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Asset Based Community Development (ABCD) is het  
werken vanuit diverse principes waarmee je tijdens  
deze Popeldag gaat spelen, spiegelen, ontdekken,  
ervaren en leren. 

ABCD staat voor de duurzame ontwikkeling van gemeenschappen 

op basis van hun kracht en het potentieel van hun leden en de buurt. 

De eigen middelen van de gemeenschap zijn de basis voor  actie  

Want om te weten wat een gemeenschap nodig heeft moet je eerst 

weten waarover de gemeenschap al beschikt.  

TedX van Cormac Russell “Sustainable community development: 

from what’s wrong to what’s strong“.http://bit.ly/1WPRym0

Locaties 



10:00 uur   Inloop
10:30 uur   Opening
11:00 uur   Queeste ‘Het Geheim van  
  Diepenheim’
13:00 uur   Lunch
14:00 uur   Workshops
16:00 uur   Plenaire afsluiting
16:30 uur  Einde 
17:00 uur    Diner en start Heerlijck Zicht

POPELDAG 
PRO
GRAM 
MA

Het dagprogramma kost € 25,- inclusief lunch, koffie/thee. Avondeten erbij?  

Dan zijn de kosten € 30,-. Opgeven kan via: ABCDPopeldag2017@gmail.com 

Een ticket inclusief slapen in een festipi van 29 juni t/m 1 juli kunt u kopen 

via www.festipi.nl/nl/hetgeheimvandiepenheim voor maar 110 euro! 

De voucher voor de festipi is tevens uw entreebewijs voor de Popelmiddag. 

Overige logeerarrangementen staan op de losse flyer.

Verzamelplaats: 

Cultureel centrum De Werkplaats

Hagen 3, 7478 AJ Diepenheim

Parkeren: 

Parkeren kan aan de Kuimgaarden 1, maar liever bij de Goorseweg 22. 

Installeer               op je mobiel, want wellicht gaan we interactief!  

Twitter je mee @wijzijnabcd #abcd #popeldag2017?

twitter/wijzijnabcd!        facebook/wijzijnabcd

Jacqueline 

    van der Willigen

Redley Jakoba 



POPELDAG 
WORK
SHOPSVan vonk naar 

lopend vuurtje 
ABCD voor maatschappelijke 
dienstverlening.

Wat gebeurt er als een professional en een manager van een Maatschappelijke 
Dienstverleningsorganisatie zó enthousiast over community building zijn dat ze dat 
echt niet los willen laten? Hoe maak je de kring in je eigen organisatie dan groter? 
Meer weten over de power van een gideonsbende, schuring die ontstaat en een 
manager in de rol van turbo? 

Meer info: 
Jacqueline van der Willigen (PuurZuid)  /  j.vanderwilligen@desocialemaatschap.nl 
Sara Bruinsma / 0624229888 / sara@forgoodoldtimes.nl 
www.puurzuid.nl  /  www.wijzijndebuurt.nl/thema/community-care

Van koppige bokken naar  
een gezamenlijke beweging 
Met koffie en koek, thee en taart, verschilmakersdagen, een vinger 
aan de polsgroep en een hoop energieke doorzetters.

Wil je weten hoe je met community building onderlinge verbindingen kunt stimuleren 
en kloven kunt dichten? Gezamenlijk, als bewoners, zorgaanbieder en woning- 
corporatie? Laat je dan inspireren door de verhalen van Jeannette Eleonora en  
Nicolien Arend uit de Koornhorst, wooncomplex voor ouderen in Amsterdam, van 
Wilma van Grieken van zorgorganisatie Amstelring en Saskia Steenmeijer  
van woningcorporatie Rochdale.  

Meer info:  
Wilma van Grieken  /  06-30831543  / wboom@amstelring.nl 
https://rcoak.nl/project-gewoon-bijzonder.html  /  http://bit.ly/2frSWv9  
en www.koornhorst.nl  
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1 Bron: https://youtu.be/a5xR4QB1ADw  
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        Meer thuisgevoel 
    door meer 
    gemeenschapskracht
          Woningcorporatie Rochdale over 
          community building als corebusiness.

We vertellen hoe we vanaf 2016 koers zetten en werk maken van community building 
in onze complexen, wat het ons oplevert en wat het van ons vraagt als sociaal  
beheerders, managers, huismeesters.

Meer info: 
Sociaal beheerders Sandra Kuijpers  /  skuijpers@rochdale.nl  
en Redley Jakoba / rjakoba@rochdale.nl
www.rochdale.nl 

How do you make a party!
Waarom vergaderen als je ook feestjes kunt vieren! 

Wil je weten hoe je beweging en een lach brengt in je bijeenkomsten, vergaderingen 
e.d.? Hoe je mensen op een leuke manier voor even uit hun comfortzone kan halen, 
zodat ze daarna creatiever aan de slag kunnen gaan? Je leert het hier! 

Sander Derksen: “Ergens in ons volwassen worden zijn we vergeten  

   hoe het is om te spelen”

In zijn vrije tijd beoefent Sander met veel plezier improvisatietheater en in het  
dagelijks leven is hij wijkcoördinator van de wijk Galecop in Nieuwegein. Ontdek  
met hem hoe je weer kan spelen.

Meer info:  
Sander Derksen / 06-54997853 / s.derksen@nieuwegein.nl

Folder ontwerp en realisatie: 
enzaterdag. / info@enzaterdag.nl  /  06 - 52 61 20 41
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We gaan zwermen!
Wat is een leerlijn community building’ en waarom heeft  
Nieuwegein hiervoor gekozen?Leer ook hoe je zelf een  
leerlijn kan starten.

Het vonkt in je dorp of stad. Er ontstaan mooie initiatieven. Hoe houd je de beweging 
gaande en worden de vonkjes vuurtjes. In Nieuwegein zijn ze een Leerlijn Buurt- 
makers, community building met de principes van ABCD gestart. Het is een gratis  
‘samen leren aanbod’ voor iedereen die meer werk wil maken van gemeenschaps-
kracht, van ABCD, van een nieuwe zwerm in Nieuwegein

Meer info:  
Sabrina Eijk is programmaleider van EigenWijks Nieuwegein, wat onderdeel uitmaakt 
van de Transformatie Sociaal Domein aldaar. Sabrina wil zoveel mogelijk vonkjes  
aanwakkeren in haar stad! Burgerkracht en Buurtkracht is daarbij de basis.

Sabrina Eijk  /  06-50989360  /  s.eijk@nieuwegein.nl

De Assets van Diepenheim
In het middagprogramma zijn er diverse workshops van  
mensen uit Diepenheim zelf.

In het Drawing centre wordt een workshop gegeven door Jeanine Eshuis en Ilse Stati-
us Muller en in de Werkplaats door Marianne Jonkhans. Marianne zal bij aankomst 
een verbindingslijn van alle deelnemers tekenen. 

Marinus Aaftink gaat zijn tuinverhalen vertellen en bij het buitenpodium bij de Pol zal 
Wilko Wissink de workshop ‘Maak muziek Speel Toneel’ geven. 
Bij de Regge doet Ina Oonk iets over water. Just Schimmelpenninck of Ingeborg Wind 
van de Kunstvereniging zullen jullie ook meenemen in het Geheim van Diepenheim. 
Vanaf 19.00/19.30 uur zal aansluitend aan de gezamenlijke maaltijd bij Heerlijck Zicht 
een wandelroute langs kunstwerken zijn. 

Meer info:  
Ina Oonk / 06-22280732 / inaoonk10@gmail.com
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‘Samen houden we 
het ABCD vuurtje 

levend’
Saskia Steenmeijer

Sabrina Eijk

Nicoline Arend

Jeannette Eleonora

Sandra Kuijpers 
Jacqueline 

    van der Willigen

Sara Bruinsma 

Redley Jakoba 

Ina Oonk

Wilma van Grieken

Sander Derksen



Why do you have a meeting, when you can have a party

One thing leads to another

More and more people join

Focus on what’s strong, not what’s wrong

Never do what a community can do for itself

People and their communities are always in the lead

There are no have-not’s

Everything is already there, just connect the dots

No community building without storytelling

Walk your talk

Everybody is welcome

People can’t be fixed

Make the unvisible visibleA
B
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Twee overnachtingen in Festipi
Ticket inclusief slapen in een festipi 
voor maar 110 euro! 

Een ticket inclusief slapen in een festipi van 29 juni t/m 1 juli kunt u kopen via 
www.festipi.nl/nl/hetgeheimvandiepenheim voor maar 110 euro! De voucher 
voor de festipi is tevens uw entreebewijs voor de Popeldag. Er ligt een matje en 
kussen voor 2 personen klaar. Met een extra ticket voor de Popeldag, kost het 
maar € 140,-. Hiervoor heb je twee tickets Popeldag en twee overnachtingen in 
centrum van Diepenheim!

Contactgegevens:  
Wendy Horsthuis: wendyhorsthuis@hotmail.com
www.festipi.nl/nl/hetgeheimvandiepenheim

Bed & Breakfast (Koffie- en theeschenkerij) Reggedal
Popeldag weekendaanbieding van 30 juni, 1-2 juli 2017

Twee overnachtingen voor € 80,= p.p. met gratis dinerbon van  
‘In de Kokkerieje’ ter waarde van € 20,= p.p.
Dit arrangement is alleen geldig op basis van twee personen.

Contactgegevens:  
Grotestraat 40 (centrum), Diepenheim 
0547 - 35 22 50  /  06 - 34 98 42 75  /  bedenbreakfast.reggedal@gmail .com  
www.bedenbreakfast-reggedal.nl
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3 Bed & Breakfast Chez Marianne

Contactgegevens:  
Peckedammerstraat 2, Diepenheim
0547 - 35 27 65  /  06 - 10 16 14 17  /  info@chez-marianne.nl 
www.chez-marianne.nl
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Op Nieuw Kagelink 
logeren op een landgoed

Geniet ‘s-avonds van de rust en stilte van Markvelde nabij Diepenheim
en wordt de andere morgen wakker met de natuur van dit unieke stukje
Twente.

Logeren in een gastenkamer op een modern landgoed gebouwd in 2006.
U bent van harte welkom!

Contactgegevens:  
Markveldseweg 8a, Diepenheim
06 - 54 66 07 88  /  info@nieuwkagelink.nl  /  www.nieuwkagelink.nl
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Bed & Breakfast Erve Niehof 
Popeldag arrangement van 30 juni 1-2 juli 2017  

Twee overnachtingen voor € 100,= p.p.

Contactgegevens:  
Nijhofweg 1, Diepenheim  /  06 - 21 96 79 22

Camping de Mölnhöfte
Weekendaanbieding: € 30,- (op basis van 2 personen)

Weekendaanbieding: vrijdag, zaterdag & zondag: € 30,-.  
Op basis van 2 personen, zondagmiddag/avond vertrek.

Contactgegevens:  
Nijhofweg 5, Diepenheim
0547 - 35 15 14  /  www.molnhofte.nl
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