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Beste leden, 
Hier weer wat actuele wetenswaardigheden, van wat zich afspeelt in- en om De 

Werf. 

Coronanieuws. 

Herinner je de datum 5 juni nog? Neen?  

Dat was de dag waarop het zonnetje, figuurlijk gesproken, weer volop ging schijnen 

in De Werf, omdat buurt- en wijkcentra weer open mochten. 

Nu zo’n vijf maanden later, worden we weer geconfronteerd met strengere 

regelgeving, om binnen, in De Werf, te komen. Zo erg als vóór 5 juni wordt het echter 

niet. Binnen mogen we alles blijven doen, mits we de basisregels maar in acht 

nemen. 

Basisregels: 

• Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD. 
Ook als u al geprikt bent. 

• Bent u positief getest? En hebt u dus corona?  
Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn.  

• Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger. 
• Geef andere mensen geen hand. 
• Was vaak en goed uw handen. 
• Hoest en nies in uw elleboog. 
• Zorg voor frisse lucht in de ruimte. 
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Het toegang verkrijgen tot De Werf is met ingang van zaterdag 6 november wel 

aangepast aan de nu verscherpte regels zoals die ons, in de persconferentie van 

afgelopen dinsdagavond, zijn medegedeeld.  

Dit houdt in dat bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs (CTB) moet worden 

getoond. Dit kan zijn de QR code op de mobiele telefoon of de registratiekaart 

coronavaccinatie. Eenmaal binnen geldt ‘gelukkig’ geen verplichting tot het dragen 

van een mondkapje. 

Voor mensen die geen toegangsbewijs kunnen tonen, zal er per geval en indien dit 

mogelijk is binnen de huidige regels, naar een oplossing worden gezocht. De 

coördinatoren weten hoe te handelen. 

Rommelmarkt 

Afgelopen zaterdag is er in en rond De Werf weer een rommelmarkt gehouden. De 

vrijdag daaraan voorafgaand, was het een aangename dag, zodat ook buiten alles, in 

korte mouwen, in gereedheid kon worden gebracht. Zaterdag daarentegen had je 

buiten bijkans een zuidwester nodig en een paar gevoerde lieslaarzen om je nog 

enigszins behaaglijk te voelen. Binnen was het, bij tijd en wijle, gezellig druk. 

Maar het organiseren van de rommelmarkt is zeker de moeite waard geweest. De 

opbrengst bedroeg het fantastische bedrag van € 2200. De moeite waard, toch?  

 

We bedanken dan ook de vele vrijwilligers die dit succes weer mogelijk hebben 

gemaakt; we blijven op dit punt een bijzondere club (mensen).  

WE ZIJN TROTS OP JULLIE! 

Alles wat niet aan de man/vrouw kon worden gebracht is afgelopen maandag naar 

de kringloopwinkel ‘Het Goed’ gebracht. Weliswaar was er een principeafspraak met 

hen gemaakt dat we zouden komen, maar toen we daar de klep opende van de 

paardentrailer, en men daar zag dat deze tot de nok vol gevuld was met potentieel 

voor verkoop geschikte goederen, sloeg men van schrik achterover. Zoveel? Maar 

gelukkig mochten we alles achterlaten. Aansluitend nog een ritje naar Irado en de 

Rommelmarkt zat er weer op. 

Een door JW TV gemaakt filmpje en de door Jack Kerklaan gemaakte foto’s staan 

inmiddels op onze website. 

Subsidies.  

Al vele jaren verstrekt de gemeente Schiedam jaarlijks een subsidie aan 

maatschappelijke instelling die bijdragen aan het welzijn van de inwoners in de stad. 

Zo ontvingen De Werf en de Jacobussoos ieder jaar € 1.600,- als 

waarderingssubsidie, voor de te organiseren activiteiten.  
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Een paar jaar geleden heeft de gemeente besloten om dit systeem van subsidie 

verstrekken te veranderen. In de praktijk echter, blijkt dit voor kleine 

vrijwilligersorganisatie echt een gedrocht te zijn. Vele nutteloze uurtjes aan 

vergaderen, aanvragen indienen, tussentijdse rapporteren en verantwoorden. Pff! 

Zelfs de professionele organisaties hebben hier moeite mee en ook zij zitten niet echt 

te wachten op al die administratieve rompslomp.  

Nadat vorig jaar een aantal kleine organisaties al sneuvelde in dit subsidiegeweld - 

o.a. de Jacobussoos kreeg geen subsidie meer- dreigt dit lot nu ook voor De Werf 

voor de jaren 2022 - 2023. Voor ons een onbegrijpelijke- en onacceptabele 

boodschap. Als de gemeente dit beleid voort blijft zetten gaan er de komen jaren 

zeker enkele organisaties sneuvelen die juist van groot belang zijn voor het welzijn 

van de Schiedammers.  

Wie ons inmiddels een beetje kent zal het niet verbazen dat wij hier als bestuur flink 

tegen (blijven) ageren. A.s. dinsdag zal er een stukje verschijnen in het AD 

Waterweg over deze materie. Wordt vervolgd.  

Joppelaan 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij al iets vermeld over dit, door ons geïnitieerde, 

buurtinitiatief. Inmiddels hebben er gesprekken plaatsgevonden met de bewoners 

hoek Kerkweg/Joppelaan, de gemeentelijke projectleider, een landschapsarchitect 

en directie en bestuur van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en het De 

Grootfonds. Wat een enthousiasme mochten we van hen over het plan ontvangen, 

geweldig.  

Inmiddels is het idee afgerond en wordt het komende week officieel aangeboden aan 

het College van Burgemeester & Wethouders. Zij moeten beslissen of ze dit 

buurtinitiatief een kans willen geven. Onze vraag is “geef de buurt een jaar de tijd om 

het idee uit te werken in een voldragen plan”. 

Hoe het idee er precies uit ziet is te lezen in de rapportage. Deze is vanaf volgende 

week te lezen via de website www.dewerfkethel.nl .  

Natuurlijk krijgt dit een vervolg, we houden u op de hoogte. Wil je er al meer over 

weten, Ton Verdoes, onze voorzitter, is de trekker van het plan. Nou, dan weet je het 

wel hè: met de hakken in de Kethelse klei! 

 

 

 

 

 
 

http://www.dewerfkethel.nl/
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