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Beste mensen, 
 

Nieuwe realiteit? 
Zijn we allemaal alweer teruggekeerd naar de nieuwe realiteit, dat wil 
zeggen de realiteit zoals we die herinnerden vanuit het verleden? Je weet 
wel, de realiteit waar onze dove medeburgers nog konden zien wat 
zijn/haar gesprekspartner te vertellen had, omdat nog niemand had 
gehoord van het ‘verplicht’  advies om gebruik te maken van een 
mondkapje, als je een ander te woord stond binnen een afstand van 1,50 
meter. Hopelijk kan iedereen weer zonder mondkapje functioneren en weer 
met regelmaat De Werf komen bezoeken om daar dan deel te nemen aan 
de activiteiten.  
 

Vormt het voor sommigen onder u toch nog een een stap te ver? 
Schijnbaar toch wel. Zo bleef het aantal deelnemers bij het klaverjassen, 
afgelopen donderdagavond, sterk achter bij de te verwachte opkomst. Dus, 
stimuleer elkaar om weer de oude gewoonte op te pakken! 
 

Corona maatregelen verleden tijd! 
Gelukkig is de oude realiteit weer teruggekeerd binnen ons sociaal 
functioneren. De Werf kan hierbij ook weer een rol gaan vervullen. Het 
maximale aantal deelnemers per activiteit binnen in De Werf, van 28 
personen, behoeft immers niet meer in acht te worden genomen. De QR-
code tonen bij binnenkomst? Waar diende die code ook alweer voor? Twee 
tafels naast elkaar zetten om de afstand van 1,50 meter in acht te kunnen 
houden? Geen idee waar je het over hebt!  
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Verleden tijd dus! 
Hoera, we kunnen nu weer gewoon ons spelletje aan tafel spelen, met onze 
overbuur op armafstand! Wat een weelde hé, gelukkig een kopzorg minder! 
Ja, voor ons wel.  
 

Ruim 2000 kilometer naar het oosten hebben ze wel iets anders aan hun 
hoofd, dan zich druk te maken over de afstand van de tafel in een 
ontmoetingscentrum. Konden ze zich hierover maar druk maken, 
gegarandeerd dat ze zich daar een stuk prettiger zouden voelen. 
 

Openheid  
Het bestuur van De Werf staat voor openheid; zowel in de zin van 
contacten met de gebruikers binnen in De Werf, alsook in de zin van 
verantwoordelijkheid afleggen aan diezelfde gebruikers over de financiële 
kant van de zaak, alsook over de activiteiten in en rond De Werf. 
Zeker nu, na twee jaar minder contact over en weer, heeft u het recht te 
weten wat er zo allemaal is gebeurt, gebeurt, en staat te gebeuren in en om 
De Werf. 
 

Informatie op de website. 
Op onze website vindt u, naast de algemene informatie over de activiteiten 
en de agenda, dan ook het financieel- en het secretarieel verslag over het 
jaar 2020, het eerste ‘Corona’jaar. Binnenkort zullen hier de verslagen over 
2021 aan worden toegevoegd.Ook staat er informatie op hoe vaste 
gebruikers, gebruik kunnen maken van De Werf voor een bijeenkomst in de 
persoonlijke sfeer. Daartoe is op de website de inhoud van het 
gebruikerscontract te vinden.  
 

Neem maar eens nota van het financieel- en het secretarieel verslag om zo 
kennis te nemen van wat er zo allemaal komt kijken om een 
ontmoetingscentrum, als dat van ons, draaiende te houden en om te zien 
wat er, ondanks COVID-19, toch nog allemaal aan activiteiten doorgang 
heeft gevonden en om,wellicht, De Werf eens te kunnen gaan gebruiken 
voor een bijeenkomst in de persoonlijke sfeer, bijvoorbeeld voor een 
activiteit waar veel volk wordt verwacht, dat je thuis niet allemaal kwijt 
kunt.Bij het rondsnuffelen kunt u dan gelijk eens een blik werpen op het 
nieuwe Huishoudelijk Reglement en het , na uitvoering van de 
grootschalige renovatie, opgestelde Meerjaren Onderhouds Plan. 
Informatieavond in mei. 
In de maand mei willen we een informatieavond beleggen, waar we de 
gebruikers graag in/bij willen betrekken. Nieuwe ideeën? Gooi ze in de 
groep! Suggesties ter verbetering? Laat het horen, door dit kenbaar te 
maken bij het bestuur. Op deze avond gaan we er dan samen mee aan de 
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slag. Hebt u ideeën over de inrichting van de avond zelf? Kom maar op, 
want wij zitten ook maar vast in ons vaste patroon; de datum voor deze 
avond wordt zsm bekend gemaakt. Uiteraard is iedereen welkom! 
 

Standaard kleur grijs. 
Als je bij de activiteiten, die worden gehouden in De Werf om je heen kijkt, 
overheerst de haarkleur grijs. Hamvraag is derhalve: Hoe krijgen we 
jongere ouderen en oudere jongeren gemotiveerd om gemeenschappelijk 
activiteiten te ontplooien in De Werf? We hebben een schitterend 
ontmoetingscentrum tot onze beschikking, alleen, is dit schijnbaar niet bij 
elke inwoner, in een straal van twee-, drie kilometer, rond het gebouw, 
bekend.  
  
Naamsbekendheid 
Heeft iemand van u ideeën om de naamsbekendheid te kunnen vergroten? 
Toch meer gebruik gaan maken van sociale media, als Facebook, Twitter 
e.d.? Laat het ons weten. We hebben de eerste stap van gebruikmaking 
van de sociale media voorzichtig gezet door een facebookgroep aan te 
maken, onder de naam 'De Werf Kethel Schiedam'. Iedereen die dat leuk 
vindt kan hier een berichtje en/of foto's delen. Hopelijk kan dit de start zijn 
voor een vruchtbare PR-campagne. 
 

Sociale betrokkenheid in de buurt. 
Wij, als bestuur van De Werf willen er alles aan doen om de sociale 
betrokkenheid binnen Schiedam-noord, te bevorderen. Zo zijn wij- om dicht 
bij huis te blijven- initiatiefnemer om als volwaardige partner, samen met de 
bewoners van De Joppelaan, te worden aangemerkt bij nieuwbouwplannen, 
in de hoek Joppelaan, spoorlijn, Kerklaan, waarbij ook sociale aspecten 
aandacht verdienen. Alleen is bij de gemeente Schiedam schijnbaar nog 
niet doorgedrongen dat, als je samen iets overeenkomt, je dan ook samen 
de uitgezette route moet blijven bewandelen. Bewonersparticipatie schijnt in 
politiek Schiedam ‘hot’ te zijn, want men heeft daar de mond van vol. Alleen 
blijft dit schijnbaar beperkt tot binnen de muren van het Stadskantoor; kom 
je daarbuiten, dan is van enige vorm van participatie, weinig meer te 
bespeuren. Niet slim hè, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
 

Wij hebben er weer heel veel zin in om met volle kracht vooruit het 
Ontmoetingscentrum optimaal te laten gebruiken, u ook???? 
Groet, 

Henk  


