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Afsluiting 2021 
 
Afgelopen 18 december werd het kalenderjaar afgesloten met 
de buurtbewoners van Capelle-West en het WOP. Onder het 
genot van kerstmuziek, een oliebol, glühwein en erwtensoep 
praatten we met elkaar na over het afgelopen jaar en over wat 
er momenteel leeft onder de bewoners. Onderwerpen als: 
eenzaamheid, gezellige activiteiten in het buurthuis en 
onderlinge contacten in de wijk kwamen voorbij. Ook was er 
gelegenheid voor een vooruitblik op 2022. Wat willen we in 
ons mooie Capelle-West voortzetten in het nieuwe jaar of hoe 
zouden we de onderlinge contacten tussen bewoners kunnen 
versterken? Heeft u nog tips of suggesties? Het WOP hoort 
graag waar behoefte aan is, zodat we er ook in 2022 weer een 
mooi jaar van kunnen maken met elkaar. U kunt uw 
suggesties delen door contact op te nemen met 
bestuur@wopwest.nl 

 

Lief en Leed straat  

Onder dit motto heeft de gemeente Capelle aan den IJssel 
besloten via Welzijn Capelle straten te laten deelnemen aan 
dit initiatief. Per straat wordt er € 150,- beschikbaar gesteld om 
voor buren een attentie te bezorgen die in een omstandigheid 
verkeren waarbij zo’n bloemetje, kaartje of iets anders leuks, 
welkom zou zijn. Eén bewoner stelt zich beschikbaar om de 
buren te verrassen met zo’n attentie. 

 

Groengroep WOP Capelle-West 
 
Spontaan hebben Rianne, Jorèl en Jaco zich aangemeld met 
ideeën uit de wijk die op de korte termijn verwezenlijkt 
kunnen worden zonder al te veel moeite en kosten. Inmiddels 
zijn deze plannen ingeleverd bij de gemeente en begin januari 
zitten we om de tafel om over verdere uitwerking te praten. 
Middels deze Nieuwsbrief en onze website zullen we u op de 
hoogte houden. 
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Even voorstellen 
Hallo buurtbewoners,  
 
Mijn naam is Natasja van Velzen. 
Sinds eind 2021 mocht ik aansluiten 
bij het bestuur van Capelle West. In 
deze nieuwsbrief een mooie 
gelegenheid om mezelf aan jullie voor 
te stellen.  
 
Sinds een jaar woon ik samen met 
mijn partner in Capelle West. Het fijne 
ontvangst in de buurt heeft ervoor 
gezorgd dat ik mij vrijwillig wilde 
inzetten voor de wijk. Dit resulteerde 
uiteindelijk in een bestuurdersrol. Ik 
ben graag onder de mensen en 
betrokken bij activiteiten die ten 
goede komen aan het creëren van een 
fijne leefgemeenschap. In het 
dagelijks leven sta ik voor de klas op 
obs de Wonderwind in het Fascinatio 
en ben ik graag creatief bezig.  
 
Ik kijk ernaar uit om mij in te zetten 
voor Capelle West en u te 
ontmoeten.  
Groetjes, Natasja van Velzen  
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Contact 

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

 

 

 

Minibieb in Capelle-West 
 
Minibiebs zijn kastjes waarin u boeken kunt plaatsen die door 
belangstellenden weer geleend kunnen worden. In 
samenspraak met de Bibliotheek Capelle en het IJsselcollege 
zullen we ook in onze wijk vanaf eind januari 5 van deze 
minibiebs beschikbaar stellen. U kunt ze in de tuin plaatsen op 
een paal of aan uw muur hangen. Ze worden afgeleverd in de 
grondverf en u kunt ze zelf aflakken naar keuze met de verf die 
wij er ook bij leveren. Medewerkers van de bibliotheek zullen 
zo nu en dan de lege plekken opvullen met boeken vanuit de 
bibliotheek. Met deze actie stimuleren we ook het lezen. 
Belangstelling: stuur een mail naar bestuur@wopwest.nl 

 

Welkomsttasjes 
 
Met Bram Blokland, Iet Oostlander, Asaina Cecilia en Andrea 
van Dam zijn we een paar keer bij elkaar geweest om te 
bekijken op welke manier we nieuwe bewoners in onze mooie 
wijk kunnen verwelkomen. We gaan ze een bloementje 
aanbieden, informatie over de wijk en onze winkeliers, de 
scholen en de instanties waarmee we zoal te maken hebben 
in deze wijk. Via Havensteder komen we wel aan de adressen 
van de nieuwe bewoners in hun woningen maar wie er nieuw 
gekocht hebben en wanneer ze de woning betrekken wordt 
nog een uitdaging. Het is belangrijk om oren en ogen open te 
houden en via bestuur@wopwest.nl door te geven wie uw 
nieuwe buren zijn en op een welkomst geschenkje kunnen 
rekenen. 

 

Kerstactie 
 
De gezamenlijke kerstactie met kortingsbonnen van WOP      
’s Gravenland en WOP Capelle-West is enthousiast gebruikt 
door de bewoners. Er zijn ruim 1.000 bonnen ingewisseld bij de 
plaatselijke winkeliers. Helaas heeft niet iedereen de envelop 
ontvangen. De bezorgdienst is hierop aangesproken. Bij een 
volgende actie zullen wij hier extra aandacht aan geven. Is 
deze actie voor herhaling vatbaar? 
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