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M’n besten, 
 
COVID-19, het coronavirus, houdt ons maar in de greep. Halverwege dit jaar dachten we nog het lek 
boven te hebben; in de verte zagen we het licht, aan het eind van de tunnel al zacht flikkeren. Alle 
hoop was erop gevestigd om in het najaar weer langzamerhand terug te kunnen keren naar het 
‘normaal’. 
 
Ook bij ons in/op De werf. Het bestuur heeft alles in het werk gezet om deze ‘terugkeer’ te kunnen 
realiseren. Met name het onderwerp ‘goede ventilatie’ zorgde hierbij voor vele hoofdbrekens. Het 
aanbrengen van afdoende ventilatie in het gebouw ging gepaard met flinke, financiële gevolgen. 
Kosten ruim € 35.000, ga er maar aanstaan! Toch hebben we de benodigde financiële ondersteuning 
kunnen vinden, met dank aan diverse fondsen, installateur en leverancier. 
 
En dan schrijven we 13 oktober 2020.  
De dag dat er een nieuwe lockdown door het kabinet werd afgekondigd!  
De dag, waarop duidelijk werd dat onze hoop om straks, als de ventilatie ‘geregeld’ zou zijn, we weer 
optimaal gebruik zouden kunnen gaan maken van De Werf, teniet werd gedaan!  
De dag dat de flikkering aan het eind van de tunnel weer vervaagde! 
 
Gevolgen en feitelijke situatie. 
 
Deze week is de apparatuur gearriveerd, en de komende week, week 43, zal de ventilatie-apparatuur 
worden aangebracht in het pand. Dit neemt enkele dagen in beslag. Om die reden is De Werf die 
gehele week, vanaf maandag 19 oktober a.s. niet toegankelijk om daar onze activiteiten in te plegen, 
a, om de monteurs niet in de weg te lopen, en b, vanwege de beperkingen die Covid-19 met zich 
meebrengt. 
 
Vanaf week 44, de week van 26 oktober, zou het oude normaal weer kunnen worden opgestart, 
dankzij een dan goed werkend ventilatiesysteem. Ja dat dus wel!  
Alleen ....... COVID-19 steekt hier een stokje voor! 
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Direct na het bekend worden van het kabinetsbesluit van afgelopen dinsdag, hebben we de 
gemeente Schiedam benadert met de vraag, wat of dit besluit nu voor gevolgen zou hebben voor het 
open kunnen houden van De Werf. Het antwoord, kregen we per kerende post:  
‘In principe raden wij het af om nu in deze tijd de door u genoemde activiteiten te organiseren, maar 
op basis van de noodverordening is dit wel toegestaan.’ 
 
Dit antwoord is door ons, als bestuur, als volgt geïnterpreteerd: 
 
Alleen kleinschalige activiteiten, met een maximumaantal van 8 deelnemers, kunnen, met 
inachtneming van de spelregels uit ons protocol, vanaf week 44 plaatsvinden in De Werf.  
Alle andere activiteiten moeten vooralsnog in de wachtkamer blijven, totdat de regelgeving van 
overheidswege wordt afgezwakt. Zodra er groen licht wordt gegeven, zal u hierover direct 
geïnformeerd worden. 
Voor vragen betreffende de activiteit waaraan u deelneemt , verwijs ik u door naar de betreffende 
coördinator. 
 
Alle bridgers zijn al geïnformeerd over het opschuiven van het seizoen onder meer op basis van het 
bericht van de Nederlandse Bridge Bond (NBB). 
 
Blijf gezond! 
 
 

Groet, 

Henk  

 

 
 
 


