Café van Toen en Nu
Aanvraag subsidie 2018

Deelnemende organisaties:





Streekmuseum Krimpenerwaard
Historische kring Krimpen
Het Zingende Paard
ContourdeTwern Krimpen

Janine Nauta
Anita Elsinga
Stella Speksnijder
Henny Timmermans en Roos van Esch

Inleiding
In 2016 is het Café van Toen en Nu gestart als één van de projecten in het kader van
K
IJ
I
in 2017 waren dit 12 bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden georganiseerd in het streekmuseum
Krimpenerwaard. De organisatie is in handen van het Zingende Paard en ContourdeTwern. De
Historische Kring Krimpen levert regelmatig een bijdrage door middel van het beschikbaar stellen van
B
maken van de Belbus voor vervoer.
De bijeenkomsten worden hoog gewaardeerd door de bezoekers en de bezoekersaantallen laten een
stijgende lijn zien. Het gemiddeld aantal bezoekers in 2017 was 25. Daarnaast is de doelstelling van
minimaal 50 unieke burgers in 2017 ook behaald.
Vanwege het succes in 2016 en 2017 willen de deelnemende organisaties in 2018 het project graag
voortzetten en opnieuw een subsidieverzoek indienen bij de gemeente Krimpen.

Doel van het café
Het doel van het café van Toen en Nu is als volgt:
M
C
T
N
die behoefte hebben aan de uitbreiding van hun sociale netwerk. Aan de ene kant zijn dit kwetsbare
ouderen waarvoor de wereld steeds kleiner wordt. Dit kunnen ook mensen zijn die eenzaam zijn door
verlies of nieuwe inwoners van Krimpen. A
cultuurhistorie van de streek willen we hen met elkaar in contact brengen. Hoe ze dit willen invullen
is verder aan hen. H C
T
N
bijdrage voor nieuwe
bewoners. Zij ontmoeten hier Krimpenaren die hen kunnen helpen met het wegwijs maken binnen de
gemeente.
De huidige bezoekers van het café zijn meestal oudere burgers die op zoek zijn naar nieuwe
contacten en informatieve ontmoetingen. Het café voldoet aan de vraag van bezoekers en bereikt
een doelgroep die behoefte heeft aan uitbreiding van het sociale netwerk. In 2017 hebben we
gemerkt dat het café ertoe geleidt heeft dat bezoekers ook buiten het café om contact met elkaar
onderhouden. Daarnaast is de betrokkenheid van de bezoekers bij het café groot. Zo denken zij mee
over de inhoud en brengen zij naar aanleiding van het betreffende thema materiaal mee.
De meeste bezoekers kijken uit naar hun maandelijkse uitstapje naar het Café en voelen zich
inmiddels vertrouwd en op hun gemak bij elkaar. Ook worden bezoekers gewezen op andere
activiteiten binnen Krimpen waarbij zij ook weer andere mensen kunnen ontmoeten.
Voor 2018 hebben we het voornemen om het huidige bezoekersaantal in stand te houden en te
bekijken hoe in kunnen spelen op het groeiende aantal bezoekers binnen het Café van Toen Nu .
Opzet
Aan de opzet willen we in 2018 niets veranderen. Een bijeenkomst zal maximaal twee uur duren en
heeft een vooraf vastgesteld thema. In 2018 willen we opnieuw 12 maandelijkse bijeenkomsten
organiseren. De sociaal werker vanuit ContourdeTwern, welke werkt vanuit de KrimpenWijzer, zal
zorg dragen voor de coördinatie van het café van Toen en Nu.
Elk thema wordt voorbereid door een werkgroep bestaande uit de coördinerende sociaal werker,
verhalenvertelster Stella Speksnijder en Anita Elzinga van de Historische Kring Krimpen. In deze
werkgroep wordt een keuze gemaakt voor een thema en de wijze waarop dit ingevuld wordt. Plaats
van het café van Toen en Nu zal wederom het Streekmuseum zijn. Wethouder Oosterwijk,
ambassadeur van het project, zal ook weer gevraagd worden om een bijdrage te leveren aan
tenminste één van de bijeenkomsten.
Gewenst resultaat 2018






Het organiseren van minimaal 12 maandelijkse bijeenkomsten (we gaan in de
zomermaanden door) waarvan de laatste het karakter heeft van een eindejaar bijeenkomst
met een feestelijk tintje.
Het bereiken van minimaal 50 unieke burgers en gemiddeld 25 vaste bezoekers per
bijeenkomst.
Bezoekers wijzen op andere activiteiten in Krimpen aan den IJssel.
Na afloop van het jaar zullen we aan de gemeente Krimpen rapporteren over de bereikte
resultaten.

Financiën
De begroting voor 2018 ziet er als volgt uit:
Café van Toen en Nu
ContourdeTwern
Het Zingende Paard
Streekmuseum
Onkosten HKK
PR en communicatie
Overig
Totaal:

Begroting 2018:

