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Opening Dierenweide

Schaaktafel

Zaterdag 26 juni was het eindelijk zover. Na
plannen, vele voorbereiding en hard werken
ging het nu eindelijk gebeuren en was daar
dan eindelijk het moment van de opening
van de nieuwe Dierenweide.

Vorige maand heeft de gemeente een
schaaktafel neergezet langs de vijver ter
hoogte van de dierenweide. Als je wil
schaken neem dan je eigen stukken mee of
vraag ze te leen bij Knop-Op.

Aan bezoek geen gebrek (ongeveer 60 personen) verdeeld over de middag. Het terras
werd snel gevuld met bezoekers waardoor er
al snel een gezellige sfeer ontstond op het
terras voor Knop-Op. Er was voor koffie met
wat lekkers en fris gezorgd. Ook de pers was
aanwezig; Capelle vandaag, IJssel en Lekstreek, Radio Capelle die natuurlijk ook een
rondje over de Dierenweide gemaakt
hebben.
Na de woorden van Yoek Kouwenhoven over
de geschiedenis van de Dierenweide, het
werk wat verzet is door Iet, Kees en Jan en
de verdere plannen rond het vijvergebied
was er de opening. Die werd verricht door
twee kleine jonge dames die de officiële
functie hadden om het lint door te knippen.
Ze vonden het een hele eer. Dit moment
zullen ze niet gauw vergeten.

Ontwikkeling vijvergebied
De gemeente is vergevorderd met de
ontwikkelingsplannen rond de vijver. De
eerste werkzaamheden beginnen eind dit
jaar. Het vijvergebied zal naar verwachting
nog voor de zomer 2022 vernieuwd zijn. In
de plannen komt dat het pad wordt
vervangen en verbreed. De toegang naar de
dierenweide en Knop-Op wordt meegenomen in de plannen. De beschoeiing
rond de vijver wordt gerepareerd en er
komen op sommige delen zogenaamde
‘natuurlijke oevers’. De visplekken worden
hierbij
meegenomen.
Vanzelfsprekend
komen er bomen bij en andere nieuwe beplanting. We zijn in overleg over welke
soorten. In ieder geval met meer kleur en
bloemen. Er wordt extra verlichting (grondspots waar nodig) aangebracht.
De huidige speeltuin wordt voorzien van
nieuwe speeltoestellen, en er komen calisthenics toestellen rond de vijver. Op de plek
waar nu het trapveld is, komt een pannaveldje met daarnaast natuurlijke elementen
(hout en rotsblokken). Het is haast te veel
om op te noemen. Binnenkort bespreken
we een zogenaamde ontwerp-schets van
het vijvergebied met de gemeente. De
schets zullen wij voor reactie en suggesties
met de direct omwonenden delen en in de
volgende nieuwsbrief en op de website
plaatsen.

Opening Dierenweide - vervolg Jonge bezoekers namen zelfs hun voertuig
mee de Dierenweide in, alvast om het nieuwe
pad uit te proberen en op loopfietsbestendigheid te testen. Ook is er oppas voor de
knuffelbeer geregeld zodat de jong eigenaresse rustig een rondje door de Dierenweide
kon maken. Halverwege werd er nog even
gekeken of er wel goed voor de beer gezorgd
werd. De kippen hielden zich aan de afspraak
om zich voor en tijdens de opening aan de
linkerkant in de zandbak te begeven en zich
rustig te houden. De pauw liet herhaaldelijk
zijn prachtige veren zien en was zeer benaderbaar. De geitjes werden met overdaad geknuffeld. De ganzen hielden zoals gewoonlijk
de wacht. De loopeenden zaten een tijdje gezellig naast elkaar bij het nieuwe bad. De
emoes aten hun buik vol door uit de hand
brood te eten. Tijdens het opruimen kwamen
er nog bezoekers en die konden het voeren
van de dieren ter plekke meemaken. Dus dat
was een extra leuk momentje.
Al met al was het een zeer geslaagde middag.
Wij kijken er met een voldaan gevoel op
terug, wij hopen de bezoekers ook.


Openingstijden dierenweide
De dierenweide is klaar en voortaan elke
woensdag van 13.00 tot 15.00 uur open
voor bezoekers. Op andere momenten, als
de dierenverzorgers er zijn, mag je natuurlijk altijd vragen om rond te kunnen
lopen.


Uw steun en suggesties dragen bij tot
het succes.
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