
ÉÉN DAG VOOR PAPENDRECHT 

tijdens NLdoet 
 

 

Duizenden sociaalmaatschappelijke organisaties in Nederland doen op 11 en 12 maart mee aan 

NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en 

nodigt iedereen uit om een dagje het verschil te maken en ertoe te doen! 

 

In Papendrecht kun je kiezen uit deze klussen! 
 

Onderstaande organisaties staan open voor een match met een bedrijf: 
 

Gemiva – Groenderij 

Vrijdag 11 maart van 10.00 tot 15.00 uur 

9 vrijwilligers  

Een pergola bouwen voor het proef- en plukpad.  

Op de Groenderij streven we naar een mooie belevingsgerichte tuin door in het seizoen veel 

kleurrijke bloemen te zaaien. Geuren en smaken zijn voor de beleving ook van belang. Het proef en 

plukpad staat al even op ons verlanglijstje. De druif, kiwi, braam, framboos en vlierbes staan al een 

tijdje te wachten op een mooie pergola. 

Vloer blokhut vervangen.  

De vloer van onze blokhut is door vocht gaan rotten en onveilig geworden. We vervangen deze 

planken graag met kunststof planken. Zodat de blokhut weer een veilige ruimte is om ons 

gereedschap in op te bergen. 

 

St. Sociale Moestuin - Voedselbank 

Vrijdag 11 maart van 10.00 tot 14.00 uur 

4 vrijwilligers 

Aanplant/onderhoud/composteren van de sociale moestuin ten behoeve van de Voedselbank 

Papendrecht. 

 

St. Sociale Moestuin – Het Voedselbos 

Zaterdag 12 maart van 10.00 – 15.30 uur 

8 vrijwilligers 

Het voedselbos toekomst bestendigen.  

Wat is de bedoeling; naambordjes op paaltjes voor appel- & perenbomen maken. 

Snoeiwerk/aanplanten/zaaien/enkele boompjes vervangen.  

Rondleiding over het voedselbos, imker verteld. 

 

St. Sociale Moestuin – De Lage Waard 

Zaterdag 12 maart van 10.30 tot14.30 uur 

9 vrijwilligers 

Bostuin de Lage Waard.  

Met het advies van de NVWA Alblasserwaard, een deel van deze tuin opnieuw inrichten, voor vogels 

en insecten. Aanplant aanpassen/boompjes planten maar ook struik- en bloemsoorten. Tevens 

naambordjes en infoborden omtrent deze mooie heemtuin. 

https://www.nldoet.nl/resultaten?lat=51.83323777&lon=4.70334407&viewportNortheastLat=51.84909&viewportNortheastLon=4.74349&viewportSouthwestLat=51.8204&viewportSouthwestLon=4.66917&gemeente=Papendrecht&provincie=Zuid-Holland&postcode=&woonplaats=&resultType=gemeente


Bij Bosshardt Papendrecht 

Vrijdag 11 maart van 14.00 – 16.00 uur 

3 vrijwilligers 

High Tea 

Een gezellige high tea voor de bezoekers van onze buurthuiskamer en nieuw contact met 

omwonenden. Een gezellig moment met elkaar, nieuwe en verbeterde contacten onder het genot 

van veel lekkers. 

 

Rivas De Wieken 

Vrijdag 11 maart van 10.00 tot 15.30 uur 

4 vrijwilligers 

Muzikale activiteit 

De Wieken is een verpleeghuis in Papendrecht voor 64 bewoners met dementie. We hebben 8 

woongroepen , waarin 8 bewoners wonen. We bieden de bewoners graag activiteiten aan op 

huiskamerniveau. Hoe leuk zou het zijn als we tijdens NLdoet, vrijwilligers een half uurtje per 

woongroep kunnen laten optreden!? Dit kan Nederlandse zang zijn, of klassiek of wat dan ook. Het 

mag ook een kort theaterstukje zijn. Liedjes van vroeger doen het vaak goed, het spreekt hen aan en 

vaak zien we bewoners mee zingen. 

 

Rivas - de Markt 

Zaterdag 12 maart van 14.00 tot 17.00 uur 

8 vrijwilligers 

We zouden het erg leuk vinden als er tijdens NL Doet een aantal vrijwilligers een activiteit met de 

bewoners van Woonzorgcentrum De Markt willen doen. Dit kan in de vorm van een foto speurtocht 

in de wijk, waarbij de bewoners met de rolstoel of rollator begeleidt worden. Of door samen met de 

bewoners nieuwe plantenbakken op te maken voor het terras buiten. Ben je goed in puzzelen of heb 

je groene vingers? Meld je dan aan! 

 

Kinderboerderij Papenhoeve 

Vrijdag 11 maart van 09.00 tot 16.00 uur 

4 vrijwilligers 

Lakken en repareren van de tuinmeubels. 

 

St. Dorpsbehoud 

Zaterdag 12 maart van 10.00 tot 15.00 uur 

4 vrijwilligers 

De tuin opknappen.  

In de tuin van Museum Dorpsbehoud heeft het bestaande afdak een opknapbeurt nodig. 

Vorig jaar is begonnen met het verwijderen van overbodig groen, struiken, coniferen en een 

boompje. Daaronder lagen tegels, die zijn uitgegraven. Dit jaar doen we graag een vervolg op deze 

klus. De herbestrating van 7m bij  5m totaal 35 m2. 20cm grind/grond  moet worden verwijderd en 

afgevoerd. Daarna het terugleggen van de oude straattegels. 

 

  



Speeltuin Zonnebloem 

Zaterdag 12 maart van 08.30 tot 13.00 uur 

20 vrijwilligers 

Zomerklaar maken van de speeltuin.  

Na de winter is de speeltuin altijd toe aan een opfrisbeurt zodat er vanaf april weer heerlijk gespeeld 

kan worden door de kinderen. 

 

Speeltuin WipWap 

Zaterdag 12 maart van 10.00 tot 16.00 uur 

10 vrijwilligers 

Een frisse start.  

Zaterdag 9 april 2022 gaat het speeltuin seizoen weer van start. Om alle kinderen weer lekker te 

laten spelen willen we alles opruimen en schoonmaken 

 

Hospice de Cirkel 

Vrijdag 11 maart van 10.00 tot 16.00 uur 

2 vrijwilligers 

Schoonmaken van 6 terrassen 

Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis waar mensen die ongeneeslijk ziek zijn te gast zijn 

om te sterven. De kwaliteit van leven in hun laatste levensfase staat centraal. Hospice De Cirkel staat 

voor geborgenheid. Het team biedt niet alleen de terminale bewoners een veilige en huiselijke 

omgeving, maar ondersteunt en begeleidt ook hun naasten. Hospice De Cirkel locatie Papendrecht 

heeft ruimte voor 6 bewoners. Deze bewoners hebben allen een eigen kamer met een eigen terras. 

Deze terrassen hebben een schoonmaakbeurt nodig. Het zou fijn zijn als we hier wat hulp bij konden 

krijgen. 

 

 

Zie je de match al voor je? 

Laat het me weten, ik koppel je graag aan een klus en vertel je meer over medewerkers-

vrijwilligerswerk! Wil je er al iets over lezen? Kijk dan op de site Good Busy. 

 

Vrijwilligerspunt Papendrecht 

Janny Nijstad 

T. 0611249222 

E. janny.nijstad@sterkpapendrecht.nl 

 

 

https://www.vrijwilligerswerk.nl/home+good+busy/default.aspx
mailto:janny.nijstad@sterkpapendrecht.nl

