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De Dierenweide start renovatie

Het bestuur “nieuw” en “oud”

Eindelijk is het dan zover. Op maandag 26
april vroeg in de ochtend stond het team
van Multi-Tuin en Landschap gereed om de
handen uit de mouwen te steken en de
schop in de grond te steken.
Na vele inspanningen en voorbereiding om
met de werkzaamheden te kunnen starten
hebben Iet, Kees en Jan (de vrijwilligers van
de Dierenweide) achter de schermen veel
opruimwerk en verbouwwerk verzet, daarvoor onze dank met een grote pluim van
ons allemaal.
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Peter Vogelsang interim voorzitter
(opvolger van Jos Mosmans).
Ruud Verschoor maakt tevens deel uit van
WOP Capelle-West.
Rik Koenders zit in het bestuur van WOP
’s-Gravenland.
Yoek Kouwenhoven, Luke Verkerk en
Irma Smits zijn net als alle andere bestuursleden bewoners van de wijken Capelle-West en
’s-Gravenland.
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.

Een grondverzetmachine reed af en aan. De
dieren waren in het begin wat onrustig maar
na korte tijd wenden ze al gauw aan de
drukte. In de namiddag was de Capelse
wethouder Henriët Westerdijk en gebiedsregisseur Werner Kasten aanwezig om de
om de start van de werkzaamheden bij te
wonen. Na een rondje door de dierenweide
en nog een gezellig gesprek zijn ze weer op
pad gegaan.

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

De dieren in de Dierenweide,
hoe hebben zij de start ervaren?
De haan had op het hek het hoogste woord.
De geiten en konijnen lagen heerlijk in de
zon en droomden vast van hun nieuwe
Dierenweide: geen natte poten meer, met
gezellige bezoekers, die ze voorheen alleen
op afstand konden zien. De emoes, ganzen
en eenden hielden zich wat afzijdig en
babbelden wat met elkaar. De kippen liepen
overal een beetje doorheen en trokken zich
nergens iets van aan. De pauw vond het
maar niets want die houdt van pronken met
zijn veren maar ook dat kon even niet.

Renovatie plannen Dierenweide
Terug te zien en te lezen op onze site!

Knop-op
Het plaatsen van de invalidentoilet bij
Knop-op laat nog even, vanwege
offertetraject, op zich wachten. Zodra
er nieuws is laten we dit natuurlijk
weten in onze volgende Nieuwsbrieven.
Uw
steun en suggesties dragen
Contactgegevens
bij tot het succes.

Laten we Multi-Tuin een handje helpen.

We houden jullie op de hoogte over de
ontwikkelingen van de Dierenweide in de
volgende Nieuwsbrief. Wij zijn zeer
benieuwd en hopen de bewoners in de
omgeving ook! De wethouder heeft in ieder
geval toegezegd om als de agenda dat
toelaat bij de oplevering weer van de partij
te zijn.
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