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Eindelijk weer een bewonersavond 

Het mocht eindelijk weer zonder beperkingen; een 
bewonersavond. Op 10 maart hebben we elkaar weer kunnen 
ontmoeten en onder het genot van een hapje en een drankje 
hebben we kunnen bijpraten. Het was als vanouds gezellig en 
gemoedelijk. 

Zo vlak voor de verkiezingen was het opvallend dat er 
verschillende raadsleden aanwezig waren en naast het 
bestuur en vaste “bekenden” hebben niet veel andere 
bewoners zich laten zien. 

We kregen wel wat suggesties voor de nieuwe 
Toekomstagenda die we in de loop van dit jaar gaan 
samenstellen. 

Het bestuur zal in een eerstvolgende vergadering gaan 
overleggen over hoe en op welke andere wijze we meer 
bewoners kunnen betrekken bij het werk dat wordt gedaan 
voor de wijk. Wanneer u daar ideeën over heeft, laat ons dat 
dan weten. 

Uw reactie kunt u sturen naar e-mailadres: 
bestuur@wopwest.nl 

 
Komende bewonersavond 
 

23 juni 2022 staat de volgende bewonersavond in de agenda. 
Wij hopen u dan te mogen verwelkomen. 

 

 

Goud voor Oud datums 

Noteer het alvast in uw agenda. Onder voorbehoud zijn de 
komende middagen gereserveerd voor u 

Vrijdag 20 mei locatie Knop-Op : aanvang 14 uur 
Vrijdag 20 juli locatie Knop-Op   : aanvang 14 uur 

 In deze nieuwsbrief:  

-De Bewonersavond 
-Goud voor Oud 
- Ville Fleurie 
- Mini-Biebs 
 

 

Interessante links 

www.wopwest.nl  
 
www.oeververbindingen .nl  
Gaat over o.a. problematiek rond 
de Algeraweg en A. van 
Ryckevorselweg  

www.capelle bouwtaandestad.nl 
Informatie voor bewoners en 
reacties van bewoners in Capelle 
aan den IJssel 

www.stormpolderdijk.nl 
informatie over de voortgang van 
het reiniging van de vervuilde 
grond op het EMK terrain 

www.maakcapelle.nl 
U kunt daar initiatieven 
aanmelden en een bijdrage 
vragen aan bedrijven, WOP’s en 
organisaties 

www.sonrisa-rijnmond.nl 
Stichting Sonrisa organiseert de 
Goud voor Oud middagen. Op 
hun website vindt u meer 
informatie over de doelstellingen 
en activiteiten 
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http://www.wopwest.nl/
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Bestuursleden 
 
Voorzitter: Frank Coomans 
Secretaris: Ruud Verschoor 
Penningmeester: Henk Stouten 
Webbeheer & Social Media: Jan Benard 
Bestuurslid: Jos Mosmans 
Bestuurslid: Natasja van Velzen 
 

Contact 

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

 

 

Knop-Op ligt aan de vijver Cornelis de Houtmanstraat 45 naast 
de dierenweide. 

Bij mooi weer zetten wij het terras klaar. 

Er worden geen alcoholische drankjes verkocht in Knop-Op. U 
kunt alleen maar pinnen. Koffie en thee is gratis die middagen 
en alle overige alcoholvrije drank is € 1,-- 

 

Ville Fleurie 
 
U heeft daar vast eerder van gehoord. WOP-West heeft 
bakken aangeschaft die door Dick van Wageningen van 
mooie planten worden voorzien. Die bakken passen om een 
lantaarnpaal en behoeven alleen nog maar wat water en soms 
wat verzorging. Inmiddels hebben we bijna 15 van die bakken 
uitgezet en hebben we besloten daar nog wat aan toe te 
voegen. Wanneer u belangstelling heeft voor zo’n bloemen 
bak en die u bijvoorbeeld in de lantaarnpaal voor uw huis zou 
willen plaatsen, laat ons dat dan weten. Iedere aanmelder 
krijgt in ieder geval een reactie van ons. Alleen de eerste 5 
aanmelders kunnen we blij maken. 

Stuur uw reactie naar bestuur@wopwest.nl 

 

Mini-Biebs 
 
Binnen twee weken is ons beloofd door het IJsselcollege die 5 
minibiebs voor ons heeft gemaakt, dat deze zullen worden 
opgeleverd. Op onze oproep in de laatste Buurtkrant hebben 
verschillende mensen gereageerd en hebben we zelfs een 
reserve-lijst aangelegd. Zodra de biebs worden opgeleverd 
zullen we de aanmelders contacten om te horen of zij nog 
steeds enthousiast zijn. Wanneer dat het geval is zullen we 
met hen de verfkleur uitzoeken en kunnen we de kastjes 
afleveren. Mocht dit nu echt een groot succes worden dan 
zullen we overwegen om eind dit jaar nog eens nieuwe biebs 
aan te schaffen. In de volgend buurtkrant zullen we de exacte 
plekken vermelden waar deze minibiebs staan en 
vanzelfsprekend zullen we dit melden in onze website, 
www.wopwest.nl 
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