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Beste mensen, 
 
We schrijven alweer september, september is een maand waarin 
normaliter alle sociale activiteiten weer opstarten. Bij ons, bij De Werf, is 
dat niet anders. Wat wel anders is, vergeleken met de afgelopen twee 
jaar, is dat we niet meer gebonden zijn aan regels met betrekking tot het 
gebruik van De Werf, regels in verband met COVID-19. 
Laten we hopen dat we hiervan verlost zullen zijn, al is dit niet te 
garanderen. 
Een nieuw seizoen, met nieuw elan, zullen we maar zeggen. 
 
September dus de startmaand, kijk op de website, voor de relevante 
informatie omtrent start en inhoud van de activiteiten. 
Ook is september de maand waarin, naast de reguliere activiteiten, zoals 
die zijn vermeldt op de website, ook activiteiten plaatsvinden die vallen 
binnen  onze doelstelling: Samenwerken - Ontmoeten - Verbinden. 
 
In dat kader verwijs ik graag naar twee zaken die er uitspringen, zijnde 
de deelnemersavond en de burendag. 
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De deelnemersavond 28 september a.s. 
In nieuwsbrief 21, van juni jongstleden, hebben we u allen uitgenodigd 
voor een deelnemersavond, op 30 juni. Achteraf gezien, bleek dit niet 
zo’n gunstige avond, zo vlak voor de zomerperiode. Reden voor ons om 
deze avond te verplaatsen naar woensdag 28 september a.s. De agenda 
is gelijk aan die van 30 juni. Dit betekent dat, naast de bestuurlijke 
informatie omtrent het reilen en zeilen van De Werf, ook weer ruimte is 
ingevuld voor een actueel, aansprekend onderwerp.  
De agenda is als bijlage toegevoegd aan deze nieuwsbrief. 
 
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.  
 
 

De burendag, 24 september a.s. 
Burendag is dé dag waarop je gezellig samenkomt met de buurt. Want 
buren doen ertoe! Waar buren naar elkaar omkijken worden buurten 
leuker, socialer en veiliger. Op Burendag ontmoeten buren elkaar en 
zetten ze zich samen in voor hun buurt. Onze doelstelling voor deze dag  
is om uitgebreid in te gaan op de actualiteit, rond Joppelaan/Kerkweg. 
Om die reden zullen onze buren, de bewoners van Joppelaan, Kerkweg 
en Groeneweg, worden uitgenodigd voor deze dag. Zo is er een 
diapresentatie, wordt er verslag gedaan van het buurtparticipatie-overleg 
en is er ruimte om elkaar beter te leren kennen, voor zover dit nog nodig 
is. Kortom, de buren rondom De Werf kunnen gezellig worden bijgepraat, 
zodat ze op de hoogte zijn van het laatste nieuws aangaande de 
voortgang van dit project. De omwonenden zullen per brief worden 
uitgenodigd voor deze dag. 
 

Continuïteit  
Dan nog een opmerking aangaande de continuïteit. De gemeente 
Schiedam heeft de filosofie dat organisaties als de onze zelf de 
broekriem moeten ophouden. Met andere woorden, we zullen, ook 
financieel, als het kan kostendekkend moeten werken, de tering naar de 
nering zetten dus. Wij zijn derhalve gebaat bij een deelnemersveld dat 
ons in staat stelt aan deze kwalificatie te voldoen. Ergo, een inzakking 
van het aantal deelnemers aan activiteiten in De Werf, zal deze 
doelstelling geweld aan doen. Wij als bestuur onderkennen dit probleem 
wel degelijk en zijn ons aan het bezinnen hoe we de komende jaren 
willen gaan invullen. Het behoeft geen betoog dat we ons hierbij met 
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name richten op jongere ouderen, omdat de generatie van boven de 50 
jaar, de kern vormt van ons huidige deelnemersbestand. Dit betekent 
overigens niet dat we ons afsluiten voor initiatieven om ook oudere 
jongeren, en wellicht nog jonger, warm te maken voor activiteiten binnen 
De Werf, dit alles bezien binnen de mogelijkheden. 
 
Hierop vooruit lopend is er bij de computercursus ruimte voor meer 
deelnemers. Interesse? Kijk op 
http://dewerfkethel.nl/computercursus-2 
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