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Beste leden, 
Coronanieuws: 
 
In nieuwsbrief nummer 15 van november hebben we u op de hoogte 
gebracht van de geldende coronamaatregelen in Ontmoetingscentrum 
De Werf, deze zijn nog steeds van kracht. Toch zijn de algemene 
maatregelen, om het COVID-19 virus in te dammen, zoals bekend, met 
ingang van zaterdag 13 november aangescherpt.  
Als bestuur van De Werf hebben wij uiteraard gekeken of dit nog 
consequenties heeft voor ons centrum. Wij komen hierbij tot de volgende 
conclusie: 
 
Voor het bezoeken van De Werf verandert er vooralsnog niets, 
vergeleken met de gang van zaken in de laatste veertien dagen.  
Dus om toegang te verkrijgen tot De Werf moet te allen tijde de QR code 
worden gescand. Bij het verschijnen van de groene V op het scherm van 
de scanner, staat niets meer in de weg om binnen te komen. Beschikt 
iemand niet over een QR code is het tonen van de Registratiekaart 
coronavaccinatie ook voldoende.  
Binnen zijn er dan geen specifieke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het 
dragen van een mondkapje, meer van toepassing. Dit alles met 
inachtneming van de basisregels, goed de handen wassen, voldoende 
afstand houden en bij klachten thuisblijven. 
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Wat betekent dit voor de activiteiten? 
 
De coördinatoren dragen een eigen verantwoordelijkheid, in die zin, dat 
zij zelf moeten beslissen of zij ‘hun’ activiteiten binnen De Werf, door 
willen laten gaan, met inachtneming van het hiervoor genoemde. Wij 
hebben de coördinatoren hiernaar gevraagd en dat levert het volgende 
overzicht op: 
 
Maandag: 

• Tekenen & Schilderen   gaan door   

• Jacobussoos    gaan door 

• Speksteen bewerken   gaan door 

• Bridgecursus    stoppen 3 weken 
Dinsdag: 

• Boekenclub    gaan door in december 

• Aquarelleren    bespreken op 16.11 e.e.a. in de  
                                                      groep 

Woensdag: 

• Wandelen     gaan buiten door 

• Computerles    gaan door 

• Jeu de Boules    gaan buiten door 

• Boetseren     gaan door 
Donderdag: 

• ’t Ketheltje     gaan door    

• De koffiekan    willen in december weer draaien 

• Bridgeclub donderdag   stoppen 3 weken 

• Beeldhouwen    gaan door 

• Klaverjassen    gaan door 
 
Vrijdag: 

• Bridgeclub vrijdag   stoppen 3 weken 

• Bridge Instuif    stoppen 3 weken 
Zaterdag: 

• Geen activiteiten 
Zondag: 

• Koffiedrinken     stoppen voorlopig 
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Waar komt de reactie van het bridgen vandaan? 
 
Uit bovenstaande informatie blijkt dat het bestuur van De Werf op 14 
november opnieuw vastgesteld heeft dat het Ontmoetingscentrum prima 
te gebruiken is voor het houden van activiteiten. Uiteraard met 
inachtneming van diverse maatregelen om te voldoen aan de 
coronaregels. Wat ons betreft een prima standpunt. 
 
Daarna is het aan de coördinatoren of ze het verantwoord vinden om de 
activiteiten gewoon voort te zetten. Natuurlijk hebben wij, Ton, Astrid, 
Thea & Ineke, Marguerite, Anneke en John & Marja hier ook naar 
gekeken. 
We hebben ons hierbij laten leiden door het recente besluit van de 
Nederlandse Bridge Bond aan de bridgeverenigingen  
“Het bestuur heeft besloten om gehoor te geven aan de oproep van 
Premier Rutte om bij te dragen aan het verlagen van het aantal 
besmettingen en geeft het DRINGEND ADVIES aan de clubs om de 
komende weken NIET fysiek te bridgen op de club”. 
  
Ook al zijn we niet aangesloten bij de NBB we menen er goed aan te 
doen ons toch te conformeren aan dit advies. Nergens kunnen bridgen 
maar in De Werf wel geeft geen goed gevoel. 
  
Vanaf heden zullen er gedurende 3 weken dan 
ook GEEN bridgeactiviteiten plaatsvinden in Ontmoetingscentrum De 
Werf. Sorry voor de liefhebbers maar we vertrouwen op een ieders 
begrip voor deze (min of meer gedwongen) keuze. 
  
Groeten en veel thuis bridge plezier. 
Ton 
 
 
Hoe lang gaat het duren? 
 
Natuurlijk kunnen wij op deze vraag geen antwoord geven . Voorlopig 
zijn de maatregelen van kracht voor een periode van 3 weken. Nu maar 
hopen dat het aantal besmettingen op dat moment is afgenomen zodat 
het weer iets “milder” kan. Natuurlijk blijven wij als bestuur de 
ontwikkelingen volgen. Zodra er nieuws is, melden we ons weer. 
 
Groet, 
Henk 


