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Aan alle deelnemers aan een van de activiteiten in Ontmoetingscentrum 

De Werf 

Misschien heeft u het al gehoord of gemerkt, het bestuur van Stichting De 

Werf heeft de koers ingezet om de deelnemers meer te betrekken bij het reilen 

en zeilen van De Werf.  

Zo is de website www.dewerfkethel.nl rijk gevuld met informatie maar dit 

vinden we nog lang niet genoeg, dit is maar de eerste stap. 

De volgende stap is dat we jaarlijks een deelnemersavond gaan organiseren 

rondom een aansprekend thema. Op deze avond wordt iedereen 

geïnformeerd over alles wat in en rond De Werf gebeurt en staat te gebeuren, 

hoe zich dat verhoudt met het thema van de avond maar vooral ook wat uw 

gedachten en ideeën zijn.  

Het Ontmoetingscentrum is immers van ons allemaal. 

We nodigen u dan ook heel graag uit voor de 1ste deelnemersavond met deze 

opzet. 

Deze zal gehouden worden op: donderdag 30 juni 2022 aanvang 19.30 uur. 

Uiteraard zal dit plaats vinden in ons eigen Ontmoetingscentrum. 

We stellen hierbij de volgende agenda voor: 

1. Het bestuur geeft uitleg over het jaarverslag 2021 en de bijbehorende 

cijfers 

2. Na de grootschalige renovatie in 2019 is de gehele omgeving aan een 

grote opknapbeurt toe. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen, daar zijn al 

onze buren en de gemeente bij betrokken. De voorzitter zal het idee 

http://www.dewerfkethel.nl/
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rondom de Kerkweg/Joppelaan presenteren en de laatste stand van 

zaken aangeven. 

3. Door de Verenigde Naties zijn wereldwijd 17 doelen benoemd (SDG’s) 

om een betere wereld in 2030 te creëren. Vanuit Nederland neemt 

Schiedam als enige Nederlandse stad deel aan het project Global Goals 

for cities van URBACT zie ook  https://urbact.eu/schiedam.  

Karin de Vries (docente van het Lyceum Schravenlant) zit, samen met 

andere stakeholders uit Schiedam, in een denktank welke geleid wordt 

door een collega van het Lyceum Schravenlant, Lara Melkert. Deze 

denktank heeft een adviserende rol richting de gemeente m.b.t. de 

SDG’s.  

Karin zal de 17 SDG’s op deze avond presenteren, hoe hier mee 

omgegaan wordt op het Lyceum Schravenlant en met ons de discussie 

aangaan hoe de vele activiteiten in De Werf passen in een of meerder 

van deze doelen. Maar ook hoe kunnen we nog meer vorm en inhoud 

geven aan onze bestaande en nieuwe activiteiten? 

Wij denken dat dit een mooi en actueel thema is voor deze avond, en 

wie weet ontstaat er een prachtige samenwerking met Lyceum 

Schravenlant. 

4. Dit is misschien wel het belangrijkste punt van de avond. 

Welke ideeën, wensen, gedachten, ergernissen leven er bij u als actief 

en betrokken deelnemer aan een of meerdere activiteiten in De Werf. 

5. We sluiten de avond af met een drankje en een hapje zodat er gezellig 

nog even nagebabbeld kan worden voordat we om 22.00 uur de avond 

gaan afsluiten 

Heeft deze uitnodiging uw interesse gewekt en wilt u graag op deze avond 

aanwezig zijn, meld u dan aan bij onze secretaris Jacqueline Lansbergen 

jclans@hotmail.com.  

Het bestuur van De Werf 

2 juni 2022. 
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