belangrijk is hoe bijzonder 
de activiteit of verdienste is, wat het 
effect op de omgeving is en of het een 
voorbeeld is voor andere jongeren. Er 
zijn twee leeftijdsgroepen: van 6 tot en 
met 12 en van 13 tot en met 23 jaar.

Waar moet je aan denken? Aan kinderen 
en jongeren die ‘vrijwilligerswerk’ doen. 
Zoals boodschappen doen voor bejaar-
den of gehandicapten of computerles 
geven. Jongeren die actie ondernemen 

Wie gaat dit jaar het Jeugdlagerhuis-

debat winnen? In 2009 won Willem de 

Zwijger. 

tegen zinloos geweld of tegen pestende 
kinderen op school. Maar je kunt ook 
denken aan jongeren die een bijzondere 
prestatie hebben geleverd, bijvoorbeeld 
op sportgebied. Of die iemand hebben 
gered. Je kunt zelf nog wel andere bij-
zondere dingen verzinnen. 

Het Jeugdlintje bestaat uit een medaille 
en een oorkonde. De medaille heeft op 
de voorkant het wapen van Papen-
drecht en op de achterkant staan naam 
en jaartal van de uitreiking. 

Iedereen, jong en oud, kan het hele jaar 
door een kandidaat voordragen voor 
een jeugdlintje. 
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Kinderraad Wasko zet zich 
in voor voedselbank

Spaar de bomen

2

Leerlingen van groep 8 van Christelijke 
basisschool Prins Constantijn droegen 
in april de adoptie van het oorlogsmo-
nument in Papendrecht over aan leer-
lingen van groep 7 van openbare basis-
school Anne Frank. 

Om jongeren bewust te maken van wat er ge-
beurde in de Tweede Wereldoorlog, adopteert 
een groep leerlingen van het basisonderwijs 
in Papendrecht sinds 2002 ieder jaar het oor-
logsmonument op de begraafplaats. Om zich 
hierop voor te bereiden bezochten leerlingen 
het Anne Frankhuis. Ze lazen en hoorden ook 
over de Tweede Wereldoorlog, Indonesië in 
oorlogstijd, ‘jappenkampen’ en onderduiken. 
Burgemeester De Bruin dankte de leerlingen 
voor hun bereidheid zich te verdiepen in de 
gebeurtenissen en zo bij te dragen aan het 
levend houden van dit stukje ingrijpende ge-
schiedenis.

Wandelen voor water
In Nederland liepen ruim 18.000 leerlingen om mensen in Kenia 
aan veilig drinkwater te helpen. Ook Papendrechtse scholieren zet-
ten hun beste beentje voor. 

Het werd de Voedselbank in Papen-
drecht. De kinderen besloten lege 
fl essen in te zamelen in de eerste 
week van juni. Om een beeld te krij-

gen van het werk van de Voedselbank, 
bezocht de groep de bank en legde de 
voorzitter uit wat er allemaal komt 
kijken bij samenstelling van de pak-

ketten. Na de inzamelingsweek was 
het spannend: hoeveel fl essen waren 
verzameld? Kratten, tassen, vuilnis-
zakken vol fl essen uitgestald voor de 
automaat. Het inleveren kon begin-
nen. De score: 302 fl essen die 125 
euro opleverden. Wasko verdubbelde 
dit bedrag tot 250 euro. 

Vrijdag de dertiende een ongeluks-
dag? Niet voor de kinderen van groep 
8 van de Oranje-Nassauschool uit 
Papendrecht. Op die dag in maart 
ontvingen zij het Jeugd Eerste Hulp 
A certifi caat. Het bewijs dat zij de 
kennis en vaardigheden hebben om 

hulp te bieden bij ongelukken. Sinds 
najaar 2008 kreeg de groep praktijk-
lessen van een medewerkster van de 
Papendrechtse Rode Kruis Vereniging. 
In mei slaagden drie leden van het 
Jeugd Rode Kruis voor de theorie en 
het praktijkexamen Jeugd Eerste Hulp 

B. Deze is bestemd voor leerlingen 
uit de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs. Vanaf november vorig jaar 
kregen zij in het Rode Kruisgebouw 
elke veertien dagen les. Tijdens het 
examen moesten de kandidaten on-
der meer levensreddend handelen, de 
stabiele zijligging in praktijk brengen 
en mond-op-mond-beademing toe-
passen.

De scholieren willen zo de aandacht vestigen op bomen in steden. Vaak halen 
ze de dertig jaar niet eens, terwijl bomen wel honderd jaar of ouder kunnen 
worden. Dat komt voor een deel door de slechte omstandigheden. Het motto is 
dan ook ‘Spaar de Bomen’. 

Jaarlijks doen vierhonderd gemeenten mee aan de Nationale Boomfeestdag 
met in totaal zo’n 100.000 kinderen. 

Kinderen geven eerste hulp

Oorlogsmonument onder de hoede 
van Anne Frank  

Steeds meer voorwerpen zijn van plastic of bevatten plastic. Daar-
mee is plastic een steeds grotere bedreiging voor het milieu. Omdat 
het niet wordt afgebroken, blijft het lang in het milieu. Zo komen 
en blijven schadelijke stoffen in onze omgeving. De actie Plastic 
Hero roept mensen op plastic afval in speciale bakken te doen, zo-
dat het kan worden gerecycled. Dat betekent dat het opnieuw kan 
worden gebruikt. 

In Papendrecht haalden 3616 kinderen in totaal 4065 kilo plastic verpakkings-
afval op in het kader van de Plastic Hero inzamelingsactie. Leerlingen van loca-
tie Wilgenhoeck van de Knotwilg haalden het meeste op en ontvingen het spel 
‘Mens erger je niet’ in de vorm van een pleinplakker voor op het schoolplein. Na 
de zomervakantie startte de gemeente met gescheiden inzameling van plastic 
verpakkingsafval via de speciale (oranje) afvalbakken.

Jeugdige ondernemers 
steunen Cliniclowns  
Niet alleen volwassenen zetten bedrijven op. Ook kinderen kunnen 
dat. Leerlingen van OBS De Viermaster bewezen dat in het onder-
nemersspel ‘Kids in Bizz’.

‘Kids in Bizz’ is een leerzaam én leuk ondernemersspel waarbij leerlingen met 
een leerkracht een eigen bedrijf runnen. De plusgroep van OBS De Viermaster, 
dat zijn leerlingen die extra uitdagingen kunnen gebruiken, deed in maart 
mee. Ze werken met echte producten en echt geld. De leerlingen richtten 
vijf  ondernemingen op. Na marktonderzoek kozen zij voor de producten 
GSM sieraden, vlinderslingers, dromenvangers en rolmaatjes in de vorm van 
een schaap van Fair Trade Original, de importeur voor de Wereldwinkels. Fair 
Trade Original biedt bedrijven in Azië, Afrika en Latijns-Amerika eerlijke han-
del en helpt hen om sterke ondernemers te worden. Om de verkoop te sti-
muleren, hielden zij op De Viermaster een echte beurs. De winst van de vijf 
bedrijfjes ging naar de Cliniclowns.

Kinderen behoeden samenleving 
voor 4000 kilo plastic

De kinderraad Wasko besloot zich in 2009 in te zetten voor een 
goed doel. Kinderen bedachten een goed doel en de beste manier 
om zoveel mogelijk geld hiervoor in te zamelen. 

Snel hulp geven wanneer kinderen gewond zijn of erger: in levens-
bedreigende situaties zijn. Dat is enorm belangrijk. Kinderen van 
groep 8 van de Oranje-Nassauschool kunnen dat. 

Tijdens Nationale Boomfeestdag in maart plantten scholieren van 
de groepen 8 van locatie De Wielen van ’t Kofschip en de Augusti-
nusschool bomen op het Slobbengors. 

Kinderen van groep 7 van De Leilinde 
en basisscholen uit de Drechtsteden 
liepen in maart zes kilometer met zes 
liter water in hun rugzak. Zo droegen 
ze bij aan een drinkwaterproject in 
Kenia. Dit heeft tot doel mensen daar 
te helpen aan veilig drinkwater en 

toiletten. Eerder kregen de leerlingen 
tijdens de les op school uitleg over 
het project en de noodzaak om geld 
op te halen.

De kinderen van De Leilinde stapten 
woensdag op de waterbus. Aangeko-

men aan de Dordtse kant begonnen 
zij met kinderen van de andere scho-
len hun zware wandeltocht door de 
binnenstad van Dordrecht. Voor kin-
deren in Kenia zijn zulke tochten een 
dagelijkse bezigheid. 

In heel Nederland liepen ruim 18.000 
leerlingen ruim een half miljoen euro 
bij elkaar. 
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Wat doe jij na je examen? 
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De laatste twee jaar hoor je regel-
matig over economische recessie en 
crisis. Het komt er op neer dat veel 
mensen, bedrijven en organisaties 
minder geld te besteden hebben. 
Misschien merk je thuis of op school 
dat het ietsje minder moet. Maar ook 
op andere manieren heeft het in-
vloed op ons leven. Burgemeester De 
Bruin: “Voor jongeren in de regio is er 
minder werk. Met acties proberen we 
eindexamenkandidaten van middel-
bare en hogere opleidingen te helpen. 
We wijzen er bijvoorbeeld op dat het 
belangrijk is na hun opleiding door te 
leren en te kiezen voor een vak waar-
in nu en straks voldoende werk is.” 

Eén van de middelen die worden in-
gezet is ‘Wat doe jij na je examen?. Op 
de website www.hoewerkjijaanjetoe-
komst.nl vinden jongeren vanaf 15 
jaar informatie over leren en werken. 
Ook kunnen ze chatten met Xanne. 
Zij geeft persoonlijke antwoorden en 
adviezen en helpt bij het vinden van 
een vervolgopleiding, stage, bijbaan 
of echte baan. Achter de schermen 
wordt Xanne trouwens geholpen 
door speciaal opgeleide jongeren.

Begin 2010 zijn de belangrijkste op-
lossingen op een rij gezet die 400 
leerlingen aan Xanne voorstelden om 

jongeren op weg te helpen naar een 
baan. Voorbeelden zijn leuke stage-
plekken om jongeren ervaring op te 
laten doen en speciale bedrijven met 
alleen maar banen voor schoolverla-
ters. Wie deze ideeën het beste uit-
werkt, kan € 500 of een bioscoopbon 
winnen. Hoe je dat kunt doen, is te 
lezen op de website. 

Lekker sporten of vriendjes en 
vriendinnetjes ontmoeten. Steeds 
meer plekken in Papendrecht zijn 
daar geschikt voor. Met de Cosmos 
playground bij de Pelsertfl at is er 
weer een mooie nieuwe plek bij. Nog 
voor de offi ciële opening in maart 
2010 door de burgemeester en de 
vroegere speler van onder meer Fey-
enoord John de Wolf, wisten al vele 
Papendrechtertjes de playground te 
vinden om te voetballen, te basket-
ballen en te chillen. Het geasfalteerde 
veld heeft plaats gemaakt voor twee 
grote doelkooien, daarboven een bas-
ketbaldoel, vier minidoelen langs de 
zijlijn, bankjes en omheining. 
Ook de buren zijn blij met het nieuwe 
veld. Ze hebben namelijk geen last 
meer van afzwaaiende ballen en 
van voetballertjes die garageboxen 
als doelen gebruiken. De gemeente 
verbetert ook andere trapveldjes, 
speelruimtes en voorzieningen om 
de bijna 8.000 jongeren tot 20 jaar in 

Papendrecht een eigen plek te geven. 
Naar verwachting wordt de belang-
rijke groep jongeren de komende ja-
ren nog groter. Omdat Papendrecht 
ook voor hen een aantrekkelijke plek 
wil zijn en blijven, wordt gezorgd 
voor voldoende aansprekende voor-

zieningen en activiteiten die aanslui-
ten op de wensen van de oudere en 
de jongere jeugd. Op de veldjes wor-
den in het kader van sportstimulering 
uiteenlopende toernooien en activi-
teiten gehouden.

Interval is een ontmoetingsplek voor 
jongeren en een plek waar ze aan al-
lerlei activiteiten en cursussen kun-
nen meedoen, zoals de kinderdisco, 
de crea-club en music parties. In 
het gebouw van Interval zijn verder 
onder meer ToBe Muziekschool voor 
de Drechtsteden, de Speelotheek en 
buitenschoolse opvang Frank & Vrij 

gevestigd. De medewerkers van het 
gemeentelijk jeugdcentrum zoeken 
jongeren ook buiten op en houden 
natuurlijk een keer per jaar Powerp-
ark, met populaire bands en artiesten, 
het kidsprogramma, de verenigings-
markt, demonstraties en natuurlijk 
gezelligheid. Die vaste onderdelen 
waren het afgelopen jaar ook bij de 

negende editie van Powerpark ruim 
aanwezig. Wel was de locatie deze 
keer een andere dan de jaren er voor. 
Niet zwembad de Hoogt maar het 
Vondelpark was plaats van handeling. 
Tijdens het avondprogramma traden 
onder meer Bounce, The Mask, Dio en 
The Opposites op.

De meeste leerlingen hebben het naar 
hun zin op school. Maar soms is een 
beetje extra aandacht en steun nodig, 
bijvoorbeeld als er problemen thuis 
zijn. In Papendrecht letten scholen, 

peuterspeelzalen, kinderdagverblij-
ven, huisartsen en politie sinds het 
voorjaar van 2009 extra goed op. Op 
die manier  proberen ze problemen 
bij kinderen en jongeren tot 23 jaar 

zo vroeg mogelijk op te lossen. Als je 
ergens mee zit, kun je natuurlijk altijd 
zelf naar je leraar toe gaan, zodat jul-
lie samen kunnen kijken naar oplos-
singen die jou weer vooruit helpen.   

Scheikunde, natuurkunde en bio-
logie saai? In ieder geval niet voor 
leerlingen van het Willem de Zwij-
ger College. Die kunnen sinds kort 
zelf proefjes doen in het bètalab. Op 

deze wijze gaan deze vakken echt le-
ven. De school wil leerlingen zoveel 
mogelijk met de praktijk kennis laten 
maken. Zo leggen leerlingen vanaf de 
derde klas bezoeken af aan bedrijven 

zoals DuPont. In het nieuwe lab kun-
nen leerlingen – met ondersteuning 
van een technisch onderwijsassistent 

– ook buiten hun vaste lessen om op-
drachten en opgaven uitvoeren. 

Samenwerken aan werk
Naast de gemeente Papendrecht zetten ook scholen en bedrijven 
zich in om jongeren op weg te helpen naar een leuke baan. 

Bedrijven in de omgeving van Papendrecht zijn regelmatig op zoek naar goede 
werknemers die verstand hebben van techniek, ICT, handel, economie, trans-
port en logistiek. Die richtingen staan daarom centraal in praktijkonderwijs bij 
nieuwe leerbedrijven. 
In januari opende het Lokaal Opleidingscentrum (LOC) West-Alblasserwaard 
aan de Ketelweg. Hierin werken zes bedrijven samen met drie verschillende 
VMBO-scholen, een school voor praktijkonderwijs en een MBO-school. Leer-
lingen kunnen er aan de hand van opdrachten uitvinden en ervaren hoe de 
praktijk werkt. Tijdens de opening lieten leerlingen zien wat zij doen in het LOC. 
De scholen presenteerden zich met een fi lm die was gemaakt door DAVE, een 
onderwijsleerbedrijf van het Da Vinci College.

SEEF in het verkeer
Om tussen sjeezende auto’s door veilig thuis, op school of bij je vereniging te 
komen, moet je goed opletten. Daarom besteden de gemeente Papendrecht 
en basisscholen aandacht aan verkeer en veiligheid rond scholen. Bijvoorbeeld 
door gevaarlijke situaties op routes van huis naar school op te sporen en zoveel 
mogelijk weg te nemen. Verder kijken leraren en leerlingen tijdens verkeersles-
sen of de verlichting op de fi etsen in orde is. Een van de scholen die daar in 
2009 veel werk van maakte was De Knotwilg. De school kreeg op Voeten- en 
Fietsendag in september het ‘School op SEEF’-label van wethouder André van 
Leeuwen en is de eerste gecertifi ceerde school in Papendrecht. 

Anne Frank maakt plaats 
voor meer leerlingen
Extra plaats voor nieuwe schoolbanken en stoelen, zodat meer kinderen een 
plekje hebben op de Anne Frank school. Wethouder Joop Tegelaar gaf hiervoor 
in december het startsein met het slaan van de eerste paal voor uitbreiding 
van het schoolgebouw. De voorbereidingen waren eigenlijk al in 2003 begon-
nen. Maar toen werden ineens minder kinderen geboren dan verwacht en kreeg 
de school minder nieuwe leerlingen. Toen daar verandering in kwam, werden 
de plannen weer tevoorschijn gehaald en nu krijgt de school er alsnog extra 
ruimte bij. 

22-jarige Benjamin weer 
op eigen plek 
Kinderen worden groot en groeien uit hun jasje. Dat gebeurt soms ook met de 
scholen en dagverblijven waar ze een deel van hun jonge jaren doorbrengen. 
Zoals kinderdagverblijf Benjamin dat sinds 1988 aan de Staringlaan is geves-
tigd. Het gebouw werd te klein en was aan vernieuwing toe. Sinds september 
2009 staat in dezelfde straat een splinternieuw pand. Een maand later opende 
de burgemeester het pand offi cieel en vierden kinderen, ouders, opa’s en oma’s 
feest rond het thema ‘Ik hou van Holland’. Er waren onder meer Hollandse spel-
letjes als koekhappen, spijkerpoepen en sjoelen en er werden ritjes gemaakt 
met paard en wagen.

Zesde keer Nationale 
Voorleesdagen
Door goed te luisteren en veel te lezen, bijvoorbeeld in kranten of boeken, leren 
we veel en worden we steeds een beetje slimmer. Daar kun je niet vroeg genoeg 
mee beginnen. In geheel Nederland lazen burgemeesters, prinsessen, sporters 
en bekende Nederlanders voor aan kinderen tijdens de zesde afl evering van de 
Nationale Voorleesdagen. De burgemeester van Papendrecht deed dat in de 
bibliotheek. Tijdens het ontbijt las hij voor voor aan Papendrechtertjes die nog 
niet zelf kunnen lezen. Op honderden andere plaatsen in het land gebeurde dat 
ook, onder meer door prinses Laurentien, Patrick Kluivert, Irene Moors, Jack van 
Gelder en minister Donner. 

Gemeenten steunen jongeren bij het vinden van de juiste (vak)
opleiding na het examen. Onder meer door de adviezen van Xanne 
op www.hoewerkjijaanjetoekomst.nl.

Voetballen, basketballen en chillen 
op playground Pelsertflat

Negende Powerpark met The Opposites 

Extra steuntje bij problemen  

Willem de Zwijger heeft betalab



JEUGD IN ACTIE

“Een futuristische plaats met wolken-
krabbers en science fi ction-achtige 
trekjes. Of Papendrecht als rustige, 
landelijke woonplaats. We wilden 
wel eens weten welk beeld inwoners 
hebben van Papendrecht in het jaar 
2020”, zegt burgemeester De Bruin. 

“Omdat kinderen en jongeren nog 
een hele toekomst voor zich hebben, 
waren we vooral benieuwd naar hun 
ideeën. Sommigen lieten dat zien met 
zelfgemaakte verhalen, anderen ko-
zen voor gedichten en kunstwerken. 
Alle mooie, creatieve en originele in-
zendingen gebruikten wij bij de plan-
nen die de gemeente heeft opgesteld 
voor de toekomst van Papendrecht.”

De inzending van Susan, Sammy, 
Dylan en Yun-O maakte de meeste 
indruk op de jury. “Toen de juf vertel-
de over dit project wisten we met z’n 
vieren snel wat we wilden en zijn we 
aan de slag gegaan”, kijkt het viertal 
terug. Susan: “Op televisie zie je als 
het over de toekomst gaat vaak zilve-
ren pakken en zo, daarom kozen we 
ervoor het centrum van Papendrecht 

in 2020 te maken met aluminiumfo-
lie.” 

Niet saai en ook gezellig
“Ik vind auto’s machtig”, aldus Dylan, 
“ik denk dat het sneller gaat als ze door 
de lucht vliegen en er meer ruimte op 
de grond is, bijvoorbeeld voor speel-
plaatsen en fi etsers.” Sammy: “Maar 
mensen vliegen ook met jetpacks op 
hun rug door de lucht, robots nemen 
een deel van de werkzaamheden over, 
er zijn moderne woningen, zonne-
energie en windmolens.” Yun-o denkt 
dat dan alles elektronisch is, zelfs de 
bloemen. Het moet niet saai maar 
juist gezellig zijn, met restaurants en 
andere plekken waar je elkaar ont-
moet.”

Eigen toekomst
Zelf willen ze in 2020 nog steeds in 
Papendrecht wonen. “Want het is een 
leuk dorp, het is gezellig, knus, we 
kennen hier veel mensen. Het is niet 
zo druk als in de stad en er is ruimte 
om te spelen. Bijvoorbeeld op het Mo-
lenveld, daar is ook elk jaar een feest 

met een springkussen, schmink, ijs, 
snoep, muziek en een djembéspeler. 

Aan het eind van het jaar en het be-
gin van een lange periode van kou, 
werd op de Markt een hartverwar-
mend lichtjesfeest gehouden. De tien 
dagen ervoor was het vooral rond 
de schaatsbaan met veel lampjes en 
kerstmuziek al gezellig. Ook de reus-
achtige kerstboom die Papendrecht 
ontving van partnergemente Blom-
berg, droeg bij aan de winterse sferen. 
Tijdens het lichtjesfeest op de Markt 
was er een lampionnenoptocht met 

muziek, aan het eind van de tocht 
werden kerstliederen gezongen. 

“Tijdens dit feest vormen we met el-
kaar in deze donkere dagen letter-
lijk het licht in de duisternis”, sprak 
burgemeester De Bruin. “Honderden 
aparte lichtjes vloeien samen tot één 
grote zee van licht die ons met elkaar 
verbindt en verenigt. Ik hoop dat we 
het gevoel van warmte, verbonden-
heid, samen-zijn en gezelligheid dat 

dit moment bij ons oproept, vast-
houden tijdens de komende dagen 
en dat we er iets van meenemen in 
ons dagelijks leven. Zodat we, als we 
volgend jaar, op dezelfde plek het 
tweede lichtjesfeest op de Markt vie-
ren, terug kunnen kijken op een jaar 
waarin we Papendrecht met elkaar èn 
voor elkaar weer een beetje mooier 
hebben gemaakt.”

Na een eerdere derde plaats 
wint Winanda Kroek afgelopen 
jaar het Groot Papendrechts 
Dictee in de categorie tot 18 
jaar.  

“Ik ben zeventien jaar oud en ik zit in 
de zesde klas van het Johan de Witt-
gymnasium in Dordrecht. Volgend 
jaar ga ik Sociale Geografi e & Plano-
logie studeren in Utrecht. Ik weet nog 
niet of ik gelijk op kamers ga of nog 
een tijdje thuis blijf wonen, het is best 
goed te doen met de bus. Ik heb altijd 
in Papendrecht gewoond en heb het 
hier prima naar mijn zin. Het enige 
dat ik eigenlijk mis is een bioscoop, 
daarvoor moet je nu naar Alblasser-
dam of Rotterdam en dat is lastig. 
Naast school werk ik een paar uur in 
de week in een supermarkt, speel ik 
piano of spreek ik af met vrienden. Ik 
heb inmiddels twee keer meegedaan 

met het dictee: de eerste keer werd ik 
derde en de laatste keer eerste, met 
achttien fouten. Ik deed eerst mee 
omdat ik benieuwd was hoe moeilijk 
het zou zijn. De tweede keer omdat ik 

beter wilde zijn dan het jaar ervoor. 
Als het kan ben ik er komend jaar ook 
weer bij, dan in de categorie volwas-
senen.”
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Winanda Kroek winnares 
Papendrechts Dictee 

Nederlands sportiefste 
voetballers komen uit 
Papendrecht 

Sportieve Wielen 

Meedoen is belangrijker dan winnen. 
Zo luidt een beroemde uitspraak over 
sport. Het jongensteam van basis-
school ’t Kofschip dat meedeed aan 
de Cruyff Courts Kampioenen 6 tegen 
6 dacht daar anders over. Thomas 
Bingley, Jim Ruiz, Brian Bakker, Jessy 
Verdooren, Dion de Heer, Nick Visser 
en Luuk Bouw wilden namelijk graag 

eerste worden. Dat zat er tijdens de 
fi nales van het schoolstraatvoetbal-
toernooi in het Olympisch Stadion in 
Amsterdam jammer genoeg niet in. 
Maar het team dat eerder het lokale 
toernooi in Papendrecht en de re-
giofi nales in april in Rotterdam won, 
haalde met sportiviteit wel de fair-
play prijs binnen. 

Locatie De Wielen van ’t Kofschip 
werd in juni uitgeroepen tot spor-
tiefste school van Papendrecht van 
2009. Trots ontvingen de leerlingen 
de reuzenbokaal uit handen van wet-
houder Vogel. De bokaal is de kroon 
op project ‘Kies voor Hart en Sport’ 
waarin leerlingen kennis maken met 
verschillende sporten en lid kunnen 
worden van de sportvereniging van 
hun keuze. Daarnaast wordt aan-
dacht besteed aan gezonde voeding 
en een gezonde leefstijl.
Ambassadeurs Rik en Tik van ‘Kies 
voor Hart en Sport’ gingen de scho-
len langs om te vertellen over de 
mogelijkheden van Papendrechtse 
en Alblasserdamse sportverenigin-
gen. Zo maakten ze ook deze keer  
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Zo zien jongeren Papendrecht in 2020

Hartverwarmend lichtjesfeest 
in winterse sferen 

Dit jaarverslag is ook in een elektronische versie beschikbaar met extra informatie. Deze is te downloaden van: www.burgemeesterpapendrecht.nl en www.papendrecht.nl

weer vele scholieren uit de groepen 
6, 7 en 8 enthousiast. Samen met de 
scholieren deden ze ook een rap en 
hielden ze een ballonnenblaaswed-
strijd. In totaal deden 857 kinderen 
van bijna alle basisscholen uit Pa-
pendrecht mee aan 23 cursussen. 

Creatief, kleurrijk, echt een kunstwerk. Dat was het oordeel van de jury over het werk van Dylan Vis-
ser, Yun-O Hu, Sammy van Berkel en Susan Meijer. Zij wonnen in een wedstrijd over de toekomst van 
Papendrecht de eerste prijs met een collage van tekeningen en een kunstwerk met zilverpapier.

We willen best meer van die feestjes 
willen. Verder zou het leuk zijn als Pa-
pendrecht in de toekomst een snack-
bar heeft op de Meent, meer winkels 
op de Westpolder en discozwemmen 
in het zwembad.” 
Als het aan Dylan ligt, werkt hij in 
2020 met auto’s, Sammy ziet wel wat 

in een carrière als fotografe, muzi-
kante of mode-ontwerpster, Susan 
denkt aan lesgeven aan jongeren met 
een handicap. Yun-O zou tegen die 
tijd wel eens ontwerper van games 
kunnen zijn.


