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Ville Fleurie 

Op de oproep in de vorige Buurtkrant is door verschillende 
mensen gereageerd en dat heeft ertoe geleid dat we in ieder 
geval 6 nieuwe hanging baskets hebben kunnen bestellen die 
op korte termijn worden afgeleverd. Die baskets zullen door 
Dick van Wageningen van planten worden voorzien en samen 
met de reeds eerder afgegeven baskets kunnen we de wijk er 
weer mooier en fleuriger uit laten zien. WOP West draagt bij in 
de kosten van deze actie. Dank voor iedereen die reageerde, 
blijf dat vooral doen! 

 
Mini Biebs 
 

U heeft ze vast wel al zien hangen/staan; de minibiebs zijn 
afgeleverd en uitgezet. De Bibliotheek Capelle heeft 
toegezegd zo nu en dan de biebs na te lopen en daar waar 
gewenst zullen zij er ook boeken in plaatsen. Een succesvolle 
actie dus en hopelijk kunnen we er later in het jaar toe 
besluiten nog meer kastjes te laten maken en uit te zetten. 
Wanneer dit ook iets voor u is, laat het ons dat weten: 
bestuur@wopwest.nl 

 

Bestuursleden gezocht 

Jos heeft te kennen gegeven zich voorlopig terug te trekken 
uit het bestuur en dus zijn we op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. Eens per maand komen we bij elkaar en 
bespreken we wat we kunnen doen voor de wijk. Al naar 
gelang het onderwerp vraagt het werk maximaal 4 à 5 uur per 
maand van uw kostbare tijd maar door het werk levert het ook 
weer een voldaan gevoel op omdat u een bijdrage levert aan 
het welzijn van de bewoners in onze wijk. Voelt u daar iets 
voor, laat het weten via bestuur@wopwest.nl en dan zullen we 
u direct uitnodigen voor een kennismaking gesprek. 
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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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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 

 

 

 
Meldingen openbare ruimte 
 
Ziet u iets dat kapot, vies of onveilig is? Denk aan allerlei 
soorten overlast, losliggende stoeptegels, overhangende 
takken, graffiti, onveilige speelplaatsen, ongedierte, en 
collecteren zonder vergunning. 

U kunt de melding op 3 manieren doorgeven aan de 
gemeente  

1- Online via website 
https://www.capelleaandenijssel.nl/melding-openbare-
ruimte 

2- Download de app MijnGemeente uit de App Store of 
Play Store 

3- Telefonisch via nummer 14 010 

 

                        

Het bestuur wenst u mooie zomermaanden 

Veel plezier en blijf gezond 
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