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Beste leden, 
 

Dachten we het lek boven te hebben, na de verruiming van de coronaregels,  
op 1 december, is vanaf vandaag, de hele boel op slot gegooid!  
Door wie? Ja, zeg het me maar. Het Kabinet heeft, weliswaar, formeel de deur 
dichtgegooid, maar zou je de werkelijke veroorzakers niet in je directe leefomgeving 
kunnen/moeten zoeken?  
De schuldvraag is in deze echter van ondergeschikt belang; belangrijker is dat we nu 
echt nog meer rekening moeten gaan houden met onze medemens! 
 
En laat dat nu juist de reden zijn dat onze bewegingsvrijheid wordt ingeperkt. Het 
contact buiten je directe leefomgeving dus drastisch beperken, inclusief het bezoek 
aan De Werf, omdat het bezoek aan buurthuizen etc., nu, van rijkswege, is 
uitgesloten. 
 
Een buurthuis, dorpshuis of wijkcentrum mag alleen activiteiten organiseren voor 
maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen. Dit is bijvoorbeeld 
dagbesteding voor ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking en 
dak- en thuislozen. Of voor mensen met psychische problemen of die eenzaam zijn. 
 
De Werf biedt geen maatschappelijke ondersteuning aan voor kwetsbare personen. 
Dus vallen we buiten de categorie van buurthuizen, waarvoor de uitzondering geldt.  
Het is een gegeven waar wij mee te maken hebben, hoe graag we u ook in de 
gelegenheid zouden willen stellen om activiteiten in De Werf te bezoeken, weliswaar 
met inachtneming van de basisregels, zoals afstand houden, gebruik mondkapjes, je 
handen wassen, de tafel ontsmetten, en degelijke. 
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Hopelijk dat we, door ons gedrag, het  COVID-19-virus kunnen indammen, zodat we 
straks in 2021 weer ons loopje/ritje naar De Werf terug hebben. Tot dan: hou je 
haaks! Wees eens een keer egoïstisch, en denk aan je eigen gezondheid, dit in het 
belang van je medemens! 
 
Het Kerstfeest is het feest van het licht, het licht in de duisternis. Wellicht dat we dit 
als uitgangspunt kunnen nemen, en elkaar het licht in de ogen blijven gunnen, zodat 
we over een paar weken kunnen zien, dat de lockdown niet voor niets is geweest. 
 
 
 Blijf gezond! 
 
 
Groet, 
Henk  
 
 
 


