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Beste leden, 
 
Het is al weer een tijdje geleden, dat we met elkaar contact hebben 
gehad. Figuurlijk gesproken dan hè, want dichter bij elkaar komen dan 
1,50 meter, leidt tot vragen in de kamer.  
 
Het is alweer een jaar geleden, dat de eerste symptomen van het 
COVID-19 virus, ons doen en laten ging beïnvloeden. Ook ons sociale 
speelveld werd steeds meer ingeperkt. In eerste instantie leek het nog 
mee te vallen, je weet wel, goed je handen wassen, afstand van elkaar 
houden, e.d. Enkele maanden afzien, en dan zou alles weer koek en ei 
zijn! 
 
Nou vergeet het maar! Enkele maanden is al een jaar geworden, en het 
eind is nog niet (helemaal) in zicht. Weliswaar worden er stapjes 
gemaakt - het vaccineren - maar dat gebeurt in een frequentie, dat nog 
niet kan worden vastgesteld wanneer we elkaar weer recht in de ogen 
kunnen kijken in De Werf.  
 
Maar er is hoop (zie hieronder in ‘nieuws van het bestuur’). De grootste 
optimist, daar in het bestuur, droomt al van het weer deels openen van 
De Werf, medio April!! Ideeën over het gebruiken van De Werf hebben 
we volop! 
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Het kriebelt dus. Niet alleen bij het bestuur, maar, naar ik veronderstel, 
ook bij U. Een jaar thuis zitten is ook niet alles. We willen eruit! We willen 
meer sociaal contact! We willen weer deelnemen, aan gezamenlijke 
activiteiten!  
 
De Werf is er klaar voor. 17 Maart wordt het gebouw gebruikt als 
stemlokaal, voor de landelijke verkiezingen. Als deze dag een blauwdruk 
vormt, voor onze activiteiten straks, bestaat het vertrouwen dat, zodra 
het groene licht wordt gegeven, wij, bij wijze van spreken, de dag erop 
De Werf weer kunnen openen. 
 
Zodra het licht op groen zal slaan, zullen we in een nieuwsbrief u 
hierover informeren, met daar ook in opgenomen, een aanmoediging van 
de coördinatoren, om haar/zijn activiteit weer te komen bezoeken. 

 

 

NIEUWS VANUIT HET BESTUUR 

Ondanks dat het Ontmoetingscentrum dicht is staat het bestuurswerk 

niet stil, we laten jullie graag meegenieten met de lopende bezigheden. 
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De uitbraak van corona was een overval op de volledige maatschappij, 

iedereen moest aan de slag om te kijken wat dit voor de organisatie tot 

gevolgen had. Uiteraard zijn ook wij daarmee overvallen. Gelukkig hebben 

we hier snel en adequaat op kunnen reageren door een protocol te maken, 

ventilatie uit te breiden en extra hygiëne maatregelen te nemen. Het gebouw 

is dan ook volledig coronaproef, daarom is het ook zo jammer dat we er 

geen gebruik van mogen maken. Maar er gloort hoop 

Deze gesloten periode gaf wel de mogelijkheid om nog wat nazorgklusjes 

te doen die zijn blijven liggen na uitvoering van de grootschalige renovatie. 

Zo zijn er haakjes opgehangen in de toiletten, planken gemaakt in de 

werkkast, koelvitrines onder de bar waterpas- en vastgezet, handdoek- en 

theedoekhaakjes in de keuken geplaatst, deurdrangers gesteld en 

bijgeplaatst, schilderwerk nagelopen en hersteld, schilderijrails met 

gezellige schilderijen geplaatst, huisnummer opgehangen, beschadigingen 

achtergevel gerepareerd, naambordje en vogelhuisje in de tuin 

opgehangen, alle goten schoongemaakt en is het hele gebouw van binnen 

en van buiten extra gepoetst. Jullie zien het, al met al nog een flink lijstje 
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Ook is er veel energie gestoken in onze 

financiële situatie en de continuïteit hiervan. Het 

zal voor iedereen duidelijk zijn dat we door de 

sluiting veel inkomsten mislopen. Omdat de 

activiteiten geen doorgang vinden maar ook 

omdat het gebouw niet gebruikt kan worden door 

externe partijen. Gelukkig hebben onze subsidie 

verstrekkers de toegezegde bedragen 

overgemaakt, ook al voor 2021 en hebben de 

meeste deelnemers hun jaarlijkse bijdrage van € 

10,- al betaald. In de begroting voor 2021 hebben 

we met al deze zaken rekening gehouden en 

gaan we er van uit dat we dit jaar met een 

negatief saldo van een paar duizend euro zullen 

eindigen. Gelukkig hebben we al weer wat 

reserves opgebouwd zodat we dit goed op 

kunnen vangen maar we moeten financieel 

gezien geen gekke dingen gaan doen 

Door alle corona beperkingen 

kan het zijn dat u na de zomer 

nog niet in De Werf geweest 

bent.Het gebouw is vanaf de 

start van het nieuwe seizoen in 

september slechts beperkt 

open geweest voor het houden 

van activiteiten.Wij gaan er van 

uit dat u graag deelnemer wilt 

blijven van “onze club” en er 

naar uitkijkt weer te gaan 

deelnemen 

Nu hebben wij nog wel een 

vraag en verzoek aan u. 

Mocht u door al deze 

belemmeringen nog niet in staat 

zijn geweest om uw jaarlijkse 

bijdrage van € 10,- te betalen 

aan uw coördinator, wilt u dat 

deze keer dan doen aan onze 

penningmeester. U kunt het 

bedrag van € 10,- overmaken 

naar: Stichting De Werf 

NL75INGB0005562881 onder 

vermelding “bijdrage seizoen 

2020 - 2021”. Hiermee helpen we 

met z’n allen om de financiën op 

orde te houden. BEDANKT 
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Wij denken ook al na over nieuwe activiteiten, zoals:  

 Jeu de boules, deze zomer; 

 Koken voor en met ouderen, in onze prachtige keuken; 

 Tuinieren voor de voedselbank, samen organiseren met een 

       basisschool; 

 Een boekenclub; hiervoor bestaat, landelijk, veel 

       belangstelling; 

 Bewegen met ouderen, waar de gemeente Schiedam het  

       initiatief voor neemt; 

 Iets met muziek. Er is een piano aanwezig in De Werf; 

 Meerdere crea-activiteiten, op zolder; 

 Kleinschalige dansmogelijkheid, ergens in het weekeinde; 

 Uitbreiden van het klaverjassen: mogelijkheden op 

      donderdagavond; 

 Het organiseren van gegroepeerde wandelactiviteiten  

      (bewegen en sociaal betrokken blijven); en 

 Het opstarten van een fotocursus. 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u bij het lezen van dit lijstje direct 

enthousiast worden en denken “dit is echt iets 

voor mij” of u denkt “ik wil wel helpen bij het 

opzetten van een van deze activiteiten” of, u 

heeft zelf wat ideeën, schroom dan niet om 

‘meteen’ contact op te nemen. 

(hpravensbergen@gmail.com) of met één van 

de overige bestuursleden. 

 

 

mailto:hpravensbergen@gmail.com
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Nu  maar duimen dat we er snel mee aan de slag kunnen, 

hier in ons prachtig Ontmoetingscentrum. 

Schiedam, maart 2021  

We zijn wel van plan om dit jaar weer een rommelmarkt te 

organiseren ergens op een zaterdag eind oktober begin november. 

We doen dit dan weer samen met de boekenmarkt, georganiseerd in 

de Jacobuskerk. Uiteraard kan dit alleen als de regels het toelaten, 

maar dat zal toch wel tegen die tijd?  

Natuurlijk hebben we hier weer heel veel hulp bij nodig maar dat is 

meestal geen probleem. We komen hier zeker nog op terug.  

 

Door de uitvoering van de renovatie was het 

ook noodzakelijk om een nieuwe 

gebruikersvergunning bij de Brandweer aan te 

vragen. Deze is inmiddels verleend zonder dat 

er aanpassingen in de ruimte nodig zijn. 

Afgelopen weken is er ook controle van de 

Brandweer geweest op de brandveiligheid van 

het gebouw, brandblusapparaten, rookmelder, 

nooduitgangen e.d. De verwachting is dat we 

ook hier binnenkort een akkoord op gaan 

ontvangen 

Natuurlijk bemoeien we ons ook met het maatschappelijk welzijn in Schiedam en zijn 

daarover regelmatig in overleg met de gemeente Schiedam en andere partners 

werkzaam op dat terrein. Beetje moeilijk is wel dat in deze groep vrijwilligers 

organisaties zitten maar ook professionele zoals bv Frankeland. We houden ons wel 

staande in dit overleg hoor en verdedigen heel hartstochtelijk de belangen van 

“kleine” organisaties. Ook van belang voor de jaarlijks te ontvangen subsidie. In 

punten voor belangrijkheid voor de maatschappij scoren we hoog, dat is mooi 


