
   JAARVERSLAG 2016  
Mede door ondersteuning van het WOP Middelwatering, de Gemeente, Woonzorg NL,  Havensteder,  

de Van Cappellen stichting, donaties en sponsoren, zoals de Jumbo Koperwiek en Arie Kok was het mogelijk 

 om 138 activiteitenmomenten te realiseren voor ouderen/volwassenen, en kinderen 4  t/m 12 jaar. 

Op 26 augustus was een feestelijk bijeenkomst voor de viering van 5 jaar Wijkpunt Torenhof in de wijk Middelwatering. 

 

Primaire Doelgroep 

Stichting Kennismakelaars richt zich met name in Wijkpunt Torenhof op ouderen uit de wijk Middelwatering, met als doel het 

ontmoeten, niet alleen in het Wijkpunt maar ook daarbuiten. De activiteiten worden georganiseerd op basis van de vraag vanuit 

de wijk door een groep van 20-30 vrijwilligers en bewoners .  Iedere vrijdagavond is er een activiteit, zoals Koken, Bingo, 

Spelletjes of een thema-avond.  In 2016 waren er  ook eendaagse activiteiten,  

zoals NLDoet, Zomer rommelmarkt,  Halloween, grote Middelwatering bingo en een winter groenworkshop. 

 

Iedere woensdagochtend is er een gratis koffie inloop, dit om een zo laagdrempelig mogelijke activiteit te organiseren. Dit is ook 

de ochtend waar met allerlei maatschappelijke organisaties afspraken worden gemaakt, Welzijnswerk, handhaving, de 

gemeente, CJG, maar ook met andere aanbieders van activiteiten in het kader van kennisuitwisseling. Een scholier van 

praktijkschool Accent help mee in het kader van maatschappelijke stage. Wijkbewoners kunnen deze morgen niet alleen gezellig 

koffiedrinken, de krant lezen, spelletjes spelen, maar ook met al hun vragen over zorg en welzijn terecht. De vrijwilligers kunnen 

direct helpen of doorverwijzen. Omdat de wijkbewoners buiten “de Club”ook contact met elkaar hebben ontstaat er een 

netwerk, en weten we of iemand ziek is of hulp nodig heeft. Maar ook naar de buitenruimte in de buurt wordt omgekeken. Rond 

het Wijkpunt is het groen door bewoners en vrijwilligers geadopteerd en bijna wekelijks wordt er wel een melding gedaan over 

bijvoorbeeld het groen, vuilnis, of zorgelijke/verdachte situaties. 

 

Secundaire Doelgroep 

De andere doelgroep zijn kinderen van 4 t/m 12 jaar uit de wijk. In samenwerking met Buurtcentrum de Fluiter 

 en de Buurttuin Wiekslag  zijn er iedere vakantie activiteiten georganiseerd, maar ook de buitenspeeldag en 

 het Sinterklaasfeest. Hierbij zijn ook de kinderclubs van de Meerpaal en Rondelen op de hoogte gehouden 

 van de activiteiten, zodat ook de kinderen van deze clubs mee konden doen. Met BC de Fluiter worden in 2017 gesprekken 

gevoerd over verdere intensivering van de samenwerking, dit ook met het oog op de toekomstige ontwikkeling van Huis van de 

Wijk in Middelwatering. 

 

 PR 

Iedere kwartaal is er een activiteitenflyer,  aankondigingen via de pers,  Facebook, Twitter,  

Watisertedoenincapelle en via email. Ook zijn een aantal activiteiten aangemeld via MaakCapelle. 

De meeste activiteiten worden goed bezocht, zo is er zelfs een wachtlijst voor de bingo.  

 

In memoriam 

Voor de vrijwilligers was het een druk jaar met veel verschillende activiteiten, maar ook een zwaar jaar waarin 

 twee van  onze vrijwilligers,  Rita Nokhia en Annie Dorst zijn overleden.  En tijdens het schrijven van dit verslag  

kregen wij de trieste mededeling dat Nancy Sleewenhoek is overleden. De mooie en dierbare momenten die 

wij met hen hebben beleefd, nemen wij mee in onze herinnering. 

 

Voor het jaar 2017 is er via de Gemeente in het kader van de WMO Ontmoeting een bijdrage toegekend voor 

 de ontmoetingsactiviteiten voor ouderen. Een ander deel van het budget gaat via MaakCapelle, ook voor de 

 eendaagse en kinderactiviteiten. 

 

Stichting Kennismakelaars, 28 februari 2017 

Torenhof 1, 2903 CD Capelle aan den IJssel 

010-751 55 00 

info@kennismakelaars.nl 
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 Deelnemersoverzicht 2016 

TOTAAL 4.959 863 5.822 138 

  vrijw/bewon TOTAAL AANTAL 

Ontmoetingsactiviteiten deelnemers meehelpen DEELN. 2016 KEER 

Bakkie in de Buurt en ICT cafe 1.300 312 1.612 52 

Spelletjesavond 193 37 230 12 

Koken voor de buurt  395 109 504 12 

Thema-avonden 113 38 151 3 

Bingo 515 34 549 11 

Zondagmiddaginloop  445 65 510 21 

 

Totaal 1 2.961 595 3.556 111 

Thema's activiteiten         

(Groen)workshop 26 4 30 1 

NL Doet  35 5 40 1 

Zomermarkt 450 15 465 1 

Vleermuizenavond (vervallen) 0 0 0 0 

Middelwatering kerstbingo 99 3 102 1 

 

Totaal 2 610 27 637 4 

Kinderactiviteiten         

Voorjaarsvakantie 140 24 164 3 

Meivakantie 107 30 137 4 

Zomervakantie 394 80 474 7 

Herfstvakantie 104 15 119 2 

Kerstvakantie 149 15 164 4 

Buitenspeeldag  210 20 230 1 

Kinder Sinterklaasfeest 54 12 66 1 

 

Totaal 3 1.158 196 1.354 22 

 

Halloweenfeest  230 45 275 1 

 

 

 

 

Foto’s en films   :  www.kennismakelaars.nl 


