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Beste mensen. 
 

We schrijven alweer half september. Het jaar 2021 ligt alweer voor driekwart 
achter ons. Een driekwart jaar waarin het bezoek aan De Werf tot een 
minimum beperkt moest blijven. Pas deze maand zijn we weer volledig aan het 
starten met de activiteiten en, met een beetje positieve blik vooruit, mogen we 
in staat zijn weer frequenter deelnemers in De Werf te verwelkomen. Toch is 
het ‘normaal’ nog steeds niet ‘normaal’ te noemen. Maar er gloort hoop!  
 
COVID 19 en De Werf 
Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit 
is in elk geval een goede stap vooruit. Veel maatregelen verdwijnen, er kan 
weer heel veel, maar …… het virus is niet weg! De basisregels blijven 
onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent!  
 
De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand te houden’ verandert in een dringend 
advies om 1,5 meter afstand te houden.  
Deze basisregel helpt, zo is de verwachting, aantoonbaar om besmetting te 
voorkomen. Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in 
de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen 
voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij. 
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Aan al deze regels kunnen we gezamenlijk voldoen, toch? 
Binnen in De Werf is, dankzij ons vorig jaar aangeschafte 
luchtverversingssysteem, in elk geval gezorgd dat er sprake is van een gezonde 
luchtkwaliteit, die aan alle eisen voldoet. Dit geldt voor zowel boven als 
beneden. 
 
Met inachtneming van de basisregels, vervalt, vanaf 25 september, het 
beperken van maximaal 28 personen binnen. Ook kan je weer rond 1 tafel 
plaatsnemen, in plaats van de nu verplichte opstelling van 2 tafels aan elkaar.  
 
Opstarten activiteiten 
Zoals gezegd, vele activiteiten zijn weer opgestart, op een enkele na. Kijk maar 
eens op de agenda van onze website, en u zult verstelt staan van het brede 
aanbod. Bij de meeste activiteiten is nog plaats voor nieuwe deelnemers; voor 
een enkele activiteit geldt dit niet, zoals bij het aquarelleren. Daar is even een 
stop ingebouwd. 
 
Lees op de website, onder de kop ‘activiteiten’ de basisinformatie over een 
bepaalde activiteit. In deze lijst vindt u ook informatie over de nieuwe 
activiteiten: leesclub, wandelen en Jeu de Boules. Schroom niet de betreffende 
coördinator te benaderen, indien het u wat lijkt. 
 
De lijst met activiteiten komt ook uit als poster, die o.a. in De Werf, beneden in 
de zaal, komt te hangen en op een A-4-tje om straks uit te delen/mee te 
nemen. 
 
Rommelmarkt 
In november 2018 is de laatste rommelmarkt gehouden in De Werf. Door de 
grootschalige renovatie en aansluitend daarop de beperkingen, veroorzaakt 
door het COVID 19 virus, was het niet mogelijk dit geslaagde evenement 
opnieuw te organiseren. Maar gelukkig, nu, in 2021, kan en mag het weer.  
Op deze rommelmarkt zijn diverse artikelen te koop zoals: servies, speelgoed, 
lampen, boeken, cd’s, elektrische apparaten, gereedschap, sportartikelen e.d. 
Op de creazolder zijn weer kunstwerken te koop die door de deelnemers van 
de diverse creaclubs in het centrum zijn gemaakt.  Op zaterdag 30 
oktober a.s. van 10.00 uur tot en met 14.00 uur. bent u van harte welkom. 
De kraampjes voor de rommelmarkt worden zowel binnen, als buiten op het 
terras, geplaatst. Gelijktijdig met deze rommelmarkt wordt er aan de overkant 
van de Kerkweg, in de Jacobuskerk, de jaarlijkse boekenmarkt gehouden. 
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Natuurlijk hebben we hierbij vele handjes nodig om dit tot een succes te 
maken. 
Het gaat hierbij om: 

• Het organiseren en coördineren van het geheel 
• Het verzamelen van spullen 
• Het inrichten van de zaal en terras op vrijdag 29 oktober 
• Bezetting tijdens de rommelmarkt 
• Catering tijdens de rommelmarkt 
• Organiseren van de financiën 
• Opruimen van alle spullen en afvoeren naar Irado 

 Inmiddels zijn er al heel wat spullen verzameld en opgeslagen op de vliering. 
Maar als iedereen nog eens een keertje goed zijn/haar huis opruimt komt er 
vast nog veel meer richting De Werf’. 
Vanaf maandag 18 oktober kunnen deze spullen meegenomen worden naar de 
zaal en opgeslagen in de linker berging in de keuken. 
Kan/wilt u helpen bij het laten slagen van deze activiteit geef dat dan zo snel 
mogelijk even door aan: Ton Verdoes a.verdoes@caiway.nl   

 
Deelnemerspasje 
Met regelmaat wordt ons gevraagd naar het deelnemerspasje. Dit pasje is twee 
jaar geleden afgeschaft, omdat het gebruik in de praktijk niet het gewenste 
resultaat te zien gaf. 
 
AED training 
Op 13 september jongstleden heeft er in De Werf een AED training ( AED: een 
draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand) 
plaatsgevonden voor de bewoners aan de Kerkweg. Deze training is door de 
bewoners zelf georganiseerd in overleg met de gemeente.  
 
Wij zijn ook met de gemeente in overleg om een dergelijke cursus te 
organiseren voor de deelnemers aan de activiteiten in De Werf. Omdat de 
groep hiervoor niet te groot mag zijn denken we aan een training in de middag 
en een op de avond. Nu is het goed om te weten of hier belangstelling voor is. 
Voelt u er iets voor om hieraan deel te nemen stuur dan een mailtje naar Cor 
de Vette cordevette@gmail.com. 
 
Krachtmarkt 
WOT Schiedam en DOCK willen graag laten zien welke organisaties actief zijn in 
Schiedam-Noord. Daarom organiseren zij, op zaterdag 12 oktober tussen 11.00 
en 14.00 uur, de Eigen Kracht Markt, waar zo’n 20 Schiedamse organisaties, 
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waaronder De Werf, elkaar ontmoeten, en aan het publiek kenbaar maken, 
welke activiteiten er zoal bij hen plaatsvinden, en wat zij voor u kunnen 
betekenen. Plaats van handeling: winkelcentrum Hof van Spaland. 
 
Plan Joppelaan 
Op initiatief van De Werf is een overleg met buurtbewoners en gemeente 
Schiedam opgestart, over de invulling van het gebied, links van de Joppelaan. In 
dit kader wordt ook het voorterrein van De Werf meegenomen, met als optie: 
parkeren achter de Werf (Joppelaan) en het voorterrein met beperkte 
parkeergelegenheid. Invulling terrein combineren met invulling voorterrein 
Jacobuskerk.  Ook hiervan wordt de voortgang op de website weergegeven. 
 
Financiële verantwoording 
Sommige van u hebben geïnformeerd naar de financiële situatie van De Werf 
nu het gebouw bijna een jaar praktisch dicht geweest is en er dus maar 
beperkte inkomsten waren. Doordat we voor het jaar 2020 in aanmerking 
kwamen voor een “corona subsidie” en omdat onze ruimte op twee avonden in 
de week door een vereniging gebruikt is, hebben we ook niet begrote 
inkomsten ontvangen. Tevens lijkt het erop dat we voor het jaar 2021 opnieuw 
een dergelijke subsidie zullen ontvangen. Dus we zijn, gelukkig, niet in 
liquiditeitsproblemen terecht gekomen al kijken we ook op dit gebied uit naar 
een volledig draaiend programma.  
De gegevens vanuit de definitieve jaarrekening 2020 staan binnenkort op de 
website. 
 
Al met al is het een lang verhaal geworden, maar nu u deze slotzin leest, bent u 
weer een beetje op de hoogte van het reilen en zeilen, betreffende ons 
ontmoetingscentrum. 
 
 
Groet, 
Henk  

 
 
 


