Jaarverslag 2015

Oók Middelwatering
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Dit is het jaarverslag van het Wijkoverleg Platform (WOP)Middelwatering over 2015. Het
verslag geeft een beeld van de werkzaamheden van het bestuur, de verschillende
werkgroepen en andere vrijwilligers.

Het bestuur
Was 2014 een jaar waarin het WOP-Middelwatering afscheid nam van de heer Piet van Noorden
van Wijkzaken, omdat hij met pensioen is gegaan, eind 2015 (en eigenlijk begin 2016, maar toch
vermelden we het al in dit verslag), heeft een ander voor het WOP-Middelwatering belangrijk
persoon afscheid genomen. We doelen op de Jilt Sietsma, die jarenlang niet alleen een zeer
gewaardeerd bestuurslid is geweest, maar ook de drijvende kracht was achter de feitelijke
realisering van het gemeentelijke idee van “Ville Fleurie”. Het door middel van plaatsing van
bloembakken en “hanging baskets” de wijk een groener aanzien te geven, daar ging het om! Maar
ook voor de tijdige beplanting met bloembollen draaide hij samen met zijn werkgroepleden de
hand niet om. Het WOP-bestuur bedankt hem heel hartelijk voor wat hij gedaan heeft voor onze
wijk. Dank Jilt voor je enorme inzet en het gebruik van je bestuurlijke vaardigheden.

Gelukkig heeft het WOP-Middelwatering in de persoon van Daniël Koolwijk tijdens de algemene
vergadering van maart 2015 een nieuwe voorzitter gevonden en later in het jaar werd het bestuur
gecompleteerd door de benoeming van Rinse Stark tot secretaris. Jilt Sietsma is intussen
opgevolgd door Edith Stuivenberg. Het bestuur bestaat naast de genoemde personen uit Corrie
Scheffer, penningmeester. Joop Benningshof en Theo Smit.

De bestuursvergadering waren ook in 2015 maandelijks, de zomermaanden uitgezonderd. Op elke
vergadering passeerden er onderwerpen de revue die of direct of pas later belangrijk bleken te zijn
voor de wijk Middelwatering. Het bestuur is goed benaderbaar via de website en/of e-mail en het
bestuur stelt het ook als zijn doel goed op de hoogte zijn van het wel en wee in de wijk.

Wijkgericht werken
Het jaar 2015 was voor het wijkgericht werken geen gemakkelijk jaar. Enerzijds kwam dat doordat
er voor zowel de functie van voorzitter als die voor secretaris een vacature was, anderzijds was er
sprake van een veranderende rol van de gemeente t.o.v. het WOP. Leverde de Afdeling Wijkzaken
in de tijd van de heer Piet van Noorden een actieve wijkcoördinator, daarna werden steeds meer
taken overgelaten aan het WOP-bestuur. Het bestuur van het WOP-Middelwatering heeft ondanks
de eigen onderbezetting een top-10 van aandachtspunten op basis van het zg. het
Wijkuitvoeringsplan geformuleerd. Een integrale reactie van gemeentewege bleef echter uit. Pas
op de laatste algemene WOP-vergadering in 2015 werd namens de gemeente toegezegd dat er een
reactie zou komen, die echter pas in 2016 zou plaatsvinden. Inmiddels is het WOP-bestuur door
wethouder Meuldijk ervan in kennis gesteld, dat de manier waarop Wijkgericht Werken is
uitgevoerd en de hoeveelheid aan gegevens die dit heeft opgeleverd, het eigenlijk onmogelijk
maken om er een goed en uitvoerbaar beleid op te baseren. De conclusie is dan ook dat het
Wijkgericht Werken in de toekomst niet opnieuw op dezelfde wijze georganiseerd zal worden. Het
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gemeentebestuur kiest er nu voor, meer “vraag- en opgavegericht” te werken. Deze methode past
gelukkig meer bij de werkwijze die het bestuur van het WOP-Middelwatering zelf al jaren hanteert.

De conclusie is en blijft wel dat heel veel wijkbewoners voor het Wijkgericht Werken heel veel werk
verricht hebben en vervolgens met het gevoel blijven zitten dat dit voor niets is geweest. Hoewel
dat naar de mening van het bestuur zeker niet of niet geheel het geval is, leidt deze ervaring wel
tot het advies aan het gemeentebestuur de betrokkenheid van de wijk niet nog een keer op de
proef te stellen door een activiteit te starten die in wezen niet goed uitvoerbaar is. De –
gedeeltelijke- mislukking van het Wijkgericht Werken kan, zo heeft het bestuur vastgesteld, bij
bewoners gemakkelijk tot frustratie en ongenoegen leiden, waarmee de bereidheid om nog eens
het beste beentje voor te zetten ten behoeve van de wijk, sterk afneemt. Dit effect treedt ook op,
hoewel van een aantal zaken dat in het Wijkuitvoeringsplan is opgenomen, ook bij een gewijzigde
aanpak gebruik gemaakt wordt.

De algemene WOP-bijeenkomsten
Vier maal per jaar is er een algemene WOP-vergadering gehouden, waarop bewoners van
Middelwatering zaken konden inbrengen en waar ook een gesprek tussen bewoners en het bestuur
plaatsvond.
Voor elke vergadering werd een spreker uitgenodigd om een nieuw initiatief toe te lichten of juist
een bestaande activiteit meer bekendheid te geven. Zo was bijvoorbeeld de stadsmarinier, een
belangrijke functionaris op het gebied van veiligheid, op bezoek en gaf een kinderwerkster
toelichting op haar werkzaamheden voor de kinderen in de buurt. Dit laatste heeft het bestuur
aanleiding gegeven een brief aan het gemeentebestuur te sturen met het advies het kinderwerk zo
snel mogelijk in te bedden in het algemene welzijnswerk en daarmee te kiezen voor een meer
structurele aanpak ervan.

De avonden gaven soms ook de gelegenheid kennis te maken met instellingen en organisaties die
in de wijk een belangrijke vestiging hebben, of zelfs de enige vestiging. Zo kon er in mei kennis
gemaakt worden met De Vijverhof. Eén van de teamleiders vertelde vol enthousiasme over de
opzet van deze organisatie: het verzorgen van de intra- en extramurale zorg verleend door
ongeveer 228 medewerkers. De Vijverhof wil innovatief bezig zijn. Een voorbeeld hiervan is ‘Wens
zoekt Talent’. Hierbij wordt geprobeerd om mensen met wensen te koppelen aan mensen met het
benodigde talent. De Vijverhof is een open huis: bewoners uit de wijk zijn welkom. Er zijn 180
vrijwilligers, maar er zijn er nog meer nodig. Het restaurant is zeven dagen per week geopend, ook
voor mensen uit de wijk.

Tenslotte maken we melding van de presentatie van het IJsselcollege over de nieuwbouw aan de
Pelikaanweg. Maar er kwamen vele andere zaken aan de orde, die van belang waren en vaak nog
zijn voor de bewoners van Middelwatering.

Werkgroep Woonomgeving & en Veiligheid
De werkgroep bestond bij het begin uit 3 medewerkers, n.l. Els Terlouw, Ton Vink en Jilt Sietsma.
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Na ongeveer 3 maanden bedankte Ton Vink als medewerker. De werkgroep kwam ongeveer 6 x bij
elkaar, meestal ten huize van Els Terlouw. Ook werden DB-vergaderingen door een lid bezocht.
Er werden 3 aanvragen van “hanging baskets” gedaan, die alle drie werden goedgekeurd. Ook
werden 2 aanvragen gedaan voor bloembakken, die eveneens werden goedgekeurd.

Tevens werd er een discussie gevoerd tussen de werkgroep en gemeente (dhr. Huizinga) over de
aansprakelijkheid voor als er een ongeluk zou gebeuren met een van de hanging baskets.
Uiteindelijk heeft de gemeente toegezegd de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Degenen die
reeds hadden getekend voor de voorwaarden en de verantwoordelijkheid genomen hadden, zijn
hierover schriftelijk ingelicht.

Dit jaar werden er geen piramides van geraniums geplaatst. In plaats daarvan heeft de werkgroep
grote bloempotten laten plaatsen op toegangswegen naar de wijk Middelwatering. Op deze potten
werden de woorden “WELKOM” en “TOT ZIENS” aangebracht. Deze potten staan onder de
verantwoordelijkheid van de werkgroep. De werkgroep heeft eenmaal enkele potten moeten
reorganiseren en van nieuwe planten moeten voorzien. Tevens werden een enkele keer de dode
bloemen verwijderd.

Er zijn in het afgelopen jaar geen bijzondere, extra dingen georganiseerd, mede om dat werkgroep
onvoldoende mensen te beschikking had. Er is indien nodig contact geweest met de gemeente over
diverse onderwerpen. Zo werd de gemeente meerdere keren erop aangesproken dat de verlichting
van het kunstwerk op Slotlaan niet in orde was. Er zou ergens een storing in de stroomtoevoer
zijn. De werkgroep hoopt dat dit probleem snel opgelost zal worden en houdt de zaak in de gaten.

De door het WOP aangeschafte tent werd in totaal 3 keer uitgeleend. Op het financiële gebied bleef
de werkgroep binnen het hiervoor bestemde budget.
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Jaarverslag Werkgroep Muziek

De werkzaamheden in 2015
De Werkgroep Muziek organiseerde in 2015 in totaal 7 openbare concerten en 4 besloten concerten
voor leerlingen van de basisscholen van Capelle, die laatste i.s.m. de BSN (Brede School
Netwerken). De concerten werden traditiegetrouw gegeven door (oud-)laureaten (winnaars) van
het Prinses Christina Concours, dus dé jonge toptalenten van Nederland. Het Prinses Christina
Concours organiseert niet alleen jaarlijks een competitie voor jonge musici, maar geeft hun ook
begeleiding bij het opdoen van ervaring als uitvoerend musicus.
Radio Capelle heeft een aantal concerten opgenomen en later uitgezonden in het programma
“Capella Classica”. Sofie Lodders, die de uitzendingen presenteert, nam de concerten ook zelf op.
De werkgroep is Sofie Lodders ook dit jaar weer zeer dankbaar voor de enthousiaste wijze waarop
zij vanuit Radio Capelle de samenwerking met de werkgroep Muziek verzorgt.
Zowel de concerten als de schoolconcerten konden zich verheugen in een grote en zeer
gewaardeerde belangstelling.

De concerten.
1 februari

Het

jaar

werd

geopend

met

een

feestelijk

dubbellunchconcert gegeven door het Volkmann Trio,
bestaande uit Coraline Groen (viool), Bente Verheul (cello)
en Valentina Tôth ( piano), allen laureaten van het Prinses
Christina Concours. In de pauze was er koffie/thee en
taart

voor

iedereen.

indrukwekkend

hoog

Het
niveau

optreden
en

was

werd

van

dan

een

ook

zeer

Coraline Groen

gewaardeerd.
13 maart

Traditiegetrouw werd de lente ingeluid met een concert in
de fraaie Dorpskerk. Na het prachtige orgelspel van Cees
van der Slik tijdens de inloop, verzorgde het Frans Hals
Kwartet met medewerking van Noud Smeets op de
vleugel het concert. Het publiek genoot zichtbaar van
deze zeer afwisselende muziekavond en gaf na afloop een
staande ovatie. Het Kwartet bestaat uit Elise Bezemer en

Het Frans Hals Kwartet

Giola Kuipers (viool), Ramon van Gameren (altviool) en Kalle de
Bie (cello). Zij leerden en elkaar als jong talent op het conservatorium kennen.
16 april

Pieter de Koe (cello) en Anne Brackman (piano en dwarsfluit) speelden zowel
afzonderlijk als samen. Beide laureaten van het Prinses Concours hebben ook al
diverse andere grote prijzen in de wacht gesleept.
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21 mei

Mirna Ackers (dwarsfluit) en Vital Stahievitch (piano) speelden onder meer stukken
van Liszt en Benoit.

8 oktober

Deze keer was het Trio Rosso aan de beurt. Dit trio
bestaat uit Lisette Carlebur (viool), Chieko Donker
Duyvis (cello) en Xenia Evers (piano).

Zij speelden

o.m. zowel Beethoven (pianotrio nr 3) als van Kurt
Weill

de

Tango

Habanera.

Het

publiek

was

buitengewoon onder de indruk van hun expressieve
spel.
19 november

Trio Rosso

Deze keer was gekozen voor de combinatie van harp met
Piano. Oxana Thijssen (harp) en Stephan Harsono (piano) speelden ieder een deel
van het programma. Oxana wist het publiek van de eerste tot de laatste noot te
boeien. Het optreden van Stephan was van een ongekend hoog niveau en daarbij
toonde hij in zijn presentatie zoveel flair, dat hij het
publiek volledig wist “in te pakken”. Men raakte er
niet over uitgepraat. Ook bij het schoolconcert had
hij de kinderen met zijn spelen én vlotte babbel
volledig in zijn ban.

18 december

Het jaar 2015 werd afgesloten in de sfeervolle
Dorpskerk.

De

kerk

uit

1593

was

geheel

in

kerstsfeer getooid en met de brandende kaarsen in de fraaie
kroonluchters.

Het

publiek,

waaronder

velen

Stephan Harsono

uit

Middelwatering, was massaal gekomen. Meteen bij binnenkomst werd de sfeer nog
eens verhoogd door het spel van Hans van Haeften op het prachtige Van Damorgel. Al jaren doet deze professional, ooit leerling van de Capelse Muziekschool,
dit.
Het hoofdprogramma bestond weer uit optredens van laureaten van het Prinses
Christina Concours, dus dé jonge toptalenten van Nederland: Joost Willemze
(harp), Ana Termeulen (viool), Judith Weusten (zang) en Yang Yang Cai (piano). In
wisselende

samenstelling

verzorgden

zij

een

concert, dat de toehoorders in de volle kerk zeer
kon bekoren.

Na afloop werd er onder het genot van een drankje nog uitvoerig

nagepraat en lieten de jonge musici zich de vele complimenten graag welgevallen.
De concerten zijn in 2015 goed tot zeer goed bezocht en werden zowel door de jeugd als door de
volwassen bezoekers zeer gewaardeerd. Opvallend is dat al jaren de lage toegangsprijzen van de
lunchconcerten en de gratis toegang van de concerten in de kerk zeer worden gewaardeerd. Er
wordt dan ook altijd gul een vrijwillige bijdrage gegeven.

Buurtkrachtbijdrage aan het WOP Middelwatering
Buurtkracht heeft in 2015 de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de algemene
vergaderingen van het WOP bijgewoond. Buurtcoach Arno de Bie deelde de signalen uit de wijk
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met het WOP en zocht steeds de samenwerking met de gemeente en andere maatschappelijke
organisaties op. In het verslagjaar heeft hij ook veel bekendheid gegeven aan het nieuwe Capelse
initiatief MAAK CAPELLE en de betekenis daarvan voor het WOP-Middelwatering levend gemaakt.

Jaarverslag Stichting Seniorweb Leercentrum Capelle
Dit was het eerste jaar dat de werkgroep draaide onder de naam Stichting Seniorweb Leercentrum
Capelle en het was een jaar met veel mutaties en veranderingen. Uiteindelijk zijn wij door de
terugkomst van Dick van Aalten weer in een rustig vaarwater gekomen. De samenwerking is
inmiddels weer perfect. We draaien nog steeds met veel inschrijvingen en cursisten en uit de
evaluatieformulieren blijkt dat de cursisten ons waarderen met goed tot zeer goed. Een waardering
voor al onze leraren en assistenten, waarvoor dank.
Mutaties: (bij en af): Henk de Haard - Nick Kelderman - Wim Braber - Joyce Flinterbusch
Door het gebruik van de ruimte "Trefpunt" door de gemeente voor “ontmoeting”, is de stichting
verhuisd naar "de Tuinfluiter". Na enige aanloopperikelen voelen wij ons daar nu thuis. We missen
alleen de luxe van het "Trefpunt".
We hebben ons ingezet voor “Digitaal meedoen” georganiseerd door de gemeente Capelle. Na een
goede start lijkt het plan op een laag pitje te staan. Het heeft ons (helaas) ook geen extra
cursisten opgeleverd. De samenwerking met Anneke en Sjaak Poetsma in Krimpen is tot nu toe
perfect gelopen en ook de gezellige ruimte en sfeer bij hen bevalt ons goed. Wij zullen in het
najaar van 2016 bij hen de cursussen houden op dinsdagmiddag en met instemming van de
Vijverhof daar op de dinsdagmorgen.
Bij de start van de cursussen in het tweede halfjaar zijn onze laptops zonder al te veel problemen
overgezet naar Windows10. Dit vergde veel tijd van onze technische man en zo bleek maar weer
eens dat zonder de inzet van onze vrijwillige docenten het Leercentrum niet kan bestaan.
Het Centrum had 37 cursussen gepland, waarvan er 3 zijn uitgevallen door onvoldoende
belangstelling. Er waren 3 nieuwe cursussen (Windows 10, Word en Excel). Het heeft ons 211
cursisten opgeleverd, waarvan ook een aantal de herhalingscursus heeft gedaan. Dat is dus een
groot succes en dat is vooral dankzij de op mond op mond-reclame. Het plaatsen van een
persbericht in de huis aan huis-bladen loopt helaas nog steeds stroef.
Dankzij een subsidie van het WOP-Middelwatering draaien we al 4 jaar zonder verlies. Wel is het zo
dat onze computers aan vervanging toe zijn. Indien we hiervoor geen oplossing vinden zullen er
computers gaan uitvallen. Misschien is er bij de gemeente nog een potje te vinden om het
voortbestaan van ons leercentrum te garanderen de komende jaren. Door het wisselen van veel
systemen hebben we veel boeken over die onverkoopbaar zijn. Misschien zijn ze nog te verkopen
op een Open Dag. Anders moeten we ze afschrijven.
Wij zijn voor onze cursisten en belangstellende een samenwerking aangegaan met HCC om ze te
helpen met installeren van Windows 10 op hun laptop. Dit alles gaat plaatsvinden in januari 2016.
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Verder verwijst het bestuur u naar het financiële jaaroverzicht dat aan het WOP-bestuur is
toegezonden. Wij danken hiervoor weer onze penningmeester en de leraren en assistenten voor
hun inzet en het WOP-Middelwatering voor de jaarlijkse bijdrage. Voor 2016 gaan we op de
ingeslagen weg voort, zie www.leercentrumcapelle.nl.
John Noorlander (voorzitter Stichting Seniorweb Leercentrum Capelle)

WIJKACTIVITEITEN
Activiteiten in de Fluiter
Het WOP heeft de volgende activiteiten in de Fluiter gefinancierd:
•

Sinterklaas.
Er waren 70 kinderen, er was een poppentheater

en natuurlijk was Sinterklaas

aanwezig,kinderen hadden allemaal een button met hun naam op, het was een gezellige en
geslaagde bijeenkomst.
•

Op vrijdagochtend is de koffieochtend, er is breiles en ze bakken ook koekjes.

•

Miep Hordijk en Yvonne Mulder gaven iedere dinsdagavond naailes en op vrijdagochtend was er
onder hun leiding gelegenheid tot reparatie aan kleding.

•

Woensdagmiddagactiviteiten met koken voor kinderen, knutselactiviteiten, streetdance, bingo
en film kijken.

8

KENNISMAKELAARS
Op bijna alle dagen was (en is) er wel wat te doen in de Torenhof. We noemen:
Bakkie in de buurt

Halloween

Koken voor de buurt

Groenworkshop

Bingo

Zomer,herfst,kerstvacantie

Zondagmiddaginloop

Buitenspeeldag

Leert lT in de wijk

Sinterklaas

Computerclub

Thema-avonden

Burendag

BAS DE VOGEL
Panenkoekenbakken

Knutselen

Aquaballen

Wijk schoon en veilig

Multicultie buurtfeest

Kerstfeest

OUDE PLAATS
Koninginnedag

Buurtfeest

Pasen eieren zoeken enz.

Halloween

RONDELEN
Buurtfeest

Schilderen
Bingo

CAPSLOC
Capsfeest

Koningsdag

BUURTTUIN WIEKSLAG Sharon Rosa
Onderhoud tuin

Zumba activiteiten

Zomeractiviteiten

Kerstparade

Back to school

NAAI EN KNUTSELACTIVITEITEN Miep en Yvonnne
Reparatielessen zie Fluiter

30 naailessen
7 workshops

Verder zijn er in verschillende hofjes, wijken en op pleintjes barbecues georganiseerd, waarvoor
het WOP maximaal €150,- per keer beschikbaar gesteld heeft.
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