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In deze Nieuwsbrief de volgende
onderwerpen:
- WOP-bijeenkomst van woensdag
4 maart a.s.
- Wijkgericht werken (binnenzijde!)
- Rondje West met brandweer
- Hanging
Baskets
zijn
weer
beschikbaar
- Oliebollenfestijn Redebuurt
WOP-bijeenkomst 4 maart a.s.
Dinsdagavond 4 maart, aanvang
20.00 uur, zal er weer een WOPbijeenkomst gehouden worden. De
locatie is Buurtcentrum Capelle-West,
Willem Barentszstraat 3. Op de
agenda staan o.a. veranderingen in
de jeugdzorg, bespreking van de
toekomstagenda en parkeren kleine
zeeheldenbuurt. Het WOP is bedoeld
voor alle bewoners uit de wijk. Naast
bewoners zijn er ook vertegenwoordigers
aanwezig
van
de
Gemeente Capelle a/d IJssel, de
politie, Havensteder en andere
betrokken organisaties om met
elkaar die zaken te bespreken die
voor de wijk van belang zijn.
Voorafgaand
aan
de
WOPbijeenkomst (vanaf 19.15 uur)
houden de volgende personen
spreekuur in het buurthuis: de
wijkwethouder Frank Koen, de
wijkagent Dirk den Ouden (vanaf
19.30 uur). Van de gemeente Capelle
aan den IJssel de afd. Grijs en
Groen José Middelkoop. U kunt bij
hen terecht voor vragen en klachten
in de privésfeer. Wilt u de
wijkwethouder spreken, dan dient u
vooraf telefonisch een afspraak te
maken, tel. 010-2848231.
Data WOP – bijeenkomsten
2014
- Dinsdag 1 juli 2014
- Dinsdag 9 september 2014
- Dinsdag 9 december 2014
Aanvang: 20.00 uur
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Flyer Wijkgericht Werken (pagina 2-3)
In Capelle aan den IJssel wordt aandacht besteed aan Wijkgericht
Werken. Door beter samen te werken met bewoners, ondernemers
en professionals kan de slagvaardigheid van de gemeente worden
versterkt. Op pagina 2 en 3 van deze Nieuwsbrief kunt u lezen wat
Wijkgericht Werken voor uitwerking heeft in Capelle-West.
Bestuur WOP Capelle-West zoekt per direct vrijwilligers!
Het bestuur van WOP Capelle-West zoekt nieuwe bestuursleden en
wil daarom graag in contact komen met actieve wijkbewoners! Op dit
moment zijn we dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Daarnaast zijn we op zoek naar een vrijwilliger (een jongere of een
oudere) die voor ons de website van WOP Capelle-West kan
onderhouden. Wilt u/jij meepraten over de buurt of zoekt u/jij
vrijwilligerswerk in de buurt? Neem dan voor meer informatie contact
op met de secretaris van WOP Capelle-West, Piet Havenaar, per
telefoon: 010-2020608 of e-mail: bestuur@wopwest.nl.
WOP Concert – najaar 2014
Vrijdag 15 november 2014 wordt voor de 10e keer het WOP-concert
gehouden. Het beloofd dan ook een fantastische avond te worden!
We geven u nu al de datum door van deze jubileumavond, zodat u
deze alvast in uw agenda kunt noteren.
Rondje met de brandweer in Capelle-West
Diverse bezoekers van de WOP-West bewoners vergadering hebben
al lange tijd gevraagd om eens een “rondje” met de
brandweerwagens te organiseren in Capelle-West. Op maandag 27
januari 2014 was het dan eindelijk zover. Eén van de bestuursleden
van WOP-West heeft meegereden met de brandweerwagen, hij heeft
toch weer een aantal overtredingen geconstateerd, deze hebben
allemaal een waarschuwing ontvangen van Handhaving Capelle.

Hanging Baskets

Bewoners kunnen weer Hanging
Baskets aanvragen, dit kan via e-mail
bestuur@wopwest.nl. Ook kan men
zich aanmelden op de bewonersvergadering van 4 maart 2014.

Oliebollenfestijn Redebuurt
Wij kijken terug op een geslaagd en druk bezocht oliebollenfeest. Op 31 december j.l. zijn we om 10 uur in de
ochtend begonnen met het opzetten van een grote tent, aangezien de weersvoorspelling niet al te best was.
Om 15.00 uur gingen de eerste bollen in het vet en stonden de buurtkinderen al voor de kraam te wachten
om een lekkere oliebol te eten samen met een beker warme chocomel met slagroom. Langzaam liep het vol
met mensen, een goede bekende, DJ Kees, zorgde voor de gezellige muziek. Uiteindelijk hebben we 20
pakken oliebollen gebakken, is er 10 liter glühwein en 12 liter chocolademelk doorheen gegaan. Om 19.30 uur
zijn we de boel met z’n allen gaan opruimen en hebben we de tent i.v.m. de voorspelde wind weer
weggehaald.
De
volgende
ochtend
(nieuwjaarsmorgen)
hebben
we
traditiegetrouw
de
hele
straat
weer
aangeveegd en was
alles weer keurig aan
kant.
Reactie bestuur WOP
Capelle-West:
het
duurt nog wel even,
maar een leuk idee
voor wie rond de
jaarwisseling
de
contacten
met
buurtbewoners
wat
wil aanhalen. Eerder
mag natuurlijk ook.
We moedigen dit
soort buurtinitiatieven
aan, door eraan bij te
dragen!
Contactgegevens WOP Capelle-West
Voorzitter: vacature; e-mail: bestuur@wopwest.nl; Secretaris: Piet Havenaar, tel. 010-2020608; e-mail:
bestuur@wopwest.nl; Penningmeester: Henk Stouten. Buurtcoach: Novita Metz, tel. 06-34658254; e-mail:
e.n.metz@buurtkracht.nu.

