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Beste mensen. 
 
We schrijven Mei, 2021. Terug redenerend naar Mei 2020: toen hadden we nog 
alle hoop dat het Covid 19-virus, zich zou beperken tot twee flinke golven, 
waarna alles weer terug naar het gewone normaal zou gaan. Nou, vergeet het 
maar! De derde golf ligt alweer achter ons. 
 
Nu, een jaar later, weten we nog steeds niet wanneer het gewone normaal 
weer gewoon zal zijn. Sterker nog, komt er op korte termijn überhaupt  wel een 
gewoon normaal. 
 
Tot enkele dagen terug, had ik er nog het volste vertrouwen in; de winkels 
mochten weer open, de avondklok werd afgeschaft, en je mocht, onder 
voorwaarden, weer met iemand, die niet behoorde tot je directe 
gezinssamenstelling, samen buiten genieten van een kopje koffie, of wellicht, 
ter viering van dit heugelijke feit, een alcoholische versnapering.  
 
Hoera, hoera!!!! 
 
Maar zoals al zo vaak is gebeurt, de laatste tijd, is het hoera gevoel, bleek van 
korte duur! De verwachting dat medio Mei mensen elkaar ook weer binnen in 
De Werf, zouden kunnen ontmoeten, is de grond ingeboord. Half Mei, geen 
verruiming van de spelregels voor binnenactiviteiten, zoals de sportschool, en 
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later, in het verlengde hiervan, binnenactiviteiten in het kader in het 
sociaal/cultureel kader, zoals dit normaliter plaatsvindt in De Werf. 
 
Als, als, als: dan, dan, dan! 
 
Weet U nog wel, de discussie met die vervelende taalpuriteinen, die je altijd 
maar weer op de vingers tikten als je het woord “ als” gebruikte, in plaats van 
“dan”, of omgekeerd. 
Troost je, deze discussie behoort nu echt tot het verleden, het mag sinds kort 
nu allebei. Net zoals “hen” en “hun”. 
Maar toch blijft de kwestie als/dan actueel! ALS we het groene licht krijgen 
DAN mogen we weer open! Wanneer? Nou: zeg het maar, we houden u op de 
hoogte! 
 
Dus, dan maar afwachten? 
Ja, wat betreft het daadwerkelijk deelnemen aan activiteiten, ja, nog even 
wachten!  
Achter de schermen zijn we echter druk bezig. Naar aanleiding van de oproep 
in de voorgaande nieuwsbrief, hebben enkelen onder u, al aangegeven nieuwe 
activiteiten op de kaart te willen zetten. Op korte termijn gaan we met deze 
mensen aan tafel zitten om een en ander handen en voeten te geven. Meer 
ideeën blijven altijd nog van harte welkom (hpravensbergen@gmail.com).   
 
Ook zijn we druk in de weer met andere organisaties om straks, als het weer 
mag, deelnemers te activeren om -weer-  wat te gaan doen. We hebben nu wel 
lang genoeg binnen gezeten, toch? 
 
Korte termijnplanning voor de maand Mei: overleg met zusterorganisaties in 
Schiedam (doorlopend), gesprek met initiatiefnemers (m/v) voor opzetten 
nieuwe activiteiten (medio Mei), en gesprekken met coördinatoren (eind Mei, 
onder voorbehoud. 
 
En dan…..: De Werf weer open, hopelijk al in Juni. Hoe, onder welke 
voorwaarden? Dat weten we, hopelijk, eind deze maand. 
 
Tot dan, hou je haaks! 
 
Henk 
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