
Kanjers heb je in
soorten en maten 

In dit zevende jaarverslag voor jongeren is het thema: kanjers. 
Wat maakt je tot kanjer? Kan iedereen kanjer zijn of worden?  
Wie zijn de Papendrechtse kanjers? Wat zijn kanjerscholen? 

Een kanjer is iemand die iets 
groots doet, is te lezen op in-
ternet. En daaraan toegevoegd: 
in zijn soort. Dat laatste is heel 
belangrijk. Er zijn namelijk 
veel meer kanjers dan je denkt. 
Bridget Jansen is uitgeroepen 
tot sporttalent van het jaar 
2013. De meesten zullen meteen 
zeggen: ’n kanjer. Bij Bridget is 
dat op het gebied van atletiek. Of 
Rosanne de Boer. De harpiste die 
de prijs beste muzikante kreeg 
in 2013, tijdens de Maassluise 
Muziekweek. Ook ’n kanjer dus. 
Maar je hoeft niet alleen sporter 
te zijn of prijzen te winnen om 
’n kanjer te zijn. Zo geeft Ro-
sanne ook koffieconcerten voor 
ouderen in een verzorgingshuis. 
Dat maakt haar óók ’n kanjer. 
Misschien heb je wel het ver-
haal gehoord over de voetballer 
Fernando Ricksen. Dat was een 
hele goede voetballer die nu een 
zeldzame dodelijke spierziekte 
(ALS) heeft. Maar Ricksen wil die 
ziekte overwinnen en zegt “voor 
mij verandert er niet zo veel”. 
Dat maakt hem ook ’n kanjer. 

Net zoals de Papendrechtse Ro-
bin Matena die je misschien kent 
van de Robin Matena bokaal. Een 
hockeytoernooi waaraan Robin 
die de spierziekte  Duchenne 
heeft zélf ook meedoet. Een kan-
jer kun je ook zijn als je iemand 
helpt. Op school. Of tijdens NL 
Doet als je een klus voor iemand 
doet. Kanjer kun je ook zijn als je 
iets niet doet. Bijvoorbeeld niet 
pesten. Want kanjers hebben 
respect voor anderen. Kijk maar 
naar de sport. Als je geen respect 
voor je tegenstander hebt, loop 
je grote kans om te verliezen. Tot 
slot: kanjers zetten Papendrecht 
op de kaart. Werken mee aan een 
cool Papendrecht.
Denk effe na! Waarin ben jij een 
kanjer?

Effe chillen

Sinds 2013 is er een hele coole mobiele hangplek in Papen
drecht. De BEMOP. Het busje reed in juli en september rond in 
Papen drecht en doet dat deze zomer weer. 

BEMOP staat voor Bert’s Mobie-
le opvangplek, een bus waarin 
jongeren kunnen ‘chillen’ en 
spelletjes doen. Bert staat voor 
Bert Rodenburg die op het idee 
kwam. Bij de bus hoort een tent 
waar meerdere jongeren kun-
nen verblijven. De bus is van 
Stichting De Schor die onder 
meer christelijk jongerencen-
trum Upstairs exploiteert. Inter-
val huurt de bus.
De BEMOP is handig voor jonge-
ren die willen chillen en anders 

wellicht op straat zouden han-
gen. Of voor gebruik in wijken 
die niet een echt een geschikte 
hangplek hebben. De BEMOP 
werd in juni in gebruik genomen 
bij het Cruijff Court in de wijk 
Oostpolder. De jarige Joran Hout 
mocht dat als eerste. Hij speelde 
samen met wijkagent Marcel van 
der Rhee een voetbalspel op de 
in de bus aanwezige computer. 
De bus is daarna nog ingezet in 
juli en september in verschillende 
wijken en was een enorm succes.

Kanjers op school

OBS De Leilinde, de Prins Constantijnschool en kinderopvang
organisatie Wasko zijn ‘Kanjer gecertificeerd’.

Op een school die kanjer gecer-
tificeerd is zitten kanjers die:
 elkaar vertrouwen
 elkaar helpen
 niet de baas spelen
 elkaar niet uitlachen
 niet zielig zijn
 eerlijk zijn

Op het Molenveld staat inmid-
dels een Kanjerboom met vijf 
betonnen zitjes. Leerlingen van 
beide scholen beplakten die 
met een mozaïek en de vijf kan-
jerwoorden: kanjers, respect, 
helpen, vertrouwen en samen.
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Kanjerscholen

Twee scholen en een kinderop-
vang zijn kanjer gecertificeerd. 
Wat is dat precies?

Effe chillen

Papendrecht heeft iets nieuws 
voor jongeren: een coole, mobie-
le, hangplek. 

Infografiek Kanjers

Wat maakt iemand tot een kan-
jer? Wat is precies een infogra-
fiek? Een selectie van 7 kanjers in 
Papendrecht. 

Het jaarverslag in tweets

Heb je haast of geen zin het hele 
verslag te lezen? Lees het dan in 
16 tweets van maximaal 140 te-
kens op de achterpagina. 

Het Papendrechtse 
biebteam 

Activiteiten van kinderen voor
kinderen. Dat is wat het Bieb-
team doet. De bibliotheek wordt 
zo veel spannender voor jeugd.

E-jaarverslag

Van dit jaarverslag is ook een 
digitale versie beschikbaar met 
extra informatie. Deze is te 
downloaden van:
www.burgemeesterpapendrecht.nl



Als ik een stuk goed ken, kan de muziek mij 
betoveren. Dat had ik al toen ik drie was, maar toen 
vond mijn moeder me nog te jong. Toch keerde ik 
steeds terug bij de harp en zal het altijd blijven 
spelen. De harp heeft een speciaal geluid, rustig en 
prachtig om te horen. Je kunt er ook spannende 
up-tempo stukken op spelen. Ik speel vaak klassiek 
maar vind het leuk om mensen te verrassen met iets 
moderns, dat verwacht niemand van een harpist. 
Doordat ik vaak alleen speel, ben ik niet afhankelijk 
van andere instrumenten en kan ik mijn gevoel in de 
muziek leggen. Mijn grote voorbeeld is Lavinia 
Meijer, we hebben dezelfde muzieksmaak en zij kan 
heel goed emoties in de muziek door laten klinken. 
Ik ben in Papendrecht opgegroeid en trad voor het 
eerst op in de kerk. Dit is een fijne plaats, ik ken veel 
mensen en voel me er thuis. Een optreden met de 
harp kan niet overal. Buiten is de muziek lastig 
hoorbaar, voor feestjes wordt de harp niet vaak 
gevraagd. Na mijn eindexamen ga ik een technische 
studie doen, maar harp blijft mijn grote liefde.

Rosanne de Boer
wint in 2013 prijs tijdens
de Maassluis muziekweek

MUZIEK/HARP

Ik heb altijd getennist, al sinds ik heel klein ben. Het 
ligt me gewoon om te spelen met die bal, een 
mooie slag te maken en met verschillende 
tegenstanders op de baan te staan. Ik ben er 
steeds beter in geworden en ben blij dat ik iedere 
dag iets doe waar ik goed in ben en wat ik leuk vind. 
Het is een kick om de strijd aan te gaan met een 
tegenstander, je moet gewoon je beste spel laten 
zien. Het tennissen geeft me veel terug, ik ben vaak 
op reis, ontmoet veel mensen en krijg met emoties 
te maken waar ik mee moet leren omgaan. Incasse-
ren is bijvoorbeeld  iets wat ik al vroeg heb geleerd. 
Kim Clijsters is altijd mijn grote voorbeeld geweest, 
haar manier van spelen spreekt me aan. Met haar 
rust, optimisme en overzicht weet ze respect af  te 
dwingen. In Papendrecht probeer ik jong tennista-
lent te ondersteunen door te praten met jongeren 
die er meer mee willen doen. Het zou mooi zijn als 
er in Papendrecht een centraal punt zou zijn voor 
jong talent waar je kunt worden geholpen met het 
starten van je sportcarrière.

Gabriela van de Graaf
is een toptennisser

TENNIS

Voetbal betekent alles voor me, ik was 3,5 jaar toen 
ik voor het eerst meetrainde bij vv Papendrecht. Dit 
jaar speel ik in het ‘onder 11 jaar’ elftal van 
Feyenoord, volgend jaar in ‘onder 12’. Mijn grote 
voorbeeld is Raphael Varane van Real Madrid omdat 
hij goed kan koppen. Hij is nog maar 21 jaar, heeft 
een goede sliding en is heel snel en sterk: echt een 
van de beste centrale verdedigers van de wereld. 
Zelf  train ik drie keer per week. Ik wil graag het 
eerste elftal van Feyenoord halen, daar ga ik zeker 
voor. De gemeente Papendrecht kan daarin niets 
bijdragen, dat moet ik echt zelf  doen. Elke training 
alles geven, elke wedstrijd alles geven, alles willen 
winnen.

Guus Baars
Voetbaltalent van vv Papendrecht,

speelt nu in jeugd Feyenoord

VOETBAL

Ik ben echt tevreden met mijn leven, ik geef mijn 
dagen meestal een 8 of een 9. Mijn lichaam kan 
door mijn ziekte niet meer zoveel, toch doe ik dingen 
die ik leuk vind en ben ik door de week vrij druk. De 
Stichting On Wheels organiseert activiteiten en sport 
voor mensen zoals ik. Een paar keer per jaar is er 
een hockeytoernooi waar ik graag aan meedoe. Het 
is een van de weinige sporten die ik met mijn rolstoel 
kan doen. Je ontmoet andere jongeren die ongeveer 
in hetzelfde schuitje zitten, dat is ook fijn. Ik vind het 
een leuke sport, gewoon goed verdedigen en 
proberen de bal goed te raken met het blad van de 
rolstoel, dat lukt meestal wel. Ik ben de enige met de 
ziekte van Duchenne in Papendrecht en mijn naam 
hangt aan de bokaal waar ieder jaar voor wordt 
gestreden. Ik zou wel willen dat hockey iets dichter 
bij Papendrecht zou zijn of dat er andere activiteiten 
voor gehandicapte jongeren zijn.

Robin Matena
Robin’s naam is verbonden aan
de Robin Matena hockey bokaal

WILSKRACHT

Debatteren geeft me een gevoel dat ik vrij ben om 
alles te zeggen wat ik wil. Ik vind het heerlijk om 
tegen iemand in te gaan die iets zegt waar ik het 
helemaal niet mee eens ben. De stellingen worden 
voorbereid, je zoekt uit hoe iets in elkaar steekt en 
vormt een mening die je dan verdedigt. Het heeft 
eigenlijk veel weg van toneel, waar ik ook van houd. 
Je bereidt je voor, leeft je in, denkt na over je 
presentatie en je woordkeuze, of je duidelijk praat 
en goed te zien bent. Ik koos voor het Gymnasium 
omdat er hier een debatteam is voor de boven- en 
de onderbouw. Debatten voeren maakt me opener 
en zelfverzekerder, je durft gewoon meer te zeggen. 
Dat kan ik ook buiten school goed gebruiken. Ik 
denk dat het je slimmer maakt om argumenten goed 
te kunnen gebruiken en zo andere mensen kunt 
overtuigen van jouw standpunt. 

Sterre Petra
deed mee aan het Provinciaal Jeugddebat

DEBATTEREN

Ik ben op mijn tiende begonnen met muziek maken. 
In eerste instantie met een keyboard, later ook 
gitaar, drum en bas. De gitaar is heerlijk om liedjes 
op te schrijven, in de band speel ik synthesizer.  We 
zijn met vijf  vrienden Pepperstreet begonnen. 
Kensington is ons grote voorbeeld, ook een 
vriendengroep die intussen is uitgegroeid tot één 
van de grootste bands van Nederland. We zijn nu 
zover dat we een eigen sound hebben met de 
synthesizer als bepalend geluid. We hebben bewust 
gezocht naar een soort muziek die anders dan 
anders is en waar we ons mee kunnen onderschei-
den van andere bands. Het moet dansbaar zijn met 
een goede beat, mensen moeten het prettig en 
makkelijk vinden. We merken dat mensen onze 
refreinen goed kunnen onthouden. Soms treden we 
op in Papendrecht, dat is altijd leuk. Ik ben 
opgegroeid in Papendrecht en weet de goede 
plekken te vinden. Het zou leuk zijn als er meer voor 
jongeren wordt georganiseerd, zoals bijvoorbeeld 
een festival waar we zouden kunnen spelen. 

Bart Kuntz
speelt in de band Pepperstreet

MUZIEK/POP

Een bekende vroeg ons of wij zelfgemaakte spullen 
wilden verkopen, daar mochten wij dan ook wat aan 
verdienen. Intussen maken we eigenlijk alles zelf. We 
gebruiken Facebook als ‘winkel’ en dat loopt best 
goed. Eerst vooral aan mensen die we van school 
kennen, maar nu kopen ook mensen die we niet 
kennen. Ons voorbeeld is onze moeder, zij  heeft ons 
geholpen met het opzetten van de winkel. Als je een 
eigen bedrijf  hebt, leer je met mensen en met geld 
omgaan. Tot nu toe hadden we vooral geld uitgege-
ven en nu weten we dat we er weer spullen van gaan 
kopen voor de winkel. Om gezellig in Papendrecht te 
kunnen wonen, zouden meer kinderen zulke ideeën 
moeten bedenken en gewoon doen!

Arletta en Katinka Hobers
oprichters Ka-Ar Design

FACEBOOKWINKEL

ondernemen

sport
onderwijs
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sam
enleving

INFOGRAFIEK

Kanjers zetten Papendrecht op de kaart
In deze infografiek (infographic) 
een selectie van Papendrechtse 
kanjers. Er zijn er natuurlijk véél 
meer in Papendrecht. Ze leveren 
niet alleen een bijzondere presta-

tie. Met wat ze doen zijn ze een 
voorbeeld voor anderen. 
Om een band te beginnen, of een 
bedrijfje, een mooie sportpresta-
tie te leveren, dingen doen die je 

leuk vindt, en nog veel meer. Met 
deze bijzondere prestaties zetten 
ze óók Papendrecht op de kaart. 

Een infografiek of informatieve illustratie geeft 

informatie door verschillende objecten als tekst 

en beeld in een grote illustratie te combineren.
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KANJERS

Rosanne de Boer geeft ook 

koffieconcerten in Papendrecht in 

verzorgingshuis De Waalburcht.
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Papendrecht krijgt nieuwe 
kinderboerderij
Papendrecht werkte in 2013 
hard aan de komst van een 
nieuwe kinderboerderij. Deze 
komt op de huidige plek. De 
schoorsteen blijft behouden. In 
oktober namen kinderen en hun 

familie tijdelijk afscheid van hun 
lievelingsdieren. Die werden in 
afwachting van de nieuwbouw 
verzorgd op logeeradressen. De 
bouw begint in januari 2014. 
In het nieuwe gebouw staan 

milieu, omgeving, gebruiker en 
dieren centraal.
In 2014 is de nieuwe kinder-
boerderij met educatiecentrum, 
dierenverblijf en buitenterrein 
gereed.

Papendrecht en jongeren in 
16 tweets
Een tweet is een bericht van maximaal 140 tekens.

In de Bibliotheek Papendrecht vinden allerlei activiteiten plaats die 
kinderen verzinnen. In en buiten Nederland zijn bibliotheken geïn
teresseerd in deze werkwijze. 

Als je activiteiten in een biblio-
theek voor kinderen wilt organi-
seren waar kinderen op af komen, 
wie kun je dan het beste vragen? 
Juist: jeugd zélf. Dat is precies wat 
de Bibliotheek Papendrecht doet. 
Ze vragen het aan het Biebteam. 
Dat bestaat uit ongeveer tien kin-
deren die minstens een keer per 
maand bij elkaar komen om acti-
viteiten te verzinnen, zoals: graf-
fitilessen, spiegels versieren en 
voorleesmiddagen. Ook bedacht 
het biebteam vragen en opdrach-
ten voor het spelletje ‘De Jongens 
tegen de Meisjes’ dat plaatsvond 
in 2014. 

Bibliotheek van 100 talenten
De basis voor het biebteam is 
het concept ‘de bibliotheek van 
100 talenten’: elk kind heeft veel 
meer talenten dan alléén lezen 

(taal). De bibliotheek groeit uit 
tot een ideeën fabriek waarbij alle 
talenten aan bod komen. Zo is de 
bibliotheek ook interessant voor 
jeugd die niet van lezen houdt. 
Een 100 talentenbibliotheek wil er 
ook zijn voor kinderen die het fijn 
vinden om muziek te maken, in 
de natuur te zijn, te rekenen, veel 
dingen samen te doen en zo meer. 
Tegelijkertijd zorgen inrichting en 
activiteiten bedacht door kinderen 
zelf ervoor dat meer jeugd naar de 
bibliotheek komt en zo óók ont-
dekt dat het lezen van boeken leuk 
en leerzaam is.

Inrichting
Eerder verzonnen 19 kinderen van 
10 scholen plannen om de Biblio-
theek Papendrecht aantrekkelijker 
te maken voor de jeugd. De ideeën 
en ontwerpen werden door een 

architect en interieurontwerp-
ster zo goed mogelijk uitgevoerd 
(bekijk het filmpje op YouTube). 
De bibliotheek kreeg onder meer 
een podium, ‘n catwalk-tafel-
constructie, keu ken tje, tuinhuis-
je, Duplo muur en digitale wand 
voor gamen en leuke boeken-
apps.

Bekijk de YouTubefilm 100 Talen-
ten ontwerpen in Papendrecht. 
Scan de QR-code of ga naar you-
tube.com en zoek op 100 talenten 
ontwerpen in Papendrecht. 

JEUGD IN ACTIE
Biebteam bedenkt en organiseert 

Op Papendrechtse basisscholen start ‘Kies voor Hart en Sport’. 
Leerlingen uit groepen 6, 7 en 8 leren belang van sporten én 
gezonde voeding.

Bridget Jansen wordt tijdens het sportgala gekozen tot sporttalent 
van het jaar. 

Een klas van de Prins Florisschool draagt het oorlogsmonument 
over aan ’n klas van basisschool ‘t Kofschip. 

Leerlingen Anne Frankschool geven wethouder Koppenol 
wensenlijst voor het nieuw te bouwen jeugdcentrum.

Jeugd Bij Bosshardt wint eerste prijs met flashmob op jaarlijkse 
Theaterfestival van het Leger des Heils.

Veel kinderen uit de wijk Westpolder denken mee over de invulling 
van speelplekken in hun wijk. 

Op initiatief gemeenten Papendrecht en Alblasserdam zijn er op 9 
april en 16 april voetbalFUNclinics op sportpark Slobbengors.

300 kinderen doen inspiratie op met het kunsteducatieproject: 
‘Inspiratie, een rondje door de Kunstuitleen’ en maken zelf 
kunstwerk.

Veel kinderen deden mee aan de Ontdekkingstocht Tiendzone 
georganiseerd door de gemeente.

Wethouder Cultuur Joke Reuwer ontvangt 1ste routekaart 
Papendrecht West. Deze laat jeugd kennismaken met kunstwerken 
in de openbare ruimte.

De Cruyff Court Zomerspelen voor kinderen start met een 
toernooi voetbal en knotshockey. Gemeente en het Cruyff Court 
organiseren het.

Papendrechtste skaters strijden tijdens PPD skate contest wie 
beste skater is. Boven 16 jaar wint Sven, onder 16 Gian.

Na herfstvakantie start voorbereiding bouw nieuwe 
kinderboerderij Papenhoeve. Kinderen nemen op 23 oktober 
afscheid van de dieren.

Tijdens de kinderboekenweek op de Oranje Nassauschool is er een 
sponsorloop voor Oeganda. Dat leverde 3356 euro op.

Eerste voorronde talentenjacht ‘I want ToBe Famous’ op 6 oktober 
bij Jeugdcentrum Interval groot succes! 

De Prins Florisschool wint zonnepanelen. 

Briefjes van kinderen die ze stoppen in de ideeënbus en tekeningen die ze maken in 
de bibliotheek, hangt de Bibliotheek Papendrecht in de ideeënboom. 
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