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Beste mensen, 

De meeste deelnemers aan activiteiten, onder de noemer van De Werf, 

hebben al een punt gezet achter hun actieve bestaan, in de zin dan dat 

het niet meer noodzakelijk is om te werken, om in je eerste 

levensbehoeften te voorzien. Alleen gaat dit, helaas, niet voor op voor 

iedereen. Ook de huidige energiecrisis is debet aan het minder kunnen 

besteden aan zaken die tot de eerste levensbehoeften behoren. 

Het bestuur van De Werf is zich bewust van de toenemende druk op een 

deel van de bewoners in Schiedam-noord en is zich aan het oriënteren 

wat haar bijdrage in deze kan zijn, op kortere- en langere termijn. 

Maar even terug naar het begin van deze nieuwsbrief. Het feit dat we 

ons echt actieve bestaan achter ons hebben gelaten, betekent niet dat 

we ons maar achter de geraniums moeten verschuilen en ons moeten 

terugtrekken in een soort zelf gekozen isolement. 

Van alle kanten wordt benadrukt dat voor je lichamelijk- en geestelijk 

welbehagen, je actief deel moet nemen aan activiteiten ter ontspanning. 

Sluit je niet af; sluit je aan bij anderen, bij gezamenlijke activiteiten. 

Ontmoet mensen om je heen. Laat dit nu net de doelstelling zijn van De 

Werf: een centrum om elkaar te ontmoeten! Ontspannen, is cruciaal in 

ons bestaan. Er komen zoveel prikkelingen op ons af dat we soms door 

de bomen het bos niet meer zien. 
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De activiteitenkalender op de website, laat een grote verscheidenheid 

zien aan bijeenkomsten, die ter ontspanning kunnen worden bezocht. 

Het bestuur gaat in december de hei op, nou ja de hei, meer een dak 

boven ons hoofd elders in Schiedam, om een beleidsplan te ontwikkelen 

voor de komende jaren. De maatschappij verandert waardoor ook de 

behoefte aan ontspanning verandert. 

Dit jaar staat er weer een nieuwe activiteit gepland, een workshop 

kerststukjes maken. Ook begint er in januari weer een computercursus, 

kun je je stembanden gaan testen in een zangkoor e.d. 

De overige activiteiten worden ook in 2023 voortgezet. 

 

DE FEESTDAGEN 
Het is weer zover, de feestdagen zijn weer in aantocht. Omdat veel 

mensen met Kerstmis de gezelligheid in huis willen halen wordt er voor 

de liefhebbers een workshop kerststukken maken georganiseerd. Lees 

hieronder alles over deze workshop. 
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COMPUTERCURSUS 

Op woensdag 11 januari 2023 start weer een basiscursus 

computergebruik. 

Bent u benieuwd naar:  

 Hoe u uw bestanden het beste kan opslaan op de computer? 

 Hoe u zelf een adressenbestand kan maken? 

 Hoe u een persoonlijke kaart kan maken en versturen? 

 Hoe u om kan gaan met uw Digid? 

 Hoe prettig het is dat u zelf onderwerpen kunt aandragen die u 

behandeld wil zien in deze cursus? 

 Enz. enz. enz. 

Schrijf u dan in voor deze basiscursus 

Bijeenkomsten zijn wekelijks op woensdag van 9.30 tot 12.00 uur. 

De deelnemers moeten hun eigen laptop meenemen met daarop 

Windows-10 of 11 en Microsoft Office. 

Kosten € 2,50 per keer, exclusief jaarlijke bijdrage € 10,-- voor diegenen 

die nog geen lid zijn van de Werf, en inclusief koffie/thee. 

Contactpersoon: 

Annelies de Leede: anneliesdeleede@caiway.net tel. 06 108 66 546 

 

Andere wetenswaardigheden in en rond De Werf. 
De burendag is, wat ons betreft, een groot succes geweest, lees maar 

het verslag op de website. 

De deelnemersavond, waar voor de pauze rekenschap werd afgelegd 

over het reilen en zeilen van De Werf, op financiël- en inhoudelijk gebied, 

en waar na de pauze werd stilgestaan bij het initiatief van de Verenigde 

Naties om een betere wereld in 2030 te creëren. Karin de Vries (docente 

van het Lyceum Schravenlant) gaf in een diapresentatie aan welke 

initiatieven haar school hiervoor heeft opgestart, en welke raakvlakken 

deze initiatieven kunnen hebben met organisaties zoals die van ons. 

 Het bestuur 
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