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Samenleving

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Ook in 2013 werden verschillende Papendrechters met een Koninklijke Onderscheiding geëerd voor de uitzonderlijke wijze
waarop zij zich hebben ingezet voor de maatschappij.
Op 26 april 2013 werden vier
Papendrechters benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje Nassau.
De heer den Boef (28 september 1945, Alblasserdam) werd
gedecoreerd vanwege de activiteiten die hij sinds 1978 voor

de samenleving ontplooit op
het gebied van het kerkelijk leven. Zo was hij actief in de Hervormde Wijkgemeente Sionskerk
en betrokken bij het werk in de
Hervormde Gemeente. De heer
Van der Leeden (10 april 1942,

Sport

WIJKEN METEN KRACHTEN
TIJDENS PPD GAMES
Actie, uitdaging, lef, spierballen, behendigheid, uitglijders
maar vooral lol stonden centraal tijdens de eerste editie
van de PPD (PPD=Papendrecht)
Games in september. In het Vondelpark streden wijkteams om
de Erwtenpellercup. Tijdens de
sportieve, originele en grappige
zeskamp streden teams van zes
sportievelingen tegen elkaar
op onder meer de Crazy Race
Stormbaan, de Klaver Bungee
en de buikglijbaan. Team KWARK
van sportschool Physique kop-

pelde sportiviteit, slimheid, souplesse en geluk het beste aan
elkaar en ging met de cup naar
huis.

De heer Van Niekerk (19 juni
1929, Geldermalsen) is sinds
1988 als vrijwilliger actief voor
de samenleving op het gebied
van natuur. Hij verrichtte uiteenlopende werkzaamheden in
Biesboschcentrum Dordrecht,
begeleidt wekelijks een Biesbosch-excursie, is actief als
kanogids en begeleidt bevertochten en cultuurhistorische
tochten. Inmiddels nam hij zo’n
4400 leerlingen van basisscholen uit de Drechtsteden mee op
tochten door de Biesbosch.

vallen en niet rond komen. Hij
bezoekt plaatselijke supermarkten, bakkerijen en andere ondernemers, schroomt niet uit
eigen middelen bij te dragen en
weet ook mensen om zich heen
te motiveren zich in te zetten
voor degenen die het nodig
hebben.
Op 30 mei 2013 ontvingen ook
vader Hans en zoon Michel Zegelaar een Koninklijke Onderscheiding. De oudste Zegelaar
(15 oktober 1946, Papendrecht)
is 45 jaar actief in de organisatie
van de jaarlijkse wielerronde in
Papendrecht. Hij is bestuurslid
van het wielercomité, zet zich

in voor de Holland Ladies Tour,
helpt anderen met onder meer
schilder- en kluswerk in en om
huis, is mantelzorger, verkeersregelaar bij de avondvierdaagse
in Papendrecht en vrijwilliger bij
de Stichting Philadelphia.
De jongste Zegelaar (8 maart
1971, Papendrecht) is 18 jaar actief in de organisatie van de jaarlijkse wielerronde in Papendrecht.
Hij zorgt onder meer voor werving van sponsors, communicatie
en publiciteit. Hij zet zich ook in
voor de Holland Ladies Tour, is
daarnaast onder meer presentator van het sportgala en sinds
2004 organisator van het Goede
Doelen Event in Papendrecht.

De heer Vuijk (9 augustus 1947,
Delft) zorgt sinds 1986 met een
eigen voedselbank voor gezinnen die buiten de voedselbank

Cultuur

VOORTBESTAAN BEELDENBOULEVARD VERZEKERD
De Beeldenboulevard hing even aan een zijden draadje. Als gevolg van vernieling van beelden in
Zwijndrecht, wilde de verzekeraar de beelden, óók die in Papendrecht niet langer verzekeren. Een
slimme beveiliging bood uitkomst.
Scan de QR code en bekijk de
film van de PPD games

Feiten/Cijfers

FOCUS INTEGRITEIT
De gemeente is verplicht beleid te ontwikkelen en uit te voeren
op het gebied van integriteit. In 2013 werd dit vastgesteld.
Integere ambtenaren gedragen
zich correct, zijn onkreukbaar
en betrouwbaar, treden burgers en andere partijen zorgvuldig en met respect tegemoet
en laten eigen belangen in het
geheel niet meewegen. De gemeente Papendrecht noemde
in de nota Visie op HRM uit
2011 integriteit als speerpunt.
In 2012 kwam er een vervolg
door integriteit op de kaart te
zetten binnen de gemeente Papendrecht. Dat gebeurde door
workshops waarbij alle medewerkers van de gemeente
betrokken waren. Ze vormden

Noordeloos) verricht sinds 1978
activiteiten op het gebied van
kerkelijk leven, ontwikkelingssamenwerking en ouderenwelzijn.
Zo was hij sinds 1978 onder
meer commissielid en preses in
de kerkenraad van de Bethlehemkerk, sinds 1983 actief als
president en lid van de Lions
Club in Alblasserdam en sinds
2005 weekcoördinator van een
van de jaarlijkse vakantieweken
voor ouderen in hotel De Werelt
in Lunteren.

het startpunt tot invoering van
integriteitsbeleid en de daaraan gekoppelde ambtseed. Dit
werd in 2013 vastgesteld en
zorgt voor kaders, richtlijnen
en samenhang. De aanpak beperkt zich niet tot eenmalige
acties, integriteit vraagt om
continue aandacht. Dat kan op
veel momenten. Bijvoorbeeld bij
introductie van nieuwe medewerkers, in personeelsgesprekken, tijdens werkoverleg, college- en/ of MT-vergaderingen,
maar ook tijdens informele bijeenkomsten. In 2014 krijgt dit
verder vorm.

Begin 2013 werden nagenoeg
alle beelden die in Papendrecht
stonden weggehaald omdat de
verzekering ze niet meer wilde
verzekeren. Een onzichtbaar beveiligings- en traceersysteem
(ArtShield) bood uitkomst. Bij
beweging of trilling gaat onmiddellijk een prio 1 melding
naar de meldkamer en wordt het
track-and-trace signaal geactiveerd. Medio 2013 kon er daardoor weer een nieuwe expositie
plaatsvinden genaamd ‘Riverside
II, de menselijke maat’. Het is een
vervolg op de expositie uit 201
‘Riverside, het dna van de mens’.

20.000
Het gaat goed met theatervoorstellingen in Papendrecht. Theater
De Willem verkocht december
2013 het 20.000ste kaartje van
het seizoen.

Bekijk meer beelden van de expositie ‘Riverside II, de menselijke maat’

Beeld van Natasja Bennink
getiteld Lief Buikje.
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OVERZICHT ACTIVITEITEN REPRESENTATIE 2013
JANUARI
02: Nieuwjaarsbijeenkomst en toespraak
03: Toespraak en uitreiking diploma’s en certificaten
nieuwjaarsbijeenkomst vrijwillige brandweer
07: Nieuwjaarsreceptie Drechtsteden
08: Nieuwjaarsreceptie Kamer van Koophandel en
prijsuitreiking Ondernemersprijs Drechtstreek 2012
10: Afscheidsreceptie P. Bos van de Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid
12: Toespraak nieuwjaarsconcert muziekvereniging
Excelsior
14: Nieuwjaarsreceptie werkgevers Drechtsteden
23: Werkbezoek Willem de Zwijgercollege
24: Voorlezen bij SBO De Kameleon
Bezoek aan mevrouw Eeland–Van den Heuvel voor
haar 101-ste verjaardag
28: Bezoek aan echtpaar Bultjes vanwege 65-jarig
huwelijksjubileum
Deze maand waren drie echtparen 50 jaar getrouwd, zij
ontvingen een felicitatiebrief en een bloemstuk.

FEBRUARI

06: Bezoek aan Sportgala 2013
07: Bezoek aan jaarlijkse snertbijeenkomst van de
businessclub van PKC/Hagero
14: Ontvangst van de Commissaris van de Koningin in
Papendrecht
20: Opening bloemenzaak Nievaart
Opening Winterfair
Deze maand waren twee echtparen 50 jaar getrouwd,
zij ontvingen een felicitatiebrief en een bloemstuk.

MAART
13: Interview bij RTV Papendrecht over ‘burgemeester
zoekt raadsleden’
12: Gastheer jaarlijkse ‘Ontmoeting met de politiek’
14: Bezoek aan echtpaar vanwege 60-jarig
huwelijksjubileum
15: Bijwonen het Groot Dictee
19: Naturalisatieceremonie
21: Buitengewone raadsvergadering voor afscheid van
burgemeester IJssels van Gorinchem
Deze maand waren drie echtparen 50 jaar getrouwd, zij
ontvingen een felicitatiebrief en een bloemstuk.
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APRIL

06: Prijsuitreiking brandweerwedstrijd IHC Merwede
BV in Sliedrecht
10: Opening jeugddebat met leerlingen van het Willem
de Zwijgercollege in de raadszaal
12: Afsluiting maatschappelijke stage brandweer en
uitreiking diploma’s
13: Burgemeesterskring Drechtsteden neemt afscheid
van burgemeesters Van de Vondervoort (Sliedrecht)
en Scholten (Zwijndrecht)
18: Openingstoespraak bij overdracht
oorlogsmonument door leerlingen van de Prins
Florisschool aan die van ’t Kofschip
19: Werkbezoek binnenvaart
20: Bezoek aan de Korfbal Leaguefinale PKC/Hagero in
Ahoy
26: Koningsspelen met onder meer ontbijt op
basisschool Koningin Beatrix
Deze dag ontvangen verschillende inwoners
namens Hare Majesteit een Koninklijke 		
Onderscheiding (zie pagina 9)
29: Bezoek echtpaar Kamminga–Van den Bekke
vanwege 65-jarig huwelijksjubileum
30: Bezoek aan activiteiten tijdens Koninginnedag (o.a.
aubade, Oranjeborrel, planten koningslinde, taptoe
en afsluitend vuurwerk)
Deze maand waren vijf echtparen 50 jaar getrouwd, zij
ontvingen een felicitatiebrief en een bloemstuk.

MEI
03: Bloemstuk en felicitatiebrief laten bezorgen
vanwege 101-ste verjaardag van een inwoonster
04: Stille Tocht en kranslegging Nationale
Dodenherdenking
05: Bezoek aan het Bevrijdingsconcert
08: Bezoek aan echtpaar Vis–Van Vliet vanwege
60-jarig huwelijksjubileum
15: TV interview Drechtsteden bij RTV Papendrecht
18: Startschot 31-ste nationale Lenteloop van
atletiekvereniging Passaat
21: Presentatie burgerjaarverslag
30: Receptie 60-ste wielerronde Papendrecht en
uitreiking van twee Koninklijke Onderscheidingen
Deze maand waren tien echtparen 50 jaar getrouwd, zij
ontvingen een felicitatiebrief en een bloemstuk.

JUNI

01: Startschot voor elite/beloften bij 60-ste
wielerronde van Papendrecht
03: Bezoek aan echtpaar Veldman–Kolkman vanwege
60-jarig huwelijksjubileum
06: Bezoek aan nationale kampioensreceptie PKC
07: Uitzwaaien dagboottocht Zonnebloem, afdeling
Papendrecht
Ceremoniële opening Chinees restaurant Dragon
Chen
Onthulling klok geschonken door Lingen Beton
Toespraak bij afscheidsbijeenkomst brandweer
Papendrecht vanwege overgang op 1 januari 2013
naar Brandweer Zuid-Holland Zuid
11: Bezoek aan haringparty Bon Bon party service
12: Naturalisatieceremonie
14: Toespraak bij eenjarig bestaan Stichting
Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht
15: Bezoek aan Vijverpark Festival
18: Officiële installatie van het vrijwillige
‘Zakkenrollersteam’ dat attendeert op zakkenrollers
22: Opening derde editie Special Olympics Papendrecht
Deze maand waren vijf echtparen 50 jaar getrouwd, zij
ontvingen een felicitatiebrief en een bloemstuk.

JULI
03: Bezoek met wethouder Reuwer naar aanleiding
van herplaatsing bronzen beeld op de
Beeldenboulevard
08: Start zomerreces
22: Officiële opening zomerschool voor senioren
van de ouderenbonden ANBO en PCOB,
de Volksuniversiteit en de SWOP
30: Naturalisatieceremonie
Deze maand waren tien echtparen 50 jaar getrouwd, zij
ontvingen een felicitatiebrief en een bloemstuk.

en Papendrecht
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AUGUSTUS
03: Bloemstuk en felicitatiebrief laten bezorgen bij
echtpaar vanwege 65-jarig huwelijksjubileum
07: Onthulling bankje bij Achtkante Molen van
Streefkerk en overdracht aan SIMAV
11: Bloemetje en felicitatiebrief laten bezorgen bij
echtpaar vanwege 60-jarig huwelijksjubileum
26: Opening Zomerpretdagen
Bezoek aan echtpaar Bijvank vanwege 60-jarig
huwelijksjubileum
28: Bezoek aan kinderspeelmiddag in De Kooy
Deze maand waren zeven echtparen 50 jaar getrouwd,
zij ontvingen een felicitatiebrief en een bloemstuk.

SEPTEMBER

17:
24:
27:
28:
30:

Prinsjesdag in Den Haag
Werkbezoek Sportcentrum Papendrecht
Bezoek aan Statenontmoeting in Boskoop
Bezoek aan stadsschouwburg Utrecht
Met collega-burgemeesters felicitaties gebracht
aan het Albert Schweitzer Ziekenhuis vanwege
eerste plaats in landelijke rangschikking voor
ziekenhuizen van het AD

Deze maand waren zeven echtparen 50 jaar getrouwd,
zij ontvingen een felicitatiebrief en een bloemstuk.

OKTOBER
01: Opening seniorenfeest
Bezoek aan relatiebijeenkomst Kamer van
Koophandel
03: Bezoek aan burgemeesters najaarscongres
05: Bezoek aan seniorendag van de Rotaryclub
Papendrecht en Kinderdijk
08: Bezoek aan echtpaar Swart vanwege 60-jarig
huwelijksjubileum
09: Bezoek aan echtpaar Snip vanwege 65-jarig
huwelijksjubileum
11: Bezoek ter ere van 100-jarig bestaan Koninklijke
Luchtmacht in Noordwijk
12: Ontvangst gasten uit Noord-Frankrijk mede
namens muziekvereniging Excelsior en bezoek aan
uitwisselingsconcert Excelsior
15: Bezoek aan echtpaar Van Eijsden-Bakker vanwege
60-jarig huwelijksjubileum
29: Bezoek aan echtpaar Goedvolk-Bezemer vanwege
60-jarig huwelijksjubileum

21: Bezoek aan mevrouw Lips-den Hartog vanwege
haar 100-ste verjaardag
23: Onthulling sierhek Koningsboom op de Markt ter
gelegenheid van de kroning van Koning WillemAlexander
Bezoek aan herdenking Franse beschietingen uit
Papendrecht van Dordrecht in november 1813
24: Bijwonen concert Smarties en Philgoods in De
Willem
Deze maand waren zes echtparen 50 jaar getrouwd, zij
ontvingen een felicitatiebrief en een bloemstuk.

DECEMBER

Deze maand waren negen echtparen 50 jaar getrouwd,
zij ontvingen een felicitatiebrief en een bloemstuk.

NOVEMBER

01: Bloemetje en felicitatiebrief laten bezorgen bij
echtpaar vanwege 60-jarig huwelijksjubileum
05: Startschot Bedrijven Motortoertocht en
meegereden met toer door de Hoeksche Waard
06: Startschot tweede editie Holland Ladies Tour in en
om Papendrecht
07: Bezoek aan bijeenkomst Stichting Vastgoed
09: Uitvaartbijeenkomst oud-burgemeester I.J.P. Keijzer
10: Bezoek ‘State of our Economics’ van Erasmus
Universiteit Rotterdam
11: Bezoek aan bijeenkomst van de Maatschappij
Naturalisatieceremonie
12: Bezoek officiële proeverij van de eerste
Papendrechtse kaas
13: Bezoek aan de Wiekendag voor bewoners van
zorginstelling De Wieken
14: Startsein van pyama-run als ambassadeur van
‘Papendrecht Helpt Oeganda’
16: Bezoek aan echtpaar De Boer vanwege 60-jarig
huwelijksjubileum

01: Bezoek op uitnodiging van AeroSpace Tech & Trade
aan Schwerin in Duitsland, waar Anthony Fokker
100 jaar geleden zijn carrière als vliegtuigbouwer
startte
07: Bezoek aan echtpaar De Bruijn vanwege 60-jarig
huwelijksjubileum
08: Toespraak bij 50-jarig winkelcentrum de Meent
13: Bezoek aan theatervoorstelling vanwege jubileum
buurtbemiddeling
16: Intocht Sinterklaas
18: Bezoek aan Molenaarsavond

02: Bezoek aan echtpaar Molenaar-Visscher vanwege
60-jarig huwelijksjubileum
11: Naturalisatieceremonie
14: Startsein tweede Santarun van de Rotaryclub
Papendrecht
20: Startsein Kerstmarkt en lichtjesfeest van de
gezamenlijke kerken en lampionnenoptocht
Deze maand waren vijf echtparen 50 jaar getrouwd, zij
ontvingen een felicitatiebrief en een bloemstuk.
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