Een wandeling rond de vijver

Een initiatief van WOP Capelle-West en WOP ‘s Gravenland
Voorgedragen aan het Denk en Doe Mee fonds september 2019

Allemaal

Samen

Bezig

Voor wie ?

Wat ?

Met ?

0 tot 100+ jaar
Capellenaren
Scholen
Eenzamen
Minder validen
Verliefden
Zoekenden
Dierenliefhebbers
Nieuwsgierigen
Sporters
Natuurgenieters

Praten
Contact leggen
Koffie drinken
Oude verhalen
Gezond zijn
Leren
Sportief zijn
Ontspannen
Spelen
Buiten zijn
Sociaal zijn

Zorg dragen
voor een
ontmoetingsplek waar
iedereen
meewerkt aan
een sociale
cohesie die
grenzen
beslecht

We beginnen onze wandeling bij
de dierenweide.
Kippen lopen vrij over de straat,
geitjes klimmen op boomstronken.

De emoes komen naar het hek om
bezoekers te verwelkomen.
Konijnen huppelen vrolijk rond.
De ganzen heten ons welkom.
Helaas slecht toegankelijk als we
de dieren van nabij willen zien en
aanraken.
Trimmers beginnen aan hun eerste
meters over een uitgezet parcours.

We lopen door richting KnopOp.
Een gebouw voor jongeren dat
jammer genoeg maar beperkt
open is.
Links is de dierenweide en
krijgen we al zicht op de vijver
waar een grote variatie van
vogels en zwemvogels is.
De bomen bieden een
aangename schaduw en geven
de sfeer van een romantisch
laantje.
Helaas is het pad hobbelig en vol
van boomwortels.
Verlichting is beperkt en
geen bankjes om te zitten.

Knop-Op
Een prachtig pand dat zelden
wordt gebruikt.
Binnen is een keuken / bar en
toilet maar niet open.
Ruimte om binnen te zitten is
er voldoende weet ik.
Waarom wordt het terras toch
niet gebruikt? Zo zonde.
Hoe gezellig kan dit worden
met een terras waar je kunt
zitten en genieten van het
uitzicht onder het genot van
een kopje koffie.
Hier zou je contacten kunnen
leggen of afspreken met de
buren.

We vervolgen onze wandeling.
Schuine lantarenpalen
verwelkomen ons.
Mooi grasveld, goede plek voor
fitnesstoestellen. Voel ik me
jong en fit.
Het pad is smal en regelmatig
moeten we uitwijken voor
fietsers.
In de verte zien we een kleine
speeltuin. Hoe kan ik zo
toezicht op mijn kleinkinderen
houden vanaf het terras?
Waarom is het toch zo hobbelig
en kan ik niet normaal met mijn
rolstoel er overheen?
Hoe kom ik bij de eendjes?

Dit is mooi en zo romantisch
met dat bruggetje.
Net of je over een dijkje loopt
met aan beide kanten water.
Maar waarom kan ik de vijver
met zijn eiland niet meer zien.
Moeten die bosjes zo hoog
zijn?
Zoveel bomen zoveel frisse
lucht en dat in een woonwijk.
Je kunt de haan van de
dierenweide horen kukelen.

Misschien kom ik de buren
tegen.
Aaai hondenpoep, oppassen! Is
hier geen hondentoilet?

Wat een prachtig uitzicht.
We zijn bijna de vijver rond.
Hier wil ik even zitten en
genieten van de natuur en de
rust.
De vogels op het eiland maken
lawaai, zouden ze ruzie
hebben?

Zou er veel vis zitten in de
vijver. Volgende keer mijn
hengel meenemen.
Waar kan ik zitten? Nergens.
Jammer dan maar verder.
Eens zien of er plaats is op het
terras bij Knop-Op straks.

We zijn bijna klaar met onze
wandeling.

Een stoepje om naar de
waterkant te komen. Ik ben
slecht ter been hoe moet me
dat lukken?
De wandeling maakt me moe
en ik wil zitten maar waar?
Ik zie knotwilgen en in de verte
verwelkomen de ganzen mij
met hun gegak.
Tijd voor een kopje koffie of
een verfrissing op het terras
van Knop-Op.
Benieuwd wie er al zitten.

Is het niet prachtig zo’n mooi
stukje natuur gelegen tussen
2 wijken.
Kinderen kunnen hier nog wat
leren over dieren, natuur en
wat buiten spelen is.
Wat een mooie plek om elkaar
te ontmoeten en nieuwe
kennissen te maken.
Er is aan iedereen en alles
gedacht.
Dit is ons visitekaartje voor
heel Capelle aan den IJssel.
Geniet van het leven en van
elkaar!

