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Beste mensen. 
 
Mooi weer hè! Voorjaarskriebels?  
Over goed drie weken is het al zomer, dus de kriebels zijn akelig over tijd. Het 
groen om je heen, spuit uit de grond, je voelt je vrolijker en wilt naar buiten en 
je wilt de bewegingsruimte weer wat gaan verruimen; weg uit de bubble! 
 

Versoepeling COVID-19-maatregelen. 
Los van het kunnen genieten van de zon, buiten, schijnt vanaf 5 Juni ook het 
zonnetje binnen, in De Werf, want, er mogen daar weer binnenactiviteiten 
gaan plaatsvinden. Onze demissionair premier, noemde in de persconferentie 
van afgelopen vrijdagavond, onder de kop ‘recreatie binnen’ dat buurt- en 
wijkcentra weer open mogen. 
 
De spelregels, zijn dan dezelfde als die, die vorig jaar van toepassing waren, in 
de periode dat De Werf open mocht zijn.  
 

 Deelnemer moet zich vooraf melden bij de coördinator  
 

 De coördinator houdt een lijst bij van de deelnemers. Een lijst die, op 
de dag van de activiteit, moet worden opgeborgen in een ordner, die in 
de keuken staat. Deze lijst is noodzakelijk voor de autoriteiten, om in 
geval van een later vastgestelde besmetting van een persoon, te 
kunnen achterhalen met wie hij/zij in aanraking is geweest 
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 Deelnemer moet zich ‘gezond’ voelen 
 

 Bij binnenkomst handen ontsmetten 
 

 Bij binnenkomst mondkapje voor 
 

 Aan tafel kan mondkapje af 
 

 Bij opstaan weer mondkapje op 
 

 Afstand 1,5 meter, ten opzichte van elkaar bewaren. 
 

 Tafels na afloop schoonmaken. 
 

Gevaccineerden in contact met niet-gevaccineerden. 
Dat je tijdens het bezoek aan De Werf in contact komt met niet-
gevaccineerden, is een situatie die zich voor kan doen. Hier kom je op het 
terrein van de grondrechten van/voor een ieder. De grondrechten van de mens 
zijn voor iedereen gelijk. Iedereen kan aanspraak maken op dit recht. Met 
andere woorden, gevaccineerden en niet-gevaccineerden hebben gelijke 
(dezelfde) rechten. Bewijs van testen kan de ene burger niet van de andere 
burger eisen. Bij dit civiele probleem moet dan ook naar bevinding worden 
gehandeld. 
 

Coördinatorenoverleg van 26 Mei jongstleden.  
Afgelopen woensdag heeft er een coördinatorenoverleg plaatsgevonden, 
waarin, namens het bestuur van De Werf, werd medegedeeld dat De Werf het 
gehele jaar, ingaande 5 Juni a.s., geopend zal zijn voor de gangbare 
activiteiten.  
Niet alle activiteiten zullen meteen opstarten. Daarom is afgesproken dat de 
activiteitencoördinatoren, op korte termijn, de deelnemers zullen informeren, 
op welke termijn ze weer willen starten. 
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Nieuwe activiteiten  
Begin deze maand is gesproken met een aantal mensen, over de mogelijkheid 
om nieuwe activiteiten op te zetten. Min of meer concreet zijn: 
1. Een wandelactiviteit 
2. Een lees/boekenactiviteit 
3. Een Jeu de Boulesactiviteit 
 
Daarnaast zijn er plannen om, op iets langere termijn, te kunnen starten met 
activiteiten op het gebied van fotografie, en computer/bouw hardware. Ook 
bestaat de mogelijkheid om, naast het klaverjassen, eenmaal per maand, in de 
avond, ook te starten met een klaverjasactiviteit op de dag. Andere ideeën 
voor activiteiten? Geef het door, dan zullen we met elkaar de mogelijkheden 
hiervan bekijken. 

Wandelen 

De initiatiefneemster voor het opstarten van een wandelactiviteit, Marja Bijl, 
staat te trappelen om hiermee van start te kunnen gaan. Dus, de paden op, de 
lanen in! Lijkt het U wat, neem contact op met Marja, marjabijl16@gmail.com 

Jeu de Boules 

Sjef van der Steen voelt er wel voor om te starten met Jeu de Boules. 
Afgelopen vrijdag is onze baan schoongemaakt, afgevlakt en is er een 
trilmachine over heen gegaan. Dus de baan is in optimale staat gebracht. Bij 
wijze van spreken, kan je er morgen op spelen. 
Geïnteresseerd? Neem contact op met mij, Henk, hpravensbergen@gmail.com. 

Boeken 

Door vakanties is de start van de boek/leesclub iets vertraagd. Eind Juni zal er 
een overleg zijn met de initiatiefneemsters, Diana Mak, Marion Koper en 
Yvonne Kleiss. Over de uitkomst hiervan zult U dan snel geïnformeerd worden.  
 
NLdoet 
Het Oranje Fonds heeft ook dit jaar, samen met duizenden organisaties in het 
land, weer de de grootste vrijwilligersactie van Nederland georganiseerd, en 
gesponsord, onder de noemer NLdoet. Wij, van De Werf, hebben zich hier ook 
voor aangemeld. Op vier dagen, 28- en 29 Mei, en 4- en 5 Juni, was, en is, het 
de bedoeling de buitenruimte van De Werf goed onderhanden te nemen.  
 
We zijn nu halverwege, en het resultaat mag er al zijn. Het meest in het 
oogspringend zijn de nieuwe fietsennietjes/fietsaanleunbeugels, die geplaatst 
zijn, het onkruid dat in de tuin en in de bordes is verwijderd, het terras dat flink 
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is aangepakt, en de al al eerder genoemde opknapbeurt van de Jeu de 
Boulesbaan. 
 
Afgelopen zaterdag is Jan Willem de Boer (maker van vele items over 
Schiedam  op YouTube) nog langs geweest en heeft met Cor de Vette 
gesproken over de functie van De Werf, binnen het sociaal/cultureel speelveld, 
en hier een opname over gemaakt. Deze rapportage is te bekijken op dit 
adres:   https://youtu.be/K6RA6JF2bXA 
 
Zo, u bent weer op de hoogte van het reilen en zeilen rondom ons 
ontmoetingscentrum. Hartelijk welkom dadelijk weer, tussen haar muren. 
 
Henk Ravensbergen 
hpravensbergen@gmail.com 
Tel. 06 486 47 512 
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