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Wisseling van de wacht
Onze voorzitter Jos Mosmans gaat de
stichting helaas verlaten. Jos, met zijn
vakkundige inzet voor het vijverproject,
kenmerkte zich als duizendpoot. Wij zullen
hem missen als collega. De voorzittersrol
wordt voorlopig ad interim ingevuld door
Peter Vogelsang. Maar Jos stopt niet om
zich in te zetten voor de wijken. Zijn functie
zal sociaal beheerder van het wijkgebouw
Knop-Op worden.
Er liggen plannen op de plank om Knop-Op
weer nieuw leven in te blazen. Zodat dit
prachtige gebouw zijn functie voor de
wijken Capelle West en ‘s-Gravenland weer
in ere kan herstellen. We zien er naar uit
om op deze manier verder samen te werken
met Jos. Niet alleen onze hartelijke dank
voor de fantastische tijd en de fijne
samenwerking maar dus ook tot ziens!
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Aftredend is Jos Mosmans.
Peter Vogelsang is bereid om het interim
voorzitterschap op zich te nemen.

IJspret met een extraatje van de
stichting

Ruud Verschoor maakt tevens deel uit van
WOP Capelle-West.

Wat een geweldige dag, zaterdag 13
februari. Het was prachtig weer om te
schaatsen en met elkaar op het ijs te zijn.
Zoveel blije gezichten van volwassenen en
kinderen. De stichting vond dat er iets extra
gedaan moest worden om het nog
vreugdevoller te maken voor iedereen.

Rik Koenders en Jan van Beemen zitten in
het bestuur van WOP ’s Gravenland.
Yoek Kouwenhoven en Irma Smits zijn
bewoners van ’s-Gravenland en klankbord voor
het bestuur.
Vanuit de gemeente ondersteunt Daphne
Verheijen-Blauw (gebiedsregisseur) ons op
het gebied van contacten en verkrijgen van
informatie. Rob Euser is de projectbegeleider
namens Stadsbeheer.
Namens Stichting Welzijn Capelle krijgen wij
raad en daad van Arjan de Weger.
Indien u vragen heeft kunt u ons een mail
sturen naar info@hetnieuwevijvergebied.nl

IJspret (2)
Een hart verwarmende uitwisseling
Het idee om gratis warme chocomelk met
een koek te gaan uitdelen was snel
bedacht en uitgevoerd. De bestuursleden
deden het uitdelen en kregen veel complimenten en positieve reacties van de
bewoners. Ook werden er veel vragen
gesteld over de stichting en haar doelstellingen. Wij hadden het enorm naar ons zin
om de stichting te promoten en zoveel
kinderen en volwassenen een mooie dag te
bezorgen.
Om een idee te geven wat er is uitgedeeld
60 liter warme chocolademelk
in 423 bekers
127 stroopwafels
66 speculaaspoppen
64 gevulde koeken
9 liter slagroom
Tevens willen wij aan u bewoners een
compliment geven voor het zich houden
aan de 1,5 meter Corona afstand en het
schoonhouden van het terrein. Alle
restanten van verpakkingen en bekertjes
werden netjes in de vuilnisbakken gedaan.
Helaas hebben we wel moeten besluiten
om de verlichting op het eiland niet aan te
zetten toen het donkerder werd. Er is
onduidelijkheid over aansprakelijkheid als
de verlichting wordt aangezet door de
stichting. Indien er iets gebeurt wie is dan
aansprakelijk: de stichting, de gemeente of
is het eigen verantwoordelijkheid?
Het bestuur wil dit eerst goed duidelijk en
vastgelegd hebben. Het staat in ieder geval
als actiepunt op onze agenda.

De dierenweide
Zodra we toestemming hebben gekregen
van de gemeente wordt opdracht gegeven
voor de renovatie van de weide. Als alles
goed gaat kan eind maart worden gestart
met de werkzaamheden.
Op onze site en voorgaande nieuwsbrieven kunt u alle plannen nog eens
uitgebreid terugzien en rustig door lezen.
Mocht u nog vragen hebben neem gerust
contact met ons op.
Knop-Op
Komende week zal er gekeken worden
welke mogelijkheden er i.v.m. het
plaatsen van een invalidentoilet en of er
wel of geen verdere aanpassingen nodig
zijn. Daarover meer in onze volgende
nieuwsbrieven.
Uw steun en suggesties dragen bij
tot het succes.
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