Café van Toen en Nu evaluatie 2017
Meewerkende partners zijn:
Het Streekmuseum Krimpenerwaard
Krimpenwijzer
Historische Kring
Het Zingende Paard
Belbus
Wanneer
Iedere laatste donderdag van de maand vindt het Café van Toen en Nu plaats in het
Streekmuseum Krimpenerwaard. De ochtend duurt van 10.00 12.00 uur.
Het Café van Toen en Nu vindt het hele jaar door één keer per maand plaats. Dus ook tijdens
vakanties gaat het Café door.
T
D
De Watersnoodramp in de Krimpenerwaard
Tradities van Nederland en andere culturen
De Stormpolder
Spreekwoorden en Gezegden
Zeg het met bloemen
Zomerzotheid, 2000 jaar klederdracht
Boerderijen in Krimpen
Oogstfeest
Poesie album
In november staat gepland, Sinterklaas gaat duurzaam
In december staat gepland, tradities rond Oud en Nieuw
Aantal bezoekers:
In de maanden januari t/m oktober zijn er 264 bezoekers geweest.
De doelstelling is hiermee nog niet helemaal behaald. Maar gezien de ruimte waar het Café
plaats vindt is dit aantal heel redelijk. Bij een groepsgrote van 35 personen is het bijna niet
mogelijk om met elkaar aan tafel te zitten waardoor een gezamenlijk gesprek heel moeilijk
verloopt.
Voldoende activiteiten
Iedere maand
H
gen we ook aan de meewerkende
partners, vrijwilligers en de bezoekers hun inbreng. D
door de sociaalwerker van de KrimpenWijzer en Het Zingende Paard voorbereid en
uitgewerkt.

PR.
Er is een folder met informatie over het Café van Toen en Nu. Daarnaast is er een inlegfolder
voor de 1e helft en 2e
H
bod komen. Het café wordt ook benoemd in de lokale kranten. En soms verschijnt er een
artikel over het Café in de plaatselijke krant.
Daarnaast is er een facebookside van Café van Toen en Nu. Hier zou wat meer aandacht voor
mogen zijn! Helaas is dat niet mijn sterkste punt. (onder getekende)
Financiën
W
Er zal door onze manager Dhr. Ron Koevoets een nieuwe subsidie aanvraag gedaan worden
voor 2018.
Succes verhalen
Door het Zwaan kleef aan effect mogen wij concluderen dat het Café een succes is.
Met een moeizame start in 2016, waarin we soms met 5 bezoekers zaten mogen wij nu
gemiddeld 20 tot 25 bezoekers verwelkomen. En het aantal bezoekers lijkt nog steeds toe te
nemen. Wij horen regelmatig dat bezoekers de laatste donderdag in de maand speciaal
blokken om naar het Café te kunnen komen. Daarnaast merken wij dat ook nieuwe
bewoners horen over het café en dan langs komen om informatie over het Krimpen van toen
en het Krimpen van nu te horen.
Mensen zoeken ook buiten het Café contact met elkaar, halen elkaar op en wisselen
telefoonnummers uit. Eén meneer (weduwnaar) zei dat hij nu bekenden van het Café
tegenkomt op het winkelcentrum of de markt. Hij maakt een praatje met hen en dat maakt
zijn dag weer blij. Mensen wijzen elkaar ook op andere activiteiten in Krimpen. Waar soms
op ingegaan wordt.
Michel, ik hoop dat je uit dit verhaal kunt opmaken dat het Café van Toen en Nu een mooie
plek in Krimpen is, waar mensen graag naar toe komen. Die zorgt voor leuke , gezellige
contacten. Dus ook een klein beetje helpt om eenzaamheid tegen te gaan.
Mocht je nog aanvulling willen hebben of vragen hebt, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Henny Timmermans
sociaal werker Krimpenwijzer
mail: hennytimmermans@krimpenwijzer.nl
tel: 06 14765071

