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WAT IS DE TOEKOMST VAN ONTMOETINGSCENTRUM 

  

 

 DE WERF? 

 
Voordat bovenstaande vraag inhoudelijk beantwoord kan worden is het noodzakelijk dat er  

sprake is van enig historisch besef. Hiermee zal deze notitie dan ook beginnen, gevolgd door 

een beschrijving van de situatie bij het aantreden van dit bestuur in augustus 2015, de reeds 

gezette stappen en het nog te volgen proces. 
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HOE IS HET ONTMOETINGSCENTRUM ONTSTAAN? 

Reeds in het jaar 1225 werd in het centrum van Kethel een Rooms Katholieke kerk gebouwd, 

vanaf 1578 in gebruik door de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland. In 1648 creëerde 

een pastoor aan de huidige Kerkweg een schuilkerk in een schuur. Deze kerk is in 1743 

grootschalig verbouwd en jaren later nog eens vernieuwd. In 1888 werd het plan opgevat 

om aan de overkant van de Kerkweg een nieuwe kerk te bouwen, de huidige Jacobuskerk, 

inmiddels een Rijksmonument. De bouwers van deze kerk zijn in 1889 tevens de oprichters 

van Muziekvereniging St.Radboud, thans gevestigd in de voormalige school uit 1892. Ook is 

er in deze periode een kleine, nog in gebruik zijnde, begraafplaats gerealiseerd met als 

oudste datum van overlijden 1885. Door de bouw van de kerk kon in 1890 de oude kerk 

worden gesloopt en op de fundamenten werd een paardenstal en een kosterswoning 

gebouwd. Tot in de 20e eeuw werd de paardenstal en het plein door de kerkgangers gebruikt 

om hun paard en wagen te stallen bij het kerkbezoek. In de jaren 1945 tot en met 1985 heeft 

de paardenstal onderdak geboden aan verschillende verenigingen met activiteiten vooral 

gericht op de jeugd en met een Katholieke binding. We hebben het dan over de padvinderij, 

voetbalvereniging VVK en de handbalvereniging HVK.  

In het jaar 1977 vestigden de Salesianen van Don Bosco zich als pastores in de parochies van 

de H.H. St. Jacobus en St. Martinus in Schiedam - Noord. Zij hadden een missie mee 

gekregen van Bisschop Simonis “het ontwikkelen van jeugd- en jongerenwerk in deze 

parochies in Schiedam Noord”, een snel groeiend gebied door de bouw van duizenden 

woningen. De fundamenten hiervoor werden gelegd door Pater Jan. Hij begon zijn eigen “De 

Werf” in de pastorie aan de Kerkweg met als start dat kinderen 1 keer per maand na 

schooltijd hielpen met het vouwen van het kerkblad in de pastorie. Dit werd al gauw elke 

week een knutselactiviteit. Echter de pastorie leende zich hier niet echt voor en er werd 

gezocht naar een andere locatie. Na het vertrek van HVK uit de paardenstal, werd dit 

gebouw door alle betrokkenen unaniem gekozen om te worden omgebouwd tot 

ontmoetingscentrum voor jong en oud. De basis voor het Ontmoetingscentrum De Werf is 

hiermee gelegd. In september 1985 is het Ontmoetingscentrum “De Werf” met o.a. een 

bibliotheek, knutselzolder, ruimte voor de zangkoren en een piepkleine keuken, officieel 

geopend door de kids Martin van Adrichem en Kim Lansbergen.  Activiteiten van het eerste 

uur, mengden zich met nieuwe activiteiten.  Het enthousiasme van de grondleggers en 

medewerkers van het eerste uur is nog steeds merkbaar. Toen de pastores zich in oktober 

2001 terugtrokken uit Schiedam hebben vrijwilligers, met (financiële) steun vanuit de 

parochie, de activiteiten in De Werf voortgezet. Thans is dat gelukkig nog steeds zo, zowel 

het bestuur als de activiteiten begeleiders zijn allemaal vrijwilligers en blijven daarmee 

invulling geven aan de missie geformuleerd door bisschop Simonis. 

 

 



Pagina 3 

 

WAT TROFFEN WE AAN BIJ DE START VAN HET NIEUWE BESTUUR? 

In 2015 trad er een nieuw bestuur aan, gelukkig met de penningmeester als stabiele factor. 

Na wat voorbesprekingen met het vorige bestuur werd duidelijk dat er voldoende 

activiteiten aangeboden werden door een grote groep van circa 30 vrijwilligers aan zo’n 300 

deelnemers. Het bestuur heeft hier in de voorgaande jaren veel energie in gestopt met een 

klinkend resultaat. Ook de financiële situatie was prima met een redelijk meerjaren 

perspectief, waarbij de afspraken met de verschillende activiteiten goed inzichtelijk zijn. De 

vastlegging van al deze zaken is inmiddels verder geprofessionaliseerd zodat er waar nodig 

tussentijds bijgestuurd kan worden als de situatie daarom vraagt. We constateerden wel dat 

vele zaken, zowel op bestuurlijk niveau als binnen de activiteiten ad hoc werden geregeld, 

samenwerking intern maar zeker ook extern met de noodzakelijke partners, was minimaal. 

Er was nauwelijks geïnvesteerd in een relatie netwerk, ook niet met de nieuwe eigenaar van 

het onroerend goed en het nieuwe parochiebestuur. In april 2011 is het eigendom van het 

Ontmoetingscentrum immers overgedragen van de parochie naar het Bisdom. Uit gegevens 

blijkt dat er slecht eenmaal een gesprek heeft plaatsgevonden met de heer Ben Jutte en 

Mevrouw Nicolien Zemering. Ook heeft er in juli 2011 een grote fusie plaatsgevonden tussen 

de parochies in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis tot parochie De Goede Herder, 

waardoor de Jacobus/Martinus een deelgemeenschap is geworden. Hierdoor zijn de directe 

korte bestuurlijke lijntjes naar “de overkant” wat veranderd waarbij praktische zaken nog 

steeds direct worden kortgesloten. Ook wordt er bestuurlijk deelgenomen aan het Platform 

Diaconie en Pastoraat, georganiseerd vanuit de deelgemeenschap. De Werf  heeft in dit 

platform een duidelijk signaalfunctie vanuit de zorg voor haar deelnemers. 

Als bestuur hebben we besloten om de opzet van het Ontmoetingscentrum vanuit de 

begrippen Samenwerken - Ontmoeten - Verbinden te handhaven en zuinig te zijn op de 

oorspronkelijke roots. Alle activiteiten zijn zelfstandig en worden opgezet en geregeld door 

een aantal vrijwilligers waarvan er één de coördinator is. Het bestuur faciliteert door het 

beschikbaar stellen van een goed onderhouden en schoon gebouw en incidenteel met een 

financiële bijdrage. Deelnemers aan de activiteiten betalen een jaarlijkse bijdrage van € 6,00 

(volwassenen) en € 4,00 (jeugd) aan de Stichting, waarmee zij kunnen deelnemen aan alle 

activiteiten in het centrum. Naast deze jaarlijkse bijdrage wordt er per activiteit een bijdrage 

gevraagd van € 1,50 per keer. 

Wat we verder constateren is dat van het oorspronkelijke jeugd- en jongerenwerk nog maar 

weinig over is in het ontmoetingscentrum. Nadat de knutselclub van “Pater Jan” in de zomer 

van 2010 gestopt is, vindt er nog eenmaal per maand op vrijdagavond een Kidzclub plaats. 

Dit seizoen is er als proef gestart met een ouder - kind activiteit om de twee weken op de 

zondagmiddag. We kunnen er niet omheen dat de huidige leeftijd van de vrijwilligers aan de 

hoge kant is, wat op (korte)termijn voor problemen in de continuïteit kan gaan zorgen. Ook 

de hoge gemiddelde leeftijd van de deelnemers vraagt om de nodige aandacht en mogelijke 

aanpassing van het programma.                                                                                                                         
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We zijn ons er van bewust dat hier ook kansen liggen om nog meer te betekenen rondom de 

invulling van de maatschappelijke discussie over de eenzaamheid van ouderen. 

Verder is geconstateerd dat:  

• de statuten van de Stichting van 29 december 1983 sterk verouderd zijn en gezien de 

huidige situatie van de Stichting en haar relaties, de nodige aanpassingen vragen, 

• het huishoudelijk reglement van maart 1992 enige aanpassing behoeft, 

• er een intentieverklaring is van de parochie over het gebruik van De Werf, waarin 

beknopt is beschreven wie welke rechten en plichten heeft,  

• door de eigendomsoverdracht van 7 april 2011 zijn de afspraken uit de 

intentieovereenkomst overgegaan naar de koper, het Bisdom, waarbij is opgenomen 

dat het gebruik zal worden voortgezet overeenkomstig de huidige bestemming,  

• de onderhoudstoestand van het gebouw, zowel het casco als de interne 

voorzieningen, veel te wensen overlaat. 

 

WELKE STAPPEN ZIJN ER REEDS GEZET? 

Natuurlijk zijn we als bestuur begonnen met eerst de interne organisatie op orde te brengen. 

Er wordt inmiddels gewerkt met een uitgesplitste jaarbegroting per activiteit, er is een nieuw 

boekhoud programma aangeschaft en in gebruik, de deelnemerslijsten zijn getotaliseerd en 

per activiteit samengesteld, formulieren/reglementen zijn geüpdate, de “papieren” 

administratie is op orde, via het coördinatorenoverleg is er een directe lijn tussen bestuur en  

coördinatoren van een activiteit, tijdens de Kerst INN is er aandacht voor alle vrijwilligers en 

er is een volledig nieuwe en prachtige website gemaakt www.dewerfkethel.nl waardoor alle 

informatie voor iedereen beschikbaar is.                                                                                                                                   

Daarnaast is er volop geïnvesteerd in het relatie netwerk met ondermeer onze subsidie 

verstrekkers de gemeente Schiedam en de Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de parochie 

De Goede Herder.                                                                                                                                                                            

De contacten met de Regionale Belasting Groep hebben er toe geleid dat de WOZ waarde 

over een periode van 5 jaar voor het Ontmoetingscentrum is gehalveerd.                                                                                                                                      

Er zijn op ons initiatief een tweetal gesprekken geweest met zowel het Bisdom als met 

Laurentius, de beheerder van de begraafplaats.                                                                                                                                       

Er heeft overleg plaatsgevonden met het WijkOndersteuningsTeam (WOT) Noord. 

Al snel hebben we geconcludeerd dat er een enorme klus ligt te wachten die niet uitsluitend 

door de vier bestuursleden kan worden uitgevoerd. Er is dan ook gezocht naar versterking 

van het bestuur, hetgeen met ingang van het nieuwe seizoen 2016 - 2017 is gerealiseerd met 

een uitbreiding van twee personen.                                                                                                                                                      

http://www.dewerfkethel.nl/
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Naast deze uitbreiding is er ook gezocht naar kandidaten die mee willen denken over de 

toekomst van De Werf. Hieruit is een activiteitencommissie ontstaan die met enkele 

bestuursleden en drie jongere externe personen is samengesteld.  

Ook is het gelukt om een bouwcommissie te formeren met heel veel kennis van zaken over, 

het maken van bouwplannen, procedures, bouwen, vergunningen, contracten en 

overeenkomsten. De bouwcommissie heeft naast bestuursleden vier externe deskundigen 

bereid gevonden om als vrijwilliger mee te de denken over de verbouwingsplannen en het 

realiseren hiervan. Tijdens de gefaseerde uitwerking van de plannen zullen ook de hiermee 

gepaard gaande kosten worden begroot. Op basis van deze begrotingen zal er een 

investeringsplan inclusief subsidie mogelijkheden opgesteld moeten worden. Het is de 

bedoeling om ook voor dit specialisme externe deskundigheid als vrijwilligers in te roepen. 

Uiteraard is er ook al gekeken naar de mogelijke verbouwingsplannen. Deze zijn beschreven 

in zeven clusters, zie bijlage 1.                                                                                                                                    

Voor de indeling is een aantal schetsjes gemaakt met mogelijke oplossingen, zie bijlage 2.      

In overleg met Theo van Werkhoven is er ook gekeken naar het maken van een mogelijke 

aanbouw waarin een keuken voor De Werf en een berging voor de beheerder van de 

Begraafplaats is opgenomen. Dit is heel goed mogelijk op de bestaande betonplaat onder de 

schuur die aan sloop toe is. Hierdoor zijn dure funderingswerkzaamheden tot een minimum 

beperkt en is het aanvragen van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) 

waarschijnlijk niet nodig, de huidige houten schuur wordt immers vervangen door 

houtskeletbouw. Separaat is ook een voorstel gedaan voor de toewijzing van de 

achterliggende gronden, zie bijlage 3.   

Tijdens de voorbereiding van deze werkzaamheden hebben we een monster van de 

golfplaten dakbedekking laten onderzoeken met als conclusie dat hier 100% zeker asbest in 

is verwerkt. Dit betekent dat deze platen, zowel op het Ontmoetingscentrum (ca. 300 m2) 

als op de woning (ca. 250m2), verwijderd moeten worden. De Rijksoverheid heeft vanaf 

2024 alle asbestdaken in Nederland verboden ter bescherming van mens en milieu tegen de 

gevaren van blootstelling aan asbest, waarbij beschadigde daken niet tot 2024 mogen blijven 

liggen. Wel is er per 01.01.2016 een subsidieregeling vastgesteld met een doorlooptijd tot en 

met 31.12.2019. Voor 2017 is een budget van € 15 miljoen beschikbaar, indien dit volledig is 

gebruikt dan schuiven de aanvragen door naar het daarop volgende jaar. Voor agrarische 

gebouwen was er in 2016 een extra provinciale subsidieregeling beschikbaar, “asbest eraf 

zonnepanelen erop”. Nog niet bekend is of deze regeling door de provincie wordt verlengd 

en beschikbaar is voor de voormalige paardenstal.  

Natuurlijk willen wij met veel passie en een nieuw elan invulling geven aan de ontwikkeling 

van nieuwe activiteiten voor jong en oud. Een aantal  ideeën zijn verwoord in bijlage 4.  
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HOE NU VERDER? 

Zoals al vermeld realiseren we ons dat de zorg voor de continuïteit van het bestaan en de 

activiteiten van De Werf groot is. Om hier passende oplossingen voor te bedenken en 

uiteindelijk uit te voeren, is een enorme klus, spannend, arbeidsintensief en met een lange 

doorlooptijd. Wij zijn ons er terdege van bewust dat wij niet in staat zijn om onze 

uitgesproken ambitie geheel zelfstandig uit te voeren en sterk afhankelijk zijn van de 

bereidheid van de eigenaar en andere partners om hier aan mee te werken.                                                                                       

Als bestuur hebben we besloten hier vol voor te gaan en gesprekken over de continuïteit op 

te starten met de eigenaar van het centrum het Bisdom Rotterdam. Vanuit de opdracht van 

Bisschop Simonis zijn zij immers de grondleggers van het Ontmoetingscentrum. Neem 

daarbij de kerkelijke fundering onder het gebouw, het voorzetten van de missie van de 

Salesianen van Don Bosco door vrijwilligers, de sociaal maatschappelijke rol van De Werf in 

Schiedam Noord, de betrokkenheid van de parochianen, de link met de naastgelegen 

begraafplaats, het gestelde in de eigendomsovereenkomst en je zou verwachten dat het 

Bisdom de initiatieven van het bestuur, om De Werf weer voor meerdere jaren 

toekomstbestendig te maken, zal omarmen. Toch zijn we hier nog niet helemaal van 

overtuigd na de twee gesprekken die inmiddels gevoerd zijn. Natuurlijk begrijpen wij dat het 

Ontmoetingscentrum en haar omgeving niet de hoogste prioriteit heeft binnen het Bisdom, 

zeker gezien “het gedoe” dat er is met de huurder van de naastgelegen woning. Toch zou 

een grotere betrokkenheid zeer wenselijk zijn om dit ambitieuze project tot een goed einde 

te brengen. Wanneer het Bisdom, Laurentius en Stichting De Werf gezamenlijk optrekken en 

hierbij gesteund worden door Parochie De Goede Herder en de Deelgemeenschap 

Jacobus/Martinus, moet dit zeker gaan lukken. Hiermee zouden verkennende gesprekken 

over het mogelijk af stoten van het onroerend goed, tot het verleden behoren. 

Als we met elkaar hetzelfde eindplaatje voor ogen hebben zouden er een aantal zaken direct 

opgestart kunnen worden.                                                                                                                                                                             

1e Een restauratieplan maken voor de casco van het gebouw.                                                                                                

2e Het plan voor de uitbouw in houtskeletbouw, ter plekke van de huidige schuur, verder uit 

te werken inclusief de grondtoedeling.                                                                                                                                                

3e Het afronden van de concept statuten van Stichting De Werf.                                                                                           

4e Het maken van een huurovereenkomst tussen Bisdom en Stichting.                                                                                

5e Vervolgen van de discussie over de (gewenste) activiteiten en bezetting.                                                                 

6e Het maken van een intern verbouwingsplan. 
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WAT HEBBEN WE TE BIEDEN? 

Door de uitbreiding van het bestuur, het instellen van een activiteitencommissie, het 

vormen van een bouwcommissie en het gebruik maken van externe financiële kennis is er 

voldoende knowhow in huis om dit project inhoudelijk te trekken. Tevens zijn er voldoende 

“arbeidsuren” beschikbaar. Wat we hiermee voorkomen zijn hoge adviseurs- en 

advieskosten, kosten die je nooit in een gebouw terug ziet. Daarbij is er de afgelopen jaren 

een zuinig beleid gevoerd waardoor er wat middelen beschikbaar zijn om intern te 

investeren. Natuurlijk is dat niet voldoende, maar met onze kennis over landelijke en 

regionale subsidiemogelijkheden zal dit bedrag nog aanzienlijk kunnen toenemen. Helaas 

zijn er, naast de asbestsubsidie, geen mogelijkheden om subsidie te verkrijgen voor de 

uitvoering van het groot onderhoud aan het casco. Conform de gemaakte, en gebruikelijk, 

afspraken, komen deze ten laste van de eigenaar van het gebouw. 

WAT VRAGEN WE VAN ONZE PARTNERS? 

De missie van Bisschop Simonis, uitgevoerd door de Salesianen van Don Bosco en voortgezet 

door de vrijwilligers van het Ontmoetingscentrum is in de jaren wat aangepast. Het doel van 

Stichting De Werf luidt inmiddels “het bevorderen van het maatschappelijk en cultureel 

welzijn van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in de deelgemeenschap Jacobus en 

Martinus en voor een ieder die woonachtig is in Kethel en Schiedam Noord”. Wij gaan er 

vanuit dat deze doelstelling door al onze partners wordt onderschreven als basis voor een 

goede verdere samenwerking.                                                                                                                                             

Daarnaast is het natuurlijk van belang dat dit project door allen wordt  ondersteund, 

waarmee impliciet de noodzakelijkheid wordt vastgesteld en de continuïteit wordt 

gewaarborgd.                                                                                                                                                                         

Om het traject vlotjes te laten verlopen zijn korte lijntjes van belang zodat er snel kan 

worden afgestemd zodra dit noodzakelijk is. Tevens moet er de bereidheid zijn om te 

investeren in dit plan waar dit noodzakelijk is. 

AV 18 januari 2017                                                                                                                                                           

(aangepast en vastgesteld door het bestuur van De Werf op 25 januari 2017) 

 

 

Bijlagen:                                                                                                                                                                                                  

1. Omschrijving verbouwingsplannen.                                                                                                                                                               

2. Schets mogelijke indeling begane grond.                                                                                                                                       

3. Schetsjes vervangen schuur en toedeling grond.                                                                                                                                                      

4. Ideeën nieuwe activiteiten. 

  



Pagina 8 

 

VERBOUWINGSPLANNEN ONTMOETINGSCENTRUM DE WERF            20.10.2016 

Separaat aan het proces van aanpassen statuten, maken van een huurovereenkomst en een 

samenwerkingsovereenkomst, is het van belang om één verbouwingsplan te maken dat geschikt is 

voor een gefaseerde uitvoering. Dit verbouwingsplan zou geclusterd kunnen worden in een aantal 

afgebakende eenheden. 

• CASCO                                                                                                                                                                                       

- herstellen van het voegwerk in zowel de voor- als achtergevel                                                                                   

- vastgesteld is dat er asbest zit in de dakplaten, moeten voor 01.01.2024 verwijderd zijn 

(twee subsidieregelingen “verwijderen asbestdaken” en “asbest eraf zonnepanelen erop”)                               

- aanbrengen van nieuwe daklaten inclusief zonnepanelen                                                                     

- reinigen van de goten aan voor- en achtergevel                                                                                                             

- vervangen van de entreedeur van het centrum                                                                                                          

- aanbrengen van een luifel boven de entreedeur                                                                                                                            

- aanbrengen van een deurkozijn in de achtergevel                                                                                                                  

- verwijderen deur nooduitgang in de voorgevel                                                                                                      

- dichtmetselen deuropening nooduitgang                                                                                                               

- buitenschilderwerk van alle kozijnen, ramen en deuren 

 

• SANITAIR                                                                                                                                                                                 

- slopen van het volledige sanitairblok en nooduitgang, behoud van kastenwand en meterkast                                      

- herindeling sanitairblok met 2x heren- en 2x dames toilet + 1 aangepast toilet                                                         

- controleren en reinigen riolering en aanpassen diverse aansluitingen                                                                                

- aanpassen waterleidingen op nieuwe indeling                                                                                                                

- aanpassen elektrische installatie en verlichting                                                                                                        

- diverse schilderwerkzaamheden  

 

• KEUKEN - BAR                                                                                                                                                                                     

- slopen van de schuur (8.00 x 7.00 m) aan de achtergevel                                                                                            

- op de vrij gekomen betonplaat een houtskeletbouw aanbouw plaatsen                                                                   

- in houtskeletbouw keuken/bar, berging De Werf en berging begraafplaats realiseren                                                                   

- riolering - water - gas - elektra aanbrengen                                                                                                                      

- huidige CV ketel naar boven verplaatsen                                                                                                                        

- CV kast slopen en doorgang uitbouw zaal maken                                                                                                                         

- keukeninrichting plaatsen inclusief barblad                                                                                                                   

- huidige keuken en bar inclusief aansluitingen verwijderen                                                                                          

- wanden en plafonds herstellen en nieuwe vloerbedekking aanbrengen 
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• CREA-ZOLDER                                                                                                                                                                         

- opruimen van de crea-zolder                                                                                                                                                    

- de ruimte achter de schotten volledig leeg maken                                                                                                          

- de schotten vervangen door schuifpanelen, ruimte inrichten als bergruimte crea clubs                                       

- kast boven de trap leeg ruimen om CV ketel te plaatsen                                                                                           

- gehele zolder schilderen en opnieuw inrichten 

 

• VERGADER – PRESENTATIERUIMTE (verdieping)                                                                                                            

- dakspanten aanpassen door het aanbrengen van 3 driehoeken                                                                                

- bestaande balklaag verstevigen, waarnodig nieuwe balken aanbrengen                                                                                     

- op de balklaag nieuwe verdiepingsvloer van 18 mm Underlayment platen aanbrengen                                           

- aanbrengen van 6 stuks Velux dakvensters 134 x 118 (3 in voor- en 3 in achtergevel)                                       

- binnenzijde van de kap isoleren en betimmeren                                                                                                  

- bestaande wand tussen vergaderruimte en woning voorzien van geluidisolatie                                                                                                      

- schuifpanelen aanbrengen om bergruimte te creëren                                                                                         

- dakspanten en betimmering schilderen                                                                                                                        

- bestaande tussenwand op de verdieping aanpassen en deurkozijn aanbrengen                                                                    

- extra tussenwand plaatsen om gang te creëren o.a. naar nooduitgang                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-bestaande trap verplaatsen naar het midden van het gebouw                                                                            

- wanden op de begane grond aanpassen zodat plaatsing mogelijk is 

 

• ACTIVITEITEN ZALEN BEGANE GROND                                                                                                                         

- muur tussen huidige keuken en gang verwijderen                                                                                               

- bestaande geluiddichte schuifwand vervangen                                                                                                       

- bestaande (losse) schuifkast verwijderen                                                                                                               

- bestaande wand tussen zaal en woning voorzien van geluidsisolatie                                                                                                   

- nieuw (akoestisch) plafond inclusief verlichting armaturen aanbrengen                                                                                  

- bergruimte creëren vanuit de zaal onder de trap                                                                                                 

- houtwerk en muren in beide zalen en entree schilderen                                                                                         

- nieuwe geluiddempende vloerbedekking aanbrengen 

 

• INSTALLATIES                                                                                                                                                                    

- controleren, aanpassen en uitbreiden van de gehele elektrische installatie inclusief de 

noodverlichting en rookmelders, installatie aansluiten op zonnepanelen                                                                                                                              

- aanpassen en controleren van de gasleidingen in het gebouw                                                                              

- aanpassen en uitbreiden van de c.v. installatie inclusief schilderen radiatoren en leidingen                                                                                                               

- aanbrengen glasvezelkabel tot in de meterkast                                                                                                  

- gebruik van alle moderne communicatie middelen, mogelijk maken                                                                                                      
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2. Schets mogelijke indeling begane grond.     
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Enkele ideeën voor nieuwe activiteiten in 

Ontmoetingscentrum De Werf 

 

Gedacht wordt aan:   

• jeu des boules activiteiten in de buitenruimte,    

• tuinieren voor bv de voedselbank met ondersteuning van een basisschool, 

• muziekactiviteiten ontwikkelen voor zowel jong als oud, 

• onder begeleiding van een fysiotherapeut bewegings activiteiten aanbieden, 

• computer spreekuur invoeren voor ouderen, 

• kennis maken/uitbreiden van de digitale wereld, 

• computer activiteit organiseren voor de jeugd, 

• denksportverenigingen (schaken, dammen e.d.) interesseren voor De Werf, 

• ballet- dansactiviteiten voor de jeugd, 

• het centrum aantrekkelijk maken voor activiteiten van basisscholen, 

• kort lopende maatschappelijke cursussen en lezingen organiseren, 

• gebruik van De Werf stimuleren bij Gemeente en maatschappelijke instellingen, 

• ontmoetingshuis zijn bij trouwerijen, begrafenissen e.d. vanuit de Jacobuskerk, 

• werkruimte voor deelgemeenschap Jacobus en Martinus na overdracht pastorie, 

• meer exposities in het Ontmoetingscentrum, bv Schiedamse kunstenaars, 

• “filiaal” van de bibliotheek zoals in meer centra in Schiedam. 

 

 


