
DE BURGEMEESTER EN PAPENDRECHT
JANUARI 
02: Nieuwjaarsbijeenkomst voor de samenleving
03: Toespraak en uitreiking van diploma’s op de nieuw-

jaarsbijeenkomst vrijwillige brandweer
08: Bijwonen nieuwjaarsreceptie Rabobank
09: Ontvangst juryleden in het kader van de Nomina-

tie Nederlandse Raad van Winkelcentra in verband 
met jaarprijs WC De Meent

11: Bijwonen nieuwjaarsreceptie Drechtsteden
14: Toespraak nieuwjaarsreceptie Stichting Veiligheid 

en Toezicht
16: Prijsuitreiking bij het Sportgala
23: Offi ciële oplevering Ketelweg
24: Bijwonen jaarlijkse snertbijeenkomst georganiseerd 

door de ondernemersclub PKC/Café Bar
28: Op bezoek bij echtpaar Bultje - Piet naar aanleiding 

van hun zestigjarig huwelijk
30: Voorleesochtend groep 1 van de Koningin Beatrix-

school in het kader van de Nationale Voorleesdagen
31: Bijwonen bijeenkomst georganiseerd door de On-

dernemers Vereniging Papendrecht en de Onderne-
mers Kring Alblasserdam met als thema: Succesvol-
ler ondernemen door samen te werken.

In deze maand waren drie echtparen vijftig jaar ge-
trouwd. Zij kregen een felicitatiebrief en bloemstuk.

J. Aantjes – lid in de Orde van Oranje Nassau
Aantjes werkte bij de Melkunie in Sliedrecht. Daar-
naast was hij ruim veertig jaar actief voor de her-
vormde gemeente Papendrecht, waarin hij onder 
meer bezoekbroeder, lid van de kerkenraad en pas-
toraal werker was. Ook was hij bestuurslid van de 
basisschool Augustinus en secretaris van mannen-
vereniging ‘Schrift en Belijdenis’. 

FEBRUARI 
01: Installatie brandweercommandant P. Aantjes
08: Bijwonen afscheid J. Laan, directeur ROM-Rijn-

mond
12: Bijeenkomst met vertegenwoordigers van het 

Maatschappelijk Middenveld ter voorbereiding op 
het werkbezoek van de Commissaris van de Konin-
gin in Zuid-Holland, J. Franssen

13: Bijwonen lunchbijeenkomst georganiseerd door de 
Nederlandse Maatschappij voor  Nijverheid en Han-
del met gastspreker Monseigneur Philippe Bär die 
spreekt over de ‘Strijd om God’

13: Naturalisatieceremonie voor zeven inwoners
14: Werkbezoek Commissaris van de Koningin in Zuid-

Holland, J. Franssen
21: Voorzitten evaluatiebijeenkomst Veilig In en Om 

School
23: Bloemstuk en felicitatiebrief voor echtpaar in het 

kader zestigjarig huwelijk 

In deze maand waren 5 echtparen 50 jaar getrouwd. Zij 
kregen een felicitatiebrief en bloemstuk.

MAART
05: Persbijeenkomst over de aanschaf van het Handt-

vest
10: Op bezoek bij echtpaar dat zestig jaar is getrouwd
14: Bezoek aan de Sterrenkundevereniging Christiaan 

Huygens in kader Sterrenkijkdagen
18: Ontmoeting met de politiek onder leiding van Wou-

ke van Scherrenburg
25: Uitreiken diploma’s buurtbemiddeling

In deze maand waren vijf echtparen vijfi tg jaar ge-
trouwd. Zij kregen een felicitatiebrief en bloemstuk.

G.C. Busser – lid in de Orde van Oranje Nassau
Busser was 39 jaar technisch administratief be-
ambte van Aviolanda/Fokker. Daarnaast besteedt 
hij al ruim 51 jaar een aanzienlijk deel van zijn tijd 
aan vrijwilligerswerk, op de leeftijd van 83 jaar is 
hij nog altijd actief als vrijwilliger. Hij was 25 jaar 
achtereen Sint Nicolaas voor de kinderen van het 
personeel van Aviolanda en onder meer archivaris 
en bibliothecaris van de Bethlehemkerk. Met zijn 
actieve en kritische houding speelde hij ook een 
belangrijke rol op andere gebieden binnen de kerk 
en bij organisaties als het inzamelpunt armoede-
bestrijding Albanië en de kinderbescherming - van 
1956 tot 1969 was hij toezichthouder, gezinsvoogd 
en pleegouder van drie kinderen.

APRIL
05: Uitzwaaien deelnemers dagboottocht De Zonne-

bloem
10: Overdracht van het oorlogsmonument van De 

Knotwilg, locatie Moerbeihof aan de Prins Constan-
tijnschool

14: Aanwezig bij het Blue Peter Project. Blue Peter is 
een seinvlag uit de scheepvaart. De organisatie zet 
zich in voor waterprojecten in ontwikkelingslanden, 
bijvoorbeeld voor realisatie van touwpompen.

15: Toespraak naar aanleiding van het slaan van de eer-
ste paal voor de bouw van 37 bedrijfsunits in kader 
plan “Businesspark Oosteind”

16: Aanwezig bij bekendmaking en uitreiking van de 
NRW Jaarprijs waarvoor WC De Meent is genomi-
neerd

16: Aanwezig bij jubileumsymposium ‘Leven in het veen 
in 2050’ georganiseerd door drinkwaterbedrijf Oa-
sen in het Zuiveringsstation De Steeg te Langerak

22: Bloemstuk en felicitatiebrief voor een echtpaar voor 
hun zestigjarig huwelijk.

23: Op bezoek bij echtpaar Van Dam-Plomp in het ka-
der van hun zestigjarig huwelijk

25: Opspelden koninklijke onderscheidingen
26: Overdracht van het oorlogsmonument op de be-

graafplaats door de Koningin Beatrixschool aan De 
Knotwilg, locatie Moerbeihof

27: Bijwonen van de kerkdienst bij het afscheid van 
de heer Simon van Dalen als vaste organist van de 
Bethlehemkerk

29: Op bezoek bij echtpaar Kamminga - van den Bekke 
in het kader van hun zestigjarig huwelijk

30: Bijwonen diverse activiteiten tijdens Koninginne-
dag, onder andere de aubade, de jaarlijkse  
ontvangst van alle gedecoreerden en de boottocht

In deze maand waren vier echtparen vijftig jaar ge-
trouwd. Zij kregen een felicitatiebrief en bloemstuk.

Mevrouw J. de Jong – Doorneveld – lid in de 
Orde van Oranje Nassau
Mevrouw De Jong was van 1974 tot 1989 vrijwil-
liger en ouderling-kerkvoogd van de Bethlehem-
kerk, lid van de zendingscommissie, leider van het 
jeugdkapel en actief voor het verjaardagsfonds, de 
tweejaarlijkse bazaar en kerkblad ‘De Schakel’. Van 
1977 tot 1993 was ze vrijwilliger bij de Watersport-
vereniging Papendrecht. Sinds 1986 is ze tijdens 
verkiezingen present als medewerker op het stem-
bureau. Sinds 1992 is ze vrijwilliger en secretaris 
van de Papendrechtse Korfbalclub (PKC). Daarnaast 
was ze secretaris van de toenmalige LOM-school 
De Bongerd, afgevaardigde naar de Stichting tot 
Bevordering van het onderwijs voor kinderen met 
leer- en opvoedingsmoeilijkheden en van 1997 tot 
2001 bestuurslid van de Vereniging voor Christelijk 
Nationaal Onderwijs (VCNO) in Papendrecht. 

MEI
03: Bijwonen Oranjeconcert Westlands Mannenkoor
04: Nationale Dodenherdenking
07: Op bezoek bij het echtpaar Ramlal - Sahatoe bij het 

65-jarig huwelijk
17: Startschot bij de 6e truckerstocht te Alblasserdam 

georganiseerd door de Lionsclub Alblasserwaard 
Souburg waarvoor 75 geestelijk gehandicapten zijn 
uitgenodigd

17: Startschot bij de 26e nationale Lenteloop georgani-
seerd door atletiekvereniging Passaat

19: Bijwonen van de crematieplechtigheid van de heer 
A.C.T. Hagemans; oud-werknemer van de gemeente 
en ereburger

20: Bijwonen bijeenkomst van het Regionaal Militair 
Commando West

21: Lagerhuis Jeugddebat rond het verschijnen van het 
burgerjaarverslag voor jongeren

26: Naturalisatieceremonie voor twee inwoners
27: Persconferentie over de voorjaarsnota
31: Uitreiking prijs ‘Lente presentatie van het jaar 2008’ 

aan Landwinkel De Fruitheerlijkheid
 Aanwezig als lid van het comité van aanbeveling bij 

de Showkorpsendag te Dordrecht
 2008 georganiseerd door de Stichting Combinatie 

Van Korpsen tin het kader van veertigjarig bestaan 

In deze maand waren negen echtparen vijftig jaar ge-
trouwd. Zij kregen een felicitatiebrief en bloemstuk.

C.H. de Koning – lid in de Orde van Oranje Nassau
De Koning werkte vanaf 1957 bij Shell en ging in 
1986 met vervroegd pensioen. Hij zette zich in voor 
verschillende organisaties in Papendrecht. Zo is hij 
sinds 1975 vrijwilliger; mantelzorger en klusjesman 
voor de Stichting Welzijn Ouderen Papendrecht in 
het Dienstencentrum, bij de kleine Waal en bij de 
Wieken. Sinds 1998 staat hij als gewaardeerd lid 
van de modelbouwvereniging in Papendrecht al-
tijd klaar om mee te doen aan demonstraties, zoals 
bij Dordt in Stoom en Koninginnedag. Hij was zo’n 
zestien jaar voorzitter van biljartvereniging D.V.O. 
Papendrecht en sinds 1992 voorzitter van Hengel-
sportvereniging Ons Genoegen.

JUNI
05: Het college legt een informeel wijkbezoek af aan de 

wijk Westpolder / Eiland
07: Bezoek gebracht aan de 55e wielerronde

18: Bijwonen haringparty georganiseerd door Bon Bon 
Party

21: Bezoek gebracht aan de Nationale Korfbal Dag ge-
organiseerd door PKC

24: Bijeenkomst van het Maatschappelijk Middenveld
27: Toespraak bij de lunchbijeenkomst voor circa 200 

leden van de Nederlandse Raad van 
 Winkelcentra

In deze maand waren zes echtparen vijftig jaar ge-
trouwd. Zij kregen een felicitatiebrief en bloemstuk.

JULI
Zomerreces.

In deze maand waren acht echtparen vijftig jaar ge-
trouwd. Zij kregen een felicitatiebrief en  bloemstuk.

Mevrouw H.J. Kros – Broer – lid in de Orde van 
Oranje Nassau
Mevrouw Kros-Broer was bij verschillende orga-
nisaties en voor verschillende doelgroepen actief. 
Zo zette zij zich als pastoraal medewerkster van 
de Bethlehemkerk actief in voor ouderenbeleid; als 
vrijwilligster ondersteunde ze op de Julianaschool 
kinderen bij handvaardigheidsvakken en tot op he-
den is ze bestuurslid van de Protestant Christelijke 
Ouderen Bond in Papendrecht. 

AUGUSTUS
03: Felicitatiebrief verzonden aan een echtpaar voor 

hun zestigjarig huwelijk.
13: Naturalisatieceremonie voor acht inwoners
15 t/m 17: Bezoek aan partnerstad Blomberg in Duits-

land ter ere van het 725 jarig bestaan
21: Felicitatiebrief verzonden aan een echtpaar voor 

hun 65-jarig huwelijk.
25: Opening Rommeldam

In deze maand waren vier echtparen vijftig jaar ge-
trouwd. Zij kregen een felicitatiebrief en bloemstuk.

J. Laffeber – lid in de Orde van Oranje Nassau
Laffeber werkt bij de Belastingdienst in Gorinchem. 
Hij besteedt daarnaast al 42 jaar een aanzienlijk 
deel van zijn tijd aan vrijwilligerswerk bij de IJs-
selmondse Voetbalvereniging De Zwervers (IJ.V.V. 
De Zwervers). Laffeber bezorgde onder meer de 
weekbrief,  was vanaf begin jaren ‘70 enkele jaren 
scheidsrechter en leider van een aspirantenteam, 
was 25 jaar bestuurslid, waarvan een groot deel 
als tweede penningmeester en secretaris van het 
algemeen bestuur en secretaris van het dagelijkse 
bestuur. Ook hield hij het ledenbestand van de Çlub 
van 100 bij, inde hij contributie van de leden en is 
hij tot op dit moment eindredacteur van clubblad ’t 
Zwervertje. Ondanks zijn offi ciële aftreden in 2005 
is hij tot op heden clubarchivaris, voor iedereen bin-
nen en buiten het bestuur de vraagbaak bij uitstek 
en heeft hij zitting in enkele commissies. Laffeber 
is erelid bij de IJsselmondse Voetbalvereniging en 
ontving eerder een waarderingsspeld van de KNVB.

SEPTEMBER
04: Startschot bij de jaarlijkse toertocht georganiseerd 

door Ronald Verkeersopleidingen
05: Aanwezig bij de Business borrel van Bon Bon Party
06: Jaarlijkse ontvangst van de raads- en collegeleden 

bij burgemeester thuis
11: Uitreiking Draaginsigne Gewonden aan de heer 

Schenkhuysen (zie pagina 2)
Tegelijkertijd kreeg mevrouw Schenkhuijsen de Vetera-

nenspeld voor Partners.
12: Bezoek gebracht aan het slachtoffer van het steek-

incident in de Stellingmolen.
 Bijwonen van de buitengewone raadsvergadering 

voor het afscheid burgemeester Augusteijn van de 
gemeente Hardinxveld – Giessendam.

 Bijwonen start van de Open Monumentendagen 
Dordrecht.

13: Overhandiging brancard geschonken door de Stich-
ting familie Van Herk en bakkerij Vlot 

 aan Stichting Ambulancewens.

 Bijwonen Beeldenfestival

24: Naturalisatieceremonie voor twaalf inwoners
 Bijwonen van het Relatieconcert van de provincie 

Zuid-Holland, georganiseerd door het Regionaal 
Militair Commando West

In deze maand waren twee echtparen vijftig jaar ge-
trouwd. Zij kregen een felicitatiebrief en  bloemstuk.

OKTOBER
01: Op bezoek bij echtpaar Herremans - Rijsdijk voor 

hun zestigjarig huwelijk
04: Als lid van het Erecomité bijwonen van het 96e Fok-

veedag Boerenlandfeest 
 Bijwonen van de kerkdienst ter ere van het 25-jarig 

bestaan van Wilgenborgh, woonvoorziening  
voor mensen met een verstandelijke beperking

09: Op bezoek bij echtpaar Snip - Katuin bij hun zestig-
jarig huwelijk

20: Bijeenkomst ‘Senioren voor Papendrecht’ geopend. 
Doel van de bijeenkomst is senioren met hun kennis 
/ ervaring actief te betrekken bij de Papendrechste 
samenleving.

25: Aftrap geven voor de feestelijkheden ter gelegen-
heid van het 15-jarig bestaan van de Wereldwinkel. 

31: Toespraak bij feestelijke heropening van de nieuwe 
productielijn van Stork Fokker

 AESP B.V.

In deze maand waren vijf echtparen vijftig jaar ge-
trouwd. Zij kregen een felicitatiebrief en bloemstuk.

H. van Leeuwen – lid in de Orde van Oranje 
Nassau
Van Leeuwen werkte bij Lehnkering Logistic  en is 
sinds 1992 gepensioneerd.  Hij zette zich 35 jaar 
in voor de Evangelisch-Lutherse Kerk in Dordrecht. 
Hij vervulde over een uitzonderlijk lange periode de 
functie van kerkrentmeester. Als verantwoordelijke 
voor de fi nanciën was hij van essentieel belang bij 
de restauratie van het monumentale Lutherse kerk-

NOVEMBER
01: Opening verricht voor de Make A Difference Day 

Voor deze dag melden vele inwoners zich vrijwillig 
aan voor één van de vele activiteiten.

11: Werkbezoek aan de wijk Oostpolder-De Kooy door 
collegeleden

14: Uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding aan 
J. Kanninga - lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij 
was sinds 1968 actief op het terrein van het vak-
bondswezen den zette zich bestuurlijk en uitvoe-
rend ingezet voor FNV Bouw, onder meer voor de 
afdeling Papendrecht, de Bondsraad en de RWG 
UGO. Hij heeft daarmee geruime tijd goed werk 
verricht voor de samenleving. 

 Bijwonen van de viering van het zilveren jubileum 
van de Stichting Dorpsbehoud

15: Intocht Sint Nicolaas
20: Bijeenkomst met het Maatschappelijk Middenveld
26: Bijwonen jaarafsluiting van de Ondernemersvereni-

ging Papendrecht
27: Bloemstuk en felicitatiebrief voor  het zestigjarig 

huwelijk van een echtpaar.
 Bijwonen kerkdienst in het kader van het offi cieel 

in gebruik nemen van het gebouw van de Hersteld 
Hervormde Gemeente

30: Optreden met de toneelgroep Het Masker in het 
theaterstuk: Blijf maar weg Sinterklaas!

In deze maand waren zes echtparen vijftig jaar ge-
trouwd. Zij kregen een felicitatiebrief en bloemstuk.

Mevrouw A.N. Reedijk – Vermeulen – lid in de 
Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Reedijk neemt sinds 1977 als  commissie-
lid van Rommeldam een groot deel van de voorbe-
reidingen op zich van deze knutselweek. Daarnaast 
is ze (sinds 1984) medewerker van de crea-club, 
‘vrijwilliger in algemene dienst’ bij Interval en sinds 
1974 vrijwilligster bij speeltuin De Zonnebloem, 
waar ze volop meedraait bij de wekelijkse hobby-
club, kinderspelen met Koninginnedag, de avond-
vierdaagse en de bazaa.

DECEMBER
03: Op bezoek bij echtpaar De Jong - Pel dat zestig jaar 

is getrouwd
 Naturalisatieceremonie voor zes inwoners
 Aanwezig bij de jaarlijkse informele vergadering 

van het politieteam Papendrecht
05: Sinterklaas gefeliciteerd met zijn verjaardag tijdens 

zijn bezoek aan de kinderboerderij
11: Bezoek gebracht aan het echtpaar dat in 2007 thuis 

is overvallen.
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst aange-

past zwemmen door burgemeester en de heer Lub-
bers, voorzitter van zwemvereniging De Geul

13: Opening van het Wereldfeest in Interval.
 Een feest waar mensen, van jong tot oud, van klein 

tot groot en in allerlei soorten en maten met elkaar 
veel plezier hebben. Elkaar laten zien hoe veelkleu-
rig Papendrecht is, welke nationaliteiten en welke 
culturen we hebben, hoe mensen leven, eten, zich 
vermaken en zich kleden.

16: Bijwonen van de evaluatiebijeenkomst van de Tafel-
ronde 140

17: Deelgenomen aan persbijeenkomst over de regio-
nale campagne Oud & Nieuw

In deze maand waren vijf echtparen vijftig jaar ge-
trouwd. Zij kregen een felicitatiebrief en bloemstuk.


