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Invloed COVID-19 op De Werf. 
Wie had, nog maar een half jaar geleden, kunnen bedenken dat alle handelingen die we 
zouden plegen, op de een of andere manier beïnvloed zouden gaan worden door een 
pandemie, genaamd COVID-19, beter bekend onder de algemenere naam Corona. 
Van de vroege ochtend tot in de late avond worden we ermee geconfronteerd, of je nu wilt 
of niet! Dagelijks lees je weer die tabel met het aantal nieuwe besmettingen. En juist bij ons, 
in het westen van het land, blijven de aantallen schrikbarend hoog. 
 
Ook ons sociale leven staat hierdoor compleet op z’n kop. Handelingen die tot voor een half 
jaar geleden zonder probleem konden worden verricht, zijn plots onderworpen aan strenge 
regelgeving. Het regelmatig kunnen bezoeken van een ontspanningsactiviteit in de Werf 
werd abrupt tot staan gebracht. Nu, zo’n zes maanden na de eerste uitbraken in Nederland, 
worden de activiteiten weer langzaam opgestart, maar ........, niet zo als voorheen! 

 
Stringente voorwaarden aan het bezoek 
Het bezoek aan de Werf is nu gebonden aan stringente voorwaarden. Zo is het niet meer 
geoorloofd om zonder aanmelding vooraf bij de coördinator, deel te nemen aan een 
activiteit. En dan ben je er nog niet. Want eenmaal binnen, heb je te maken met het 
protocol, dat is opgesteld om aan de betreffende activiteit, binnen in de Werf, deel te 
mogen nemen.  
 



 

 SAMENWERKEN – ONTMOETEN - VERBINDEN 
 

Inachtneming van de regels 
Door het inachtnemen van de regels uit het protocol, kunnen er maar maximaal 28 
deelnemers per activiteit binnen het gebouw worden toegelaten, zijn tafels in carrévorm 
geplaatst, waardoor de minimale afstand over de tafel 1,60 meter bedraagt, en kunnen we 
niet lukraak door het gebouw wandelen om met een willekeurig iemand een praatje aan te 
knopen. Neen, dat gaat even niet meer, sla het protocol er maar op na.  
 
Zijn wij roomser dan de Paus? Zeker niet! Wij nemen alle voorschriftregels in acht, om te 
zorgen dat de activiteiten, binnen, toch doorgang kunnen blijven vinden, tot aan het 
moment dat er groen licht wordt gegeven om weer ouderwets gewoon te kunnen doen.  Één 
van de aandachtspunten waar wij dag en nacht mee bezig zijn, is het zorgen voor een 
gezonde atmosfeer in het gebouw.  
 

Ja, hoe staat het nu met de ventilatie? 
Zoals iedereen weet mag het Ontmoetingscentrum uitsluitend gebruikt worden met de 
ramen en deuren open om te zorgen voor voldoende frisse lucht. Het bestuur is, samen met 
een adviseur van de gemeente Schiedam, hard aan de slag om te zorgen voor een nieuw 
ventilatiesysteem. Een door een gerenommeerd adviesbureau uitgebracht advies voor De 
Werf, is hiermee onze leidraad. 
Inmiddels hebben we de offerte voor een Co2 gestuurd ventilatiesysteem ontvangen. Een 
systeem waar momenteel ook diverse scholen achteraan jagen. De kosten hiervoor vallen 
ons wel erg tegen, de totale investering bedraagt € 36.000,-. Dat kunnen we natuurlijk 
helemaal niet betalen, we staan dan ook met de rug tegen de muur. Als we niets doen dan 
kan het centrum in de wintermaanden niet open. Met open ramen is nu al voor sommige 
activiteiten geen optie, zij zijn dan ook nog niet gestart. 
 
Opnieuw hebben we dan ook bij het Fonds Schiedam Vlaardingen en het De Grootfonds 
aangeklopt met het verzoek of zij ons nog een keer willen helpen met een financiële 
bijdrage. Beide fondsen hebben hier in principe positief op gereageerd, alleen de hoogte van 
de bijdrage moet nog worden vastgesteld. We verwachten dit besluit ergens volgende week. 
Lukt dit en past het in ons financiële plaatje, dan kunnen we opdracht verstrekken voor het 
bestellen van de apparatuur. Na een verwachte levertijd van zo’n 4 weken zouden de 
apparaten dan nog in oktober geïnstalleerd kunnen worden.  
 

Wat gaat er precies gebeuren?  
Zowel in de grote- als kleine zaal wordt een Co2 gestuurde Airmaster wtw unit met een 
capaciteit van 800 m3/h (voorzien van naverwarming) geïnstalleerd, half ingebouwd in het 
plafond maar tegen de tuingevel aan. Deze unit heeft een afmeting van 190 x 47 x 91 cm. Op 
de creazolder komt een unit met een capaciteit van 300 m3/h, afmeting 118 x 34 x 70 cm. 
Dit betekent wel dat de plafonds beneden weer open moeten maar ook dat er een flink deel 
van de unit in het zicht zal blijven. We gaan proberen om dit zo esthetisch verantwoord te 
laten uitvoeren. Voor het aan- en afvoeren van de lucht zal er per unit een vrij groot gat in 
de achtergevel worden geboord. 
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De unit op de creazolder wordt tegen het plafond bij de tussenwand geplaats met de aan-en 
afvoer rechtstreeks door het dak. 
 
Het is nog even spannend of het allemaal echt gaat lukken, is dat zo dan is het zoveelste 
huzarenstukje uitgehaald. We houden u op de hoogte. 
 

Hoe nu verder? 
Heel simpel. Roeien met de riemen die je hebt! Eens zullen we weer belanden in rustig 
vaarwater. Alleen de vraag wanneer dit het geval is, is nog niet te beantwoorden. We 
proberen met z’n allen het schip drijvende te houden, tot dat we de veilige haven bereiken. 
Alle attributen om dit te bereiken, staan tot onze beschikking. Behouden vaart! 
 
 
 
 


