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Werkzaamheden vijvergebied

Werkzaamheden (vervolg)
Het vervangen van de speelplaats en
aanleg van het pannaveld, voetvolleyveld
(beide op de plaats van het trapveldje) en
de bewegingstoestellen gebeurt in maart
en april.
Het asfalteren van het voetpad en de
inrichting van het openbaar gebied staan
als laatste op het lijstje. Het streven is om
voor Hemelvaartsdag (begin juni dus)
klaar te zijn.

Al gezien? Direct in het nieuwe jaar is
gestart met de eerste fase groenwerkzaamheden. De te vervangen beplanting
tussen de bomen wordt verwijderd. De
uitspoelgaten langs de oeverbescherming
worden hersteld, en grondvakken worden
aangevuld met nieuwe grond. Eventueel te
verplaatsen bomen worden verplant. Deze
eerste fase duurt tot uiterlijk begin februari.
Daarna worden de werkzaamheden aan de
openbare verlichting uitgevoerd. Voor de
nieuwe verlichting (armatuur is gekozen
tijdens de inloopavond) moeten kabels
worden gelegd en de masten en armaturen
geplaatst. Daar waar al verlichting is, zullen
de huidige masten en armaturen worden
vervangen, zodat er uiteindelijk rond de
hele vijver LED verlichting is.
Als de verlichting is aangelegd begint het
tweede gedeelte groenwerkzaamheden.
Hierbij wordt de nieuwe beplanting rond de
vijver en een nieuwe oeverbescherming
langs de dierenweide aangebracht. Deze
werkzaamheden staan gepland voor maart.

Op onze website staat een overzichtelijke
projectplanning en ziet u diverse tekeningen van het gehele plan. Ook staan er
alle antwoorden op de vragen die tijdens
de inloopavond d.m.v. de invulformulieren
zijn gesteld.
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Uw steun en suggesties dragen bij tot
het succes.
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Knop Op nieuws
Onderdeel van het grote vijverproject is ook
Knop Op, meer activiteiten in het pand voor
jongeren naast de dierenweide. Dat het gebouw wordt opengesteld voor alle bewoners
is meermaals zeer positief ontvangen. De
afgelopen tijd is veel gedaan om het gebouw geschikt te maken voor alle leeftijden
en toegankelijk te maken voor iedereen. Er is
flink schoongemaakt en er is geïnvesteerd in
materialen als een koffiemachine, een pooltafel, zitgelegenheid en vooral de toiletgroep.
Verbouwing hiervan was echt nodig om geschikt te worden voor minder validen.
Het heeft maanden hoofdbrekens gekost en
meerdere ontwerptekeningen zijn langsgekomen. Uiteindelijk zijn we er in geslaagd om
de beschikbare beperkte ruimte optimaal te
benutten en met succes. Onlangs is de verbouwde toiletgroep opgeleverd en in de
praktijk getest. De beoordeling was positief.
De komende tijd wordt er nog een aantal
investeringen gedaan in Knop Op om iedereen zich daar thuis te laten voelen.
Zo komen er nieuwe stoelen, tafels, een
televisie, servies, een muziekinstallatie, een
werkplek met computer, en wordt gelijktijdig
met het opknappen van de vijver het terras
weer opgefrist.

Goud voor Oud
In 2022 zal weer een aantal muziekmiddagen worden georganiseerd voor ouderen
in Knop Op. Wat de muziekmiddagen precies
inhouden kunt u vinden op
www.sonrisa-rijnmond.nl
Ideeën?
Heeft u ideeën voor het gebruik van Knop
Op? Laat het ons weten. Of misschien heeft
u wel zin om mee te helpen bij activiteiten of
als vrijwilliger in Knop Op. Kom eens langs of
mail naar
vrijwilliger2@welzijncapelle.nu
Er wordt wel eens gevraagd of Knop Op te
huur is. In bepaalde gevallen kan dat, maar
in ieder geval niet voor privé feestjes en
partijen en Knop Op beschikt ook niet over
een alcoholvergunning. Er is een Beheerders
Advies Groep (BA) bestaande uit vrijwilligers,
bewoners, onze stichting, Welzijn Capelle die
activiteiten en gebruik van Knop Op beoordeelt.

