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INHOUD

Kansenpakkers geven hun
toekomst zelf vorm

BOUNCE MAAKT
DROMEN WAAR

Dansstudio Bounce uit Papendrecht laat op
verrassende manieren zien hoe je je dromen kunt
waarmaken. Zo was dansgroep Da Bounce Squad
te zien in RTL-programma Everybody Dance Now.
De groep haalde de finale net niet, maar de
hiphoppers bezorgden een groot publiek veel
plezier met hun danskwaliteiten, bijzondere
kostuums en verrassende muziek. Da Bounce trad
tijdens Koningsdag op voor de Koninklijke familie.
Bounce laat verder met verschillende teams onder
meer tijdens Europese en wereldkampioenschappen zien tot de top te behoren. Kortom, Dansstudio Bounce en haar leden houden het niet bij
dagdromen, maar grijpen hun kansen en werken
er keihard aan hun dromen waar te maken.

PAGINA 1
FAMOUS FRANSESCO

Het Willem de Zwijger College was in 2014 het
strijdtoneel van meer dan 200 jongeren die
meededen aan het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi. Thema was dat kinderrechten niet alleen
over jongeren gaan, maar dat zij er zelf ook iets
over te zeggen hebben. Zo maakte Linda Gebel
van het Ashram College uit Alphen aan den Rijn
zich er boos over dat jongeren vaak goede ideeën
hebben, maar dat die lang niet altijd serieus
worden genomen. Ze zette haar boosheid om in
actie en greep haar kans. Met succes de hele zaal
was het met haar eens.

WINNENDE SCHOOL
BEZUINIGT EN WINT

De Prinskans
Florisschool eindigde
Papendrechtse jongeren k regen de
om in de Energie Race
- een energiebesparingswedstrijd voor scholen in
regio - samen met OBS De Wilgen uit Sliedrecht
‘famous’ te worden, Fransesco greep dealszijn
kans met
eerste. Drie maanden lang bespaarden 14
scholen in de Drechtsteden zo veel mogelijk
beide handen.
energie. De Prins Floris en OBS De Wilgen verdienden daarmee € 5.000 te besteden aan duurzame
maatregelen. Tegelijkertijd bespaarden de scholen
geld door een lagere energierekening.

PAGINA 1
HANNAH ZAP T

Jongeren die samen jammen, dat is nu mogelijk in
muziekkelder Backstage van Jongerencentrum
Upstairs. De ruimte is op zaterdagavonden
beschikbaar voor bezoekers die zelf willen spelen
en met anderen improviseren. De muziekkelder
beschikt over drumstel, synthesizers, piano,
gitaren met versterkers, microfoons en een mengtafel. Van de muzikanten wordt verwacht dat ze de
apparatuur met zorg gebruiken

STAGE DOEN
BIJ DE BRANDWEER
Veel jongeren dromen ervan: werken bij de brand-

Voor de derde keer konden VMBO-leerlingen
Vele P apendrechters d ragen bij aanweer.
een
schoon
van Christelijke Scholengemeenschap De Lage
maatschappelijke stage lopen bij de regioPapendrecht, ook hele jonge ZAPpers!Waard
nale brandweer. Twintig derdejaars VMBO-leerlingen leerden over brandveiligheid en bedrijfshulpverlening en brachten dit in de praktijk door onder
meer een ontruimingsoefening te organiseren, een
filmreportage over brandveiligheid in schoolgebouwen te maken en met bewoners in gesprek te
gaan over brandveiligheid in de woning.

PAGINA 2+3
HOE PAK JE KANSEN

‘Pak je kans’ klinkt eenvoudig, maar hoe doe je dat
dan precies?
Bekijk d e tips o m misschien wel de n ieuwe J ett
Rebel te worden.

PAGINA 4
JONG GELEERD …

Hadje helpen
Het aardige van kansen is dat ze
niet alleen soms “langs waaien”.
Je kunt ze ook een handje helpen. Een duwtje geven. Steve
Jobs, de man die het bedrijf
Apple oprichtte en tot een wereldbedrijf maakte, knutselde als
14-jarige apparaatjes in elkaar.
Hij belde de directeur van het
toen grootste bedrijf om onderdelen te vragen. En hij kreeg ze.
De rest is geschiedenis. Ander
SAMEN MUZIEK dichter bij huis. Pavoorbeeld
MAKEN
pendrecht heeft sinds kort een
muziekkelder. Stel je hebt wat
met muziek en je loopt daar
eens binnen. Speelt met wat
andere jongeren mee. Wie weet
zit je jaren later in bijvoorbeeld
de ‘beste singer-songwriter van
Nederland’ en denk je terug aan
dat moment in de Papendrechtse muziekkelder.

DEBATTOERNOOI BIEDT
JONGEREN KANSEN

Dit achtste jaarverslag voor jongeren heeft als thema: kansenpakkers. Hoe weet je waar je kansen liggen? Hoe verzilver je kansen
wanneer ze langs komen en wat levert dat nou eigenlijk op?
Sommigen zien kansen en grijpen
ze gelijk. Anderen wachten even
af, of zien ze niet. Dat is best jammer, want door kansen te herkennen kun je toekomstdromen werkelijkheid maken. Dat kan overal,
op school, met werk, maar ook
op het gebied van sport, muziek

of cultuur. Slimme onderzoekers hebben ontdekt dat dit ook
écht zo is. Als van twee mensen
(hetzelfde geldt voor bedrijven)
de een wél zijn toekomstdroom
waarmaakt en de ander niet, is
dat niet omdat die slimmer is,
maar beter z’n kansen pakt.

De ruimte
Een opleiding creëert vaak ook
kansen. Kijk maar. In 2014 was
er in Papendrecht een congres:
Aerospace meets Maritime. Be-

drijven en jongeren wisselden
gedachten uit en werkten samen
aan ideeën voor de toekomst. Of
neem Jet-Net. Hier werken leerlingen van het voortgezet onderwijs in Papendrecht samen
met grote bedrijven als Fokker,
ingenieursbureau Iv-Groep en
constructiebedrijf IHC Merwede.
Door niet stilletjes af te wachten, maar met zulke activiteiten
mee te doen en door kansen te
grijpen, kun je jezelf nét dat belangrijke voorsprongetje geven.
De gemeente houdt van kansenpakkers die zelf hun toekomst
vormgeven en geeft hen graag
de ruimte en een steuntje in de
rug. Want daarmee geven ze ook
de toekomst van Papendrecht
vorm. Kortom, het is het waard
te ontdekken waar je talenten
liggen, waar je plezier in hebt en
waarin je je kunt onderscheiden
van anderen. Misschien brengt
dit jeugdjaarverslag je op ideeën
om je kansen te pakken.

Kleuters van de Prins Constantijnschool zijn al
begonnen te leren trommelen. Jong geleerd, oud
gedaan?

PAGINA 4

Hannah Rietveld is jongste
ZAPper in Papendrecht

Fransesco is Famous

KIDS EN CARS

Blije P apendrechtse kindergezichten dankzij …
mooie cars!

E-JAARVERSLAG
Van dit jaarverslag is ook e en d igitale versie
beschikbaar met extra informatie. Deze i s te
downloaden van: www.burgemeesterpapendrecht.nl

Hannah Rietveld is 5 jaar en
daarmee de jongste ZAPper in
Papendrecht. ZAPper staat voor
ZwerfAfvalPakkers. Ze zetten
zich in om rommel en rotzooi
op te ruimen die letterlijk zwerft
op straat. Hannah zapte samen
met haar broer twee vuilnis-
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zakken vol rond de Constantijn
Huygenslaan. De slogan dit jaar
was ‘Schoon trekt schoon aan’.
Het blijkt dat mensen in een
schone omgeving minder snel
iets op straat gooien dan in een
straat waar al veel troep ligt.

Tekst: Hans Buskes
Infografiek: Jessica Buitink, Hans
Buskes, Spencer Lips

Fransesco Scagilone is famous.
In ieder geval in Papendrecht.
Fransesco won in 2014 de finale
van I want ToBe Famous Papendrecht. Tijdens deze unieke
talentenjacht kunnen jonge, creatieve Papendrechters hun vaardigheden op het gebied van on-

Vormgeving: Spencer Lips
Foto’s: Marcel Sluijter, Richard van
Hoek

der meer muziek, dans en drama
tonen. In de spetterende finale
met acht acts bleek Fransesco
de beste. Hij verdiende daarmee
een optreden tijdens PowerPark,
een studio-opname in het Energiehuis en een gratis workshop
bij ToBe cultuurcentrum.

Productie: Communicabus, Interlinkgroep

INFOGRAFIEK
BOUNCE MAAKT
DROMEN WAAR
Dansstudio Bounce uit Papendrecht laat op
verrassende manieren zien hoe je je dromen kunt
waarmaken. Zo was dansgroep Da Bounce Squad
te zien in RTL-programma Everybody Dance Now.
De groep haalde de finale net niet, maar de
hiphoppers bezorgden een groot publiek veel
plezier met hun danskwaliteiten, bijzondere
kostuums en verrassende muziek. Da Bounce trad
tijdens Koningsdag op voor de Koninklijke familie.
Bounce laat verder met verschillende teams onder
meer tijdens Europese en wereldkampioenschappen zien tot de top te behoren. Kortom, Dansstudio Bounce en haar leden houden het niet bij
dagdromen, maar grijpen hun kansen en werken
er keihard aan hun dromen waar te maken.

WINNENDE SCHOOL
BEZUINIGT EN WINT
De Prins Florisschool eindigde in de Energie Race
- een energiebesparingswedstrijd voor scholen in
de regio - samen met OBS De Wilgen uit Sliedrecht
als eerste. Drie maanden lang bespaarden 14
scholen in de Drechtsteden zo veel mogelijk
energie. De Prins Floris en OBS De Wilgen verdienden daarmee € 5.000 te besteden aan duurzame
maatregelen. Tegelijkertijd bespaarden de scholen
geld door een lagere energierekening.

STAGE DOEN
BIJ DE BRANDWEER
Veel jongeren dromen ervan: werken bij de brandweer. Voor de derde keer konden VMBO-leerlingen
van Christelijke Scholengemeenschap De Lage
Waard maatschappelijke stage lopen bij de regionale brandweer. Twintig derdejaars VMBO-leerlingen leerden over brandveiligheid en bedrijfshulpverlening en brachten dit in de praktijk door onder
meer een ontruimingsoefening te organiseren, een
filmreportage over brandveiligheid in schoolgebouwen te maken en met bewoners in gesprek te
gaan over brandveiligheid in de woning.
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KANSEN

DEBATTOERNOOI BIEDT
JONGEREN KANSEN
Het Willem de Zwijger College was in 2014 het
strijdtoneel van meer dan 200 jongeren die
meededen aan het UNICEF Kinderrechten Debattoernooi. Thema was dat kinderrechten niet alleen
over jongeren gaan, maar dat zij er zelf ook iets
over te zeggen hebben. Zo maakte Linda Gebel
van het Ashram College uit Alphen aan den Rijn
zich er boos over dat jongeren vaak goede ideeën
hebben, maar dat die lang niet altijd serieus
worden genomen. Ze zette haar boosheid om in
actie en greep haar kans. Met succes de hele zaal
was het met haar eens.

SAMEN MUZIEK
MAKEN
Jongeren die samen jammen, dat is nu mogelijk in
muziekkelder Backstage van Jongerencentrum
Upstairs. De ruimte is op zaterdagavonden
beschikbaar voor bezoekers die zelf willen spelen
en met anderen improviseren. De muziekkelder
beschikt over drumstel, synthesizers, piano,
gitaren met versterkers, microfoons en een mengtafel. Van de muzikanten wordt verwacht dat ze de
apparatuur met zorg gebruiken

Op deze manier grijp je kansen en maak je dromen waar
Kansen pakken als ze voorbij komen. Moeilijk? Nee hoor. 6 tips om meer kansen te ontdekken en er wat mee te doen.
En wie weet word je misschien wel de nieuwe Steve Jobs, Jett Rebel, Clasie of wie dan ook. In MindMap begin je te lezen
rechtsboven en binnen één tak van hoofdtak naar zijtak(ken).
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JEUGD IN ACTIE

Bounce treedt niet alleen op televisie, voor de Koninklijke familie en tijdens internationale wedstrijden op, ook Papendrecht wordt natuurlijk niet vergeten. Hier zijn leden in actie tijdens Bevrijdingsdag op de Markt.’

Stimuleringsprijs voor
maatschappelijke stages

Kids en Cars zorgt voor blije gezichten
Mooie auto’s zorgen voor
blije gezichten. Dat maakte de
toertocht Kids en Cars duidelijk. Eigenaren van meer dan
vijftig exclusieve (sport)auto’s
zoals Bugatti’s, Lamborghini’s,
Ferrari’s, Aston Martins, Porsche’s en Mercedessen stelden

hun bolides beschikbaar voor
een rit voor kinderen met een
handicap, een langdurige ziekte en kinderen die bijvoorbeeld
vaak naar het ziekenhuis moeten. Kids en Cars maakte een
tocht langs en door Alblasserdam, Molenwaard, Sliedrecht

en Papendrecht. Niet alleen de
kinderen, ook hun chauffeurs
en het publiek genoten.

Kleuters trommelen op
Afrikaanse instrumenten
Sarinah Hardenbol, Emma
Norbuis, Duco Dekker, Sandjay
Vermeulen en Salima Attrach
kregen in 2014 de Stimuleringsprijs voor hun hun maatschappelijke stages. Daarmee
leverden de leerlingen van het
Willem de Zwijgercollege een
bijdrage aan de samenleving.
Collega’s op hun stageadres
tipten de 5 maatschappelijke
stagiairs voor de prijs. Zij vielen op door hun enthousiasme,
overtuiging en inzet. Zij ont-

vangen ieder een cadeaubon
van € 50 en mogen daarnaast
bepalen welke goede doelen € 200 ontvangen. Dit jaar
kwamen de bedragen terecht
bij Muziekvereniging Excelsior,
de Gemiva-SVG groep en de
Voedselbank Papendrecht. De
maatschappelijke stages zijn
bedoeld voor leerlingen van het
voortgezet onderwijs en zorgen
elk jaar voor honderden extra
handen voor vrijwilligerswerk
bij maatschappelijke organisaties in Papendrecht.

Leerlingen koken voor ouderen
van de Wieken
Samen koken is al leuk en vervolgens samen opeten is nog
leuker en gewoon hartstikke
lekker. Leerlingen van de Koningin Beatrixschool bakten
tijdens Nationale Pannenkoe-
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kendag pannenkoeken voor
bewoners van De Wieken.
Behalve dat dekten ze ook de
tafels en zorgden zo voor een
lekkere en gezellige lunch in
het verpleeghuis.

Kleuters van de Prins Constantijnschool leerden in februari
trommelen op echte Afrikaanse
trommels van juf Saskia van
ToBe. Eén van de kleuters vertelde dat ze van de juf leerden

in de maat te trommelen en
hoe je met muziekinstrumenten uit Afrika oerwoudgeluiden
na kunt doen. Ook leerden de
kleintjes een Afrikaans dansje
en liedje.

Fotografen tonen talenten bij expositie ‘Jong
in Papendrecht’
Jonge Papendrechters blijken
ook talent - en daarmee kansen - te hebben als fotograaf.
In Interval waren vanaf eind
mei tijdens foto-expositie ‘Jong
in Papendrecht’ de resultaten te
zien van een maandenlange fotografiecursus. Vijftien jongeren
tussen de 10 en 18 jaar werden
klaargestoomd om als fotograaf
aan de slag te gaan en hun ideeen over het onderwerp jong in
Papendrecht vast te leggen. De
werken waren ook twee weken
lang te zien op de verkiezingsborden in de gemeente.

