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Uitnodiging voor de bewoners van Capelle-West. 

Helaas is ook het jaar 2021 weer gekenmerkt door de corona 
beperkingen. Deze beperkingen hebben ons allemaal 
getroffen, voor de één nog pijnlijker dan voor de ander. Voor 
velen van u zal dit jaar dan ook niet de boeken in gaan als een 
van de gezelligste jaren. Gelukkig mogen we elkaar weer 
ontmoeten en het bestuur van WOP-West hoopt dat u weer 
naar de Bewonersavond komt op 9 december of anders naar 
de afsluiting van dit jaar op 18 december. 

Tijdens de Bewonersavond willen wij graag met u overleggen 
over de onderwerpen die in 2018 zijn verwoord in de 
Toekomstagenda en die als leidraad dienen voor alle 
activiteiten die zijn ingezet door het WOP, al dan niet in 
samenwerking met andere instanties. Veel van de 
onderwerpen zijn door ons opgepakt en zijn zichtbaar 
geworden in onze wijk. Andere zaken blijven aandachtspunten 
in het overleg met de gemeente, Havensteder of andere 
betrokkenen. 

We zijn wel toe aan een volgende Toekomstagenda omdat wij 
menen dat de ontwikkelingen in onze wijk daarom vragen. 
Het bestuur heeft wel een paar punten maar we zijn zo 
ontzettend benieuwd naar wat er bij u leeft en waar we 
namens of samen met u aandacht aan moeten geven. 

Op 9 december is het voornaamste agendapunt dan ook 
feedback.  Wij presenteren u wat we zoal in de afgelopen jaren 
hebben bereikt en horen dan graag uw reacties en suggesties 
voor de komende jaren. De Bewonersavond begint zoals 
gewoonlijk om 20:00 uur en vindt plaats in het Buurthuis. 

2021 willen we samen met u afsluiten en dat gaan we 
informeel doen op zaterdag 18 december in het 
Jongerencentrum Knop Op. Onder het genot van een hapje 
en een drankje hopen we dan van 13:00 – 17:00 uur het nog 
even over dit moeilijke jaar te kunnen hebben maar vooral om 
samen te kijken naar alles wat ons nog te wachten staat. 
Iedereen die komt wacht trouwens nog een verrassing voor 
thuis. 

Voor beide bijeenkomsten hopen we op een grote opkomst en 
zien u dan graag. 
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Website artikelen 

Over de nieuwe oeverbinding is in 
oktober een Nieuwsbrief 
verschenen. U kunt deze lezen op  
www.oeververbindingen.nl  onder 
Nieuwsbrieven 

Decemberactie 
 
Samen met het WOP van               
‘s Gravenland is er een 
couponactie georganiseerd voor 
de bewoners uit zowel Capelle-
West als uit  ‘s Gravenland.  Met 
deze coupons kunt u bij 
deelnemende lokale winkeliers 
korting krijgen op bepaalde 
artikelen of diensten. Bij de 
verspreiding in december van de 
wekelijkse  reclamefolders is een 
envelop van het WOP met de 
coupons  toegevoegd. Helaas 
zullen bewoners die een NEE 
sticker hebben op de brievenbus 
deze couponactie niet hebben 
ontvangen. De besturen van 
beide WOP’s zagen echter geen 
andere mogelijkheid om anders 
dan op deze manier zoveel 
mogelijk bewoners te bereiken. 

Knop Op  naast de dierenweide 
bij de vijver is op de woensdagen 
van 14 uur tot 16 uur geopend 
voor een kop koffie en een 
praatje. 

http://www.oeververbindingen.nl/


 
 

 

Bestuursleden 

Voorzitter: Frank Coomans 
Secretaris: Ruud Verschoor 
Penningmeester: Henk Stouten 
Webbeheer & Social Media: Jan Benard 
Bestuurslid: Jos Mosmans 
 

Contact 

I  www.wopwest.nl 
F Volg ons ook op Facebook! 
E bestuur@wopwest.nl 

 

 

Uitslag fotowedstrijd 
 
Helaas heeft onze oproep om karakteristieke foto’s van de wijk 
toe te sturen geen reacties opgeleverd. De prijzen, voetballen 
van Youtube ster Touzani, kunnen dan ook niet worden 
toegekend. We doen een nieuwe poging met deze oproep om 
u te vragen naar oude of nieuwe foto’s van ons Capelle-West.  
In de volgende Nieuwsbrief kunnen we dan wel prijswinnaars 
bekend maken. 

 

 

Heeft u interesse in:  
 
Bij het Buurthuis en bij Knop Op zijn er AED apparaten 
geplaatst. In onze wijk zijn er momenteel een aantal AED’s 
beschikbaar om in geval van een hartstilstand te gebruiken. 
Graag zouden wij van u willen weten of er interesse is dat het 
WOP een avond organiseert waarbij u de basis leert van het 
reanimeren en het gebruik van een AED.  

2 jaar geleden heeft het WOP in samenwerking met de 
Buurtgroep en Welzijn Capelle een middag georganiseerd 
voor wat te doen bij ongewenste verkopers of personen die bij 
u aanbellen. Dit willen wij een vervolg geven met het 
organiseren van een bijeenkomst over hoe internetfraude te 
herkennen en hoe te handelen. Het kan dus gaan over een 
bank die belt of over een Whatsapp bericht dat u krijgt. Laat 
ons weten of u geïnteresseerd bent. 
 
email naar bestuur@wopwest.nl 

Bewonersavond 9 december 2021 
 
De laatste bewonersavond van 2021. Het bestuur zal deze 
avond met name besteden aan de nieuwe toekomstagenda 
en hoe we dit willen oppakken samen met u. Natuurlijk zullen 
wij ons deze avond en de 18e houden aan de dan geldende 
Coronaregels voor zowel bezoekers als de vergaderruimte. 
 
Voorafgaand aan de vergadering, vanaf 19.30 uur,  bestaat de mogelijkheid om 
een persoonlijke afspraak te maken met de Wijkwethouder Peter Oskam via  
telefoonnummer 010-2848234. De wijkagent, handhaving, stadsbeheer of 
Welzijn Capelle zijn indien aanwezig direct aanspreekbaar. 

 

 Rotterdam Z. 

 

De aangekondigde en 
mogelijk nog komende 
Coronaregels bepalen of 
de geplande datums van 9 
en 18 december wel door 
mogen gaan. Kijk op 
www.wopwest.nl  voor de 
laatste actuele informatie. 

 

http://www.wopwest.nl/
mailto:bestuur@wopwest.nl
http://www.wopwest.nl/

