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Beste ‘Wervers’, zoals u van ons gewend bent willen wij iedereen graag op de hoogte 

houden van het wel en wee in ons Ontmoetingscentrum. 

Van “Wist u dat …….” naar een Nieuwsbrief 
De Werf’ doet me een beetje denken aan paleis Soestdijk, een fraai gebouw maar er gebeurt 

niets, maar daarover straks meer. Allereerst willen we het hebben over een aantal zaken die 

er spelen of gespeeld hebben. 

Redacteur stapt helaas op 
Zoals u gewend was, werd u de laatste tijd verwend door ‘Wist u dat …….’ de mail waarin u 

door Barbara uitvoerig op de hoogte werd gebracht van het wel en wee van DW. 

Omdat Barbara door privé omstandigheden noodgedwongen haar bestuursfunctie heeft 

neergelegd, zal het bestuur regelmatig een nieuwsbrief versturen met alle zaken die voor u 

van belang zijn. Het opstappen van Barbara betekent een gevoelige aderlating voor het 

bestuur. Zij vervulde een cruciale rol in de begeleiding en aansturing van de coördinatoren, 

was buitengewoon creatief en was voortdurend op zoek naar nieuwe activiteiten. Vanuit 

haar netwerk heeft zij een grote rol gespeeld in het verwerven van fondsen voor de 

renovatie en  menig ambtenaar in Schiedam heeft ervaren wie mw. De Kooter is. Het is een 

cliché in deze tijd maar wij zullen haar missen in het bestuur. 
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De termijn zit er op 
Als we het nu toch over het bestuur hebben, zullen we maar even door gaan. De volgende 

die het bestuur verlaat is Ad, de secretaris die zijn mandaat van 5 jaar heeft vol gemaakt en, 

ook gezien zijn leeftijd, andere dingen wil gaan doen. Als schrijver van deze info kan ik 

natuurlijk moeilijk de loftrompet over mezelf steken maar ik vind ………………….(laat ik aan de 

lezer over). Het was in ieder geval een leerzame, enerverende, slopende periode (heb al 

eerder gesproken over tropenjaren) met vele ups en ook wel downs.  

Maar ik ben tevreden: samen hebben we iets moois neergezet.  

Het stokje wordt per 01.08.20 overgenomen door Jacqueline Lansbergen, geen onbekende, 

die als lid van de bouwcommissie nauw betrokken is geweest bij subsidieaanvragen en 

inrichting van het gebouw. 

Wie zijn onze deelnemers 

Verder hebben we Annelies de Leede bereid gevonden de ‘ledenadministratie’ te verzorgen 

en als geroutineerd computerexpert hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. 

Succes.  

Maar we zijn er nog niet 

Het bestuur zou graag willen uitbreiden met nog meer creatieve inbreng om antwoord te 

vinden op: 

-   we hebben een prachtig gebouw met een schitterende keuken maar wat kunnen we hier 

    allemaal mee? 

-   we hebben een fraai aangelegde ‘levende tuin’ met een jeu-de-boulesbaan en nu? 

-   een geweldige creazolder die slechts 3 keer in de week wordt gebruikt, kan dat anders? 

We hebben mogelijkheden zat. Wie doet er mee? Of zijn er leden die als groepje een 

bepaalde taak op zich willen nemen? We zouden heel blij met u zijn. 

Corona, hoe nu verder? 

We moeten voorzichtig zijn maar tegelijkertijd begrijpen we de roep  om weer iets te gaan 

doen. De actie van een aantal coördinatoren was in dit verband ook een welkome hart onder 

de riem. We hebben genoeg van die afzondering en eenzaamheid; we missen ‘dat uurtje’ 

ontspanning in DW.   

Uiteraard zijn de richtlijnen van de overheid bindend en we moeten ons houden aan de 

geldende voorschriften; we anticiperen wel op een nadere versoepeling. Zie bijlage 

hieronder. 
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We gaan niet bij de pakken neerzitten 

We gaan ons voorbereiden over de bezetting van de zaal volgens de 1,5 meter regel en een 

aanpassing van de creazolder, het gebruik van de keuken en de toiletten, splitsing van 

activiteiten i.v.m. de groepsgrootte, reiniging en desinfectering, organisatie, verplaatsing van 

activiteiten naar een ander dagdeel etc. 

Deze en andere zaken zullen in een protocol worden vastgelegd. 

Daarnaast moeten er ook nog wat nazorgklusjes van de renovatie worden aangepakt. 

Wanneer kan er weer wat? 

In verband met het voorafgaande heeft het bestuur besloten om in juni nog geen activiteiten 

op te starten. In juli en augustus zal er in overleg met de coördinatoren worden bekeken of 

er nog kleinschalige activiteiten kunnen worden gehouden waarmee het seizoen 2019-2020 

nog enigszins op een leuke, verantwoorde manier kan worden afgerond. 

De coördinatoren ontvangen op kort termijn een uitnodiging om te komen praten over 

bovenstaande en andere zaken die belangrijk zijn zoals een andere vorm van contributie-

inning.  

Wat is er al besloten? 
Tenslotte heeft het bestuur in haar bestuursvergadering van 13 mei jl. besloten dat het 

gebruik van de ruimte voor particuliere activiteiten of voor bijeenkomsten van non-profit 

organisaties minimaal tot het einde van dit kalenderjaar niet meer mogelijk is. 

Blijf gezond en uw reacties zijn meer dan welkom. 

Namens het bestuur, Ad Verlinde. 

0-0-0-0-0- 
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BIJLAGE 

 

Wat betekenen de coronamaatregelen voor 

buurthuizen en ontmoetingscentra? 
 

Volgens het informatiecentrum van de Rijksoverheid gelden voor buurthuizen en 

ontmoetingscentrum (zoals Ontmoetingscentrum De Werf) dezelfde regels als voor 

culturele instellingen. 
 

Dit betekent concreet het volgende: 
 

Vanaf 1 juni mogen buurthuizen en ontmoetingscentra 30 mensen ontvangen, 

mits zij:  
      Voorafgaand aan de bijeenkomst checken bij alle aanwezigen of zij 
verkoudheidsklachten hebben (zo ja, dan moeten ze thuis blijven). 
      Mensen moeten zich van te voren aanmelden voor een activiteit. 
      Het moet in de ruimte mogelijk zijn om 1,5 meter afstand te 
houden. 
      Er moeten voldoende desinfecterende middelen aanwezig zijn. 
      Er moet een protocol zijn hoe er met het gebruik van de ruimte omgegaan wordt. 

 

Vanaf 1 juli wordt het mogelijk om maximaal 100 mensen te ontvangen. 
 

Natuurlijk hoopt iedereen dat het vanaf 1 september allemaal weer wat “normaler” wordt. 
 

Verder adviseert de Rijksoverheid om voorafgaand aan de eerste bijeenkomst voor 
de zekerheid even contact op te nemen met de lokale 
gemeente/veiligheidscoördinator. Zij moeten de regels immers handhaven en 
weten per regio exact wat wel en wat niet kan. 
 

In de bestuursvergadering van woensdag 13 mei j.l. heeft het bestuur van De 
Werf over deze materie het volgende besloten: 

      Van de theoretische mogelijkheid om vanaf 1 juni weer activiteiten op te 
starten voor een beperkte groep, wordt GEEN gebruik gemaakt. 

      In overleg met de coördinatoren wordt er in de mei weken bekeken of er op 
zeer beperkte schaal kleinschalige activiteiten gehouden kunnen worden. 
Hiermee zou een activiteit in staat zijn om het seizoen 2019 - 2020 nog 
enigszins op een leuke, maar wel zeer verantwoorde, manier af te ronden. 

      Als we de zalen indelen volgens de 1,5 meter richtlijnen gaan we er vanuit de 
we, door 2 tafels tegen elkaar te plaatsen, dit op kunnen lossen. Er ontstaan 
dan blokken van 160 x 160 cm waar 4 personen aan mogen zitten. In totaal 
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kunnen we op de begane grond dan 7 van dergelijke blokken kwijt, in totaal 
dus voor maximaal 28 personen. We gaan deze opstelling in de komende 
week uitproberen. 

      Op de creazolder staan 3 grote tafels die in één blok gezet kunnen worden. 
Hieraan zouden dan maximaal 8 personen zich uit kunnen leven. 

      Het in gebruik geven van de ruimten voor particuliere activiteiten of voor 
bijeenkomsten van non-profit organisatie is minimaal tot het einde van dit jaar 
NIET meer mogelijk. 

 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 
 


