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WOP-bijeenkomst 9 december a.s.
Dinsdagavond 9 december a.s., aanvang
20.00 uur, zal er weer een WOPbijeenkomst gehouden worden. De locatie
is
Buurtcentrum
Capelle-West,
Willem
Barentszstraat 3. Op de agenda staat o.a.
Knop Op, jongerenwerker Cedric Krolis van
Buurtkracht zal zich voorstellen en iets
vertellen over zijn werk met de jeugd in
Knop-op. Verder zal de bereikbaarheid van
Capelle-West door hulpdiensten ter sprake
komen.
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 partijen om
met elkaar die zaken te bespreken die voor
de wijk van belang zijn. Voorafgaand aan de
WOP-bijeenkomst (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 2015
- Woensdag 18 maart
- Woensdag 17 juni
- Woensdag 16 september
- Dinsdag 8 december
Aanvang alle avonden: 20.00 uur
Locatie: nog niet bekend.
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Hanging Baskets
Het bestuur van WOP Capelle-West wil de bewoners die zich
hebben ingezet om de wijk een beter en vrolijker aanzicht
te geven heel hartelijk bedanken voor hun inzet om de
Hanging Baskets op te hangen en te verzorgen. De straten
waar nu al Hanging Baskets hangen, zijn: Banckertstraat,
Jan van Kanrede, Abel Tasmanstraat, Olivier van
Noortstraat, Cornelis de Houtmanstraat, Schoutenstraat,
Nijverheidstraat (bij de Kleine Zeeheldenbuurt) en de
Doormanstraat (zie foto). De Hanging Baskets in de
Doormanstraat worden verzorgd door de winkeliers.

Aan de verzorgers van de Hanging Baskets het
verzoek om - voordat het gaat vriezen - de waterstop
uit de baskets te verwijderen!

Voorzitter WOP Capelle-West gezocht
Als bestuur van WOP Capelle-West zijn we op zoek naar een
voorzitter, die de bestuursvergaderingen en de WOP
bijeenkomsten voorzit. Het gaat gemiddeld om 1
vergadering per maand. Heeft u ervaring met
voorzitterschap en wilt u graag een positieve bijdrage
leveren aan de wijk en al de belangen die er spelen, neemt
u dan contact op met het bestuur. Stuur een e-mail naar
bestuur@wopwest.nl of bel met de secretaris Piet Havenaar,
tel. 010-2020608.
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.

Even voorstellen: Cedric Krolis
Jongerenwerker - Beste bewoners van
Capelle-West, mijn naam is Cedric Krolis,
jongerenwerker van Talenthouse Knop Op.
Jongeren noemen mij ‘Z’ en bewoners mogen
mij ook zo noemen. Namens Buurtkracht ben ik
inpandig jongerenwerker. Dit houdt in dat ik
voor een groot gedeelte verantwoordelijk ben
voor het mogelijk maken van activiteiten in en
rondom Knop Op.
Talenthouse Knop Op - Van jeugdhonk naar
Talenthouse, dat klinkt voor sommige wellicht
vreemd, maar waar Buurtkracht naar streeft is
dat jongeren zich ontwikkelen. Dat betekent
niet dat zij geen plezier meer mogen maken of
zich niet mogen bezighouden met vrijetijdsbesteding. Het grote verschil tussen een jeugdhonk en Talenthouse
is dat bij een jeugdhonk de activiteiten gewoon voor de jongeren werden georganiseerd, bij een Talenthouse
zijn de jongeren zelf meer aan zet en zijn betrokken bij het organisatieproces van begin tot eind.
Voor en door jongeren - Ik zet mijn creativiteit in om leuke projecten tot stand te brengen waar jongeren in de
wijk profijt van hebben. Dit kan ik echter niet alleen! Bij het bedenken van dingen is ook de creativiteit van
inwoners van Capelle-West en ‘s-Gravenland nodig. Dit hoeft niet altijd heel groots te zijn, maar mag ook
kleinschalig. Dus ben jij tussen de 10 en 23 jaar en heb jij een leuk idee? Kom langs! Maar ook als ouder of
bewoner van de wijk kun je met ideeën komen. Niets is te gek, zolang het maar in de wijk gebeurd en door de
wijk wordt gerealiseerd!
December in Knop Op - De dagen worden kouder, Kerstmis dient zich aan en misschien wel een
Elfstedentocht? We weten het niet. Wat we wel weten is dat jongeren een RainbowLoom@knop organiseren
en gezellig een dag gaan Loomen en netwerken. Er komt een PingKnop met een potje pingpong en dollen. En
als er ijs ligt kunnen we natuurlijk kijken of wij koek en zopie kunnen serveren.
Openingstijden Knop Op - Knop Op is open op maandag, dinsdag, en vrijdag vanaf 16.00 tot 18.00 uur voor
tieners in de leeftijd 10 tot 15 jaar. Vanaf 19.00 uur kunnen de jongeren vanaf 15 tot 23 jaar terecht. Op
donderdag van 16.00 tot 18.00 uur is er een activiteit speciaal voor de meiden. Ik hoop alle jongeren uit wijk
snel te ontmoeten! Groet Cedric.
Terugblik WOP-concert, 14 november 2014
Tien jaar geleden, in 2004 dus, zijn we
begonnen met het organiseren van de semiklassieke concerten. De eerste keer waren er,
mede door de barre winterse omstandigheden
destijds, circa 60 mensen naar de Nieuwe
Westerkerk gekomen voor het concert. Mocht
u zich afvragen waarom we destijds voor de
Nieuwe Westerkerk als locatie voor de
concerten hebben gekozen; dit komt omdat de
(oude) Westerkerk in het verleden in CapelleWest stond, waardoor de Nieuwe Westerkerk
vanzelfsprekend bij Capelle-West wordt
gerekend. Het tweede jaar was het aantal
bezoekers meer dan verdubbeld. De jaren
erna was de kerk steeds goed gevuld en
kwamen we soms programmaboekjes te kort. Ook deze tiende keer was de kerk weer helemaal gevuld met
bijna 400 bezoekers, waaronder ook veel jeugd. De invulling van de avonden is altijd heel divers geweest,
waarbij Everhard Zwart van meet af aan onze vaste muzikant op het orgel is geweest. Er zijn uitvoeringen
gegeven o.a. met het Arpeggio Trio (Harp, Dwarfluit en Klarinet), met de Vleugel, alsook met een Accordeon
ensemble, Viool en Panfluit. Ook deze keer zijn op verzoek van velen Boudewijn Zwart met zijn Carillon en
Arjan en Edith Post op de Trompet uitgenodigd, die samen met onze vaste organist Everhard Zwart van de
Nieuwe Westerkerk weer een geweldige muzikale avond hebben verzorgd. Het programma was ook deze
keer weer zeer gevarieerd van Handel, Mozart tot Andersson met het “Thank you for the music”. De avond is
zeer geslaagd, mede ook door Boudewijn Zwart met het Carillon die met zeer veel humor het programma
aankondigde. Boudewijn moest zaterdag 15 november in Gouda i.v.m. de intocht van Sinterklaas op het
Carillon van de Sint Jan spelen. Met Zwarte Piet had hij geen moeite, want hij nam zijn Neef Piet mee, Piet
Zwart!!! In de pauze is er gecollecteerd voor de Voedselbank, de opbrengst was € 480,00. Het WOP bestuur
hoopt dat we deze ingeburgerde activiteiten kunnen blijven voortzetten. De avond werd afgesloten met een
gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.

