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Beste bezoekers van De Werf, 
 
Hier wat wetenswaardigheden. 
 
NL doet op zaterdag 11 maart van 10.30 uur tot uiterlijk 15.30 uur. 
 
Stichting De Werf heeft zich ook dit jaar weer aangemeld bij het 
Oranjefonds en neemt deel aan de landelijke NL doet-activiteiten. 
Het motto: 
 ‘Een nieuwe lente een nieuw begin’ . 
 
Wat gaan we doen: 
We brengen de buitenruimte weer in "zomer-conditie" door: 

• Opknappen van de tuin, borders en terras. 
• Verbeteren van de Jeu de boules-baan. 
• Schoonmaken van de goten. 
• Ophangen van een informatiebord bij de voordeur. 

 
We zoeken vrijwilligers om ons te helpen, zowel onder onze deelnemers 
als daarbuiten. Als je geen zin hebt in buitenwerk, kun je ook meehelpen 
in de keuken. Koffie, thee en lunch worden verzorgd om het 
energieniveau op peil te houden. Wordt deel van ons mooie gebouw en 
ontdek de vele leuke activiteiten! 
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We zien je dus graag komen; Je hiervoor opgeven kan bij Jacqueline 
Lansbergen via jclans@hotmail.com 
. 
Mocht u nog briljante ideeën hebben voor deze dag of anderszins dan 
horen we die natuurlijk ook graag. 
 

 
Beleidsdag bestuur op 7 december 2022. 
 
Op 7 december werkte het bestuur van Stichting De Werf (Ton Verdoes, 
Cor de Vette, Henk Ravensbergen, Denise de Groot en Jacqueline 
Lansbergen) aan het heden en de toekomst van Ontmoetingscentrum 
De Werf.  
 
We hebben goede jaren achter de rug (behalve dan bij Corona), waarin 
veel is bereikt, zoals de staat van het pand, het beleidsplan, de statuten, 
het huishoudelijk reglement, het meerjarenonderhoudsplan, de ANBI-
status en een actuele website. 
 
Er is nog zorg en aandacht nodig voor de toekomst, met kansen en 
bedreigingen. Onze speerpunten zijn: 
 

• Vernieuwing/verbreding van het aanbod 
• Aantrekken van nieuwe doelgroepen en verjonging (met een 

gemiddelde leeftijd van 74 jaar een must) 
• Financiële stabiliteit (is nu goed, maar moet wel goed blijven) 
• Uitbreiding van het bestuur 
• Beheer en onderhoud van het gebouw 
• Keuze van waar we onze energie aan willen besteden 
• Meer openheid en PR 
• Samenwerking en kennisdeling met andere wijkcentra. 

 
We werden 's middags bijgepraat door wijkregisseur Marcel Kreuger, wat 
nuttig en leerzaam was. Marcel heeft nauw contact met bewoners, 
ondernemers, sociaal werkers, wijkondersteuningsteam, wijkcentra, 
politie en woningcorporatie en is daarmee een belangrijke verbinder met 
veel kennis. 
 

OP 15 MAART ZIJN ER DE VERKIEZINGEN VOOR DE 
PROVINCIALE STATEN 
DE WERF IS DIE DAG DAN EEN STEMBUREAU 
 

mailto:jclans@hotmail.com
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Het dagelijkse wel en wee 
 
Volgens een recent artikel in de krant, kan een combinatie van gezonde 
gedragingen helpen bij het vertragen van geheugenverlies bij cognitief 
normale oudere volwassenen. 
 
Een wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat o.a. kaartspelen 
en het onderhouden van minstens twee keer per week sociaal contact, 
het risico op dementie kan verminderen.  
 
Welnu, in De Werf bieden we de mogelijkheid om en te kaarten en 
sociaal contact te zoeken door middel van een brede reeks aan 
activiteiten. 
Hieronder worden wat voorbeelden daarvan uitgelicht, onder het motto 
“Wat een bedrijvigheid in en rondom De Werf”: 
 

 
Stand Together stelt zich voor 
 
 

 

Sinds kort repeteert Stand 
Together in de Werf. De 
eerste repetities zijn hier 
goed bevallen en graag 
vertellen we iets meer 
over ons koor. 
 
Vanaf augustus 2014 
staat Stand Together op 
de kaart. Het koor bestaat 
uit 26 trouwe leden, 
opgesplitst in sopranen, 
alten, tenoren en bassen.  
 

 
De muzikale leiding is in handen van de dirigente Elly Bezemer en 
pianist S’yo Fang. Vol enthousiasme begeleiden zij het koor en zij 
zorgen ervoor dat de stemmen zich samenvoegen en samensmelten tot 
een fraai geheel. 
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Het repertoire bestaat uit popsongs en film- en musicalnummers. Erg 
leuk om te zingen, maar er moet flink gerepeteerd worden.  
 
Dit gebeurt iedere woensdagavond van 20:00 – 22:00 uur in de Werf. 
Eén keer in de maand wordt de repetitieavond afgesloten met een borrel, 
want naast zingen is het sociale aspect ook erg belangrijk. 
 
Op dit moment hebben wij onze eerste optredens weer gehad na 
coronatijd en dit smaakt naar meer.  
 
Tot aan de zomervakantie staat er nog veel te gebeuren: een optreden in 
het Jacobs Gasthuis op 18 maart, een concert op zondagmiddag 7  mei 
in de Jacobuskerk en bij inloting deelname aan het korenfestival 
Rotjekoor op zaterdag 10 juni in Rotterdam. 
 
Nieuwsgierig geworden of al lang aan het nadenken  of zingen iets voor 
je is? Je bent van harte welkom op onze repetitieavond om eens te 
kijken hoe dit is. 
 
Wil je meer weten? Kijk op www.standtogether.nl 
 
Annemiek van Dijk 
 
 

Oranjedrive 
 
Zaterdag 6 mei wordt er weer een Oranje drive gehouden.  
Deze keer gaan wij er een echt bridge spektakel van maken.  
We zijn nog volop  met de voorbereiding ervan 
Zodra er meer bekend is houden wij jullie op de hoogte.  
 
Noteer zaterdag 6 mei alvast in je agenda!!  
 
Met vriendelijke bridgegroetjes, 
Astrid Poot 
 
  

http://www.standtogether.nl/
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DAGTOCHT VOOR ACTIVITEITENGROEP ’t KETHELTJE OP 
DONDERDAG  15 JUNI 2023 
 

Wij gaan weer een dag op stap 
en wel op donderdag 15 juni 
2023. 

 
Deze keer wordt het een dagje 
naar het strand. 
 
We hebben een reuze leuk 
programma voor u in petto. 

Vertrek vanaf De Werf om 9:30 
uur met de bus naar Ter Heyde/ 
Monster 
 
Rollators of rolstoelen kunnen 
gewoon mee met de bus. 
U kunt ook instappen bij het 
benzinestation aan de 
Zwaluwlaan. 

  

 

In de middag zijn de volgende 2 groepen van 8 personen aan de beurt 
voor de strandrit.   
’s Middags krijgen we nog een ijsje of frisdrankje aangeboden. 

Terwijl de ene groep de rit met de strandrups maakt, kunnen de anderen 
genieten van een strandwandeling , schelpen zoeken of op het terras 
genieten van het zonnetje. 
 

Eventuele extra consumpties komen wél voor eigen rekening. 

Nadat iedereen de strandtoer heeft gemaakt, vertrekken we om +/- 15:45 
uur weer naar Schiedam.  

Leden van ’t Ketheltje betalen hun maandelijkse € 8,00, voor alle 
anderen deelnemers vragen we € 45,00. 

We hopen op een stralende zonnige dag. 
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Vergeet niet om zonnebrand, zonnebril of hoedje, een jasje of vest, een 
flesje water én een goed humeur mee te nemen. 

We hebben voor 32 personen plaats in de strandrups en voor 50 
personen in de bus. 
Maar vol = vol !!!! 

Aanmelden voor deze unieke dagtocht kan bij: 

José Vollebregt tel. 010-471 48 35 / 06-3839 7602 
of via email : josevollebregt@gmail.com . 

 
Deelname is echter pas definitief ná overmaking van  € 45,00 op 
rekening nr. : 
NL 35 ABNA 0813 0649 88 t.n.v. José Vollebregt-van Dorp 

Activiteitenbegeleiders van ’t Ketheltje :  
Jolanda Slagboom 010-449 1000 / 06-38 75 51 51 
José Vollebregt      010-471 4835 / 06-38 39 76 02 

 

 
 
Speksteen voortgang 
 
Na een daling van leden in de activiteit speksteen bewerken op 
maandagavond, hebben we weer nieuwe enthousiaste leden 
verwelkomd. Op 25 januari hebben we met de nieuwe leden ons eerste 
culturele uitje gehad naar het Depot van Boijmans van Beuningen. Het 
was een interessante dag. 
 
Ed Dijkstra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:josevollebregt@gmail.com
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Informatiemiddag bouw spoortunnel. 
 
Woensdag 1 februari vond er een 
informatiebijeenkomst plaats over een 
nog conceptueel plan voor een 
spoortunnel tussen Joppelaan en 
Kerkweg, als vervanging voor de 
huidige spoorwegovergang  aan de 
Kerkweg.  
 
Het is nog maar een eerste aanzet, 
maar toch reden voor flink wat 
geïnteresseerden om De Werf te 
bezoeken teneinde te horen en te zien 
wat de plannen zijn.  
 
 
 

 

 
Inmiddels hebben wij vragen gekregen hoe dit plan zich verhoudt tot het 
buurtinitiatief voor de Kerkweg/Joppelaan. Onze bevinding is dat het plan 
naadloos aansluit en versterkt. Zeker als bij de uitwerking goed gekeken 
wordt naar de mogelijkheden om de veiligheid rondom de kruising 
Kerkweg - Joppelaan te verbeteren.  
 
We blijven het volgen. Inmiddels staat er ook een filmpje van de 
omgeving op JW TV, aangevuld meteen interview met de wethouder. 
Zie https://www.youtube.com/watch?v=AOV449_FpfM 

 

 
 
Dauwtrappen 
 
Op 18 mei organiseren we weer dauwtrappen, vertrek om 5:30 uur.  
Rina Vlugman zou mogelijk niet in staat zijn om haar taak in de catering 
te vervullen vanwege een lichamelijke handicap. 
We wachten nog af, maar als dit het geval is, zoeken we naar een 
vervanger.  
Wie is geïnteresseerd? Meld je aan bij Jan of Henk. Met vriendelijke 
groet,  
 
Jan Vlugman 

https://www.youtube.com/watch?v=AOV449_FpfM
https://www.youtube.com/watch?v=AOV449_FpfM


 

 SAMENWERKEN – ONTMOETEN - VERBINDEN 
 

Paasworkshop 
 

 

Groet, 

Henk  

 

 
 
 


