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Werkzaamheden vijvergebied
Zoals te zien is begint het gehele vijvergebied al
aardig op te knappen. Het ponton, de rijplaten
en de keet zijn weer vertrokken. De beschoeiing
langs de vijverrand is op diverse plekken gerepareerd, de oude planten zijn weggehaald, de
grond is geëgaliseerd en zal er gestart worden
met nieuwe aanplant. Ook zal de oeverbescherming langs de dierenweide vernieuwd
worden. Het inzaaien rondom de vijver zal in
een later stadium plaatsvinden, na het asfalteren om een beter aansluitend geheel te krijgen.

Lantaarnpalen

Het plaatsen van lantaarnpalen in het vijvergebied is door Stedin uitgesteld. Er wordt door
de gemeente aan gewerkt om dit alsnog snel
voor elkaar te krijgen, maar we zijn helaas
afhankelijk van derden. We wachten het dus
nog maar eventjes af!

Speeltuin

In de speeltuin wordt momenteel hard gewerkt
aan de renovatie. Het is de planning dat alles
eind maart gereed zal zijn. Dus tijdelijk geen
speelplaats, maar daarna is alles weer splinternieuw. Tijdelijk uitwijken naar de speeltuin
naast het Buurthuis/Lachhotel in West of de
zandspeeltuin in de Zeeheldenbuurt is een
optie.

Eenden en schildpadden trapjes
Het eiland in het midden van de vijver is door
de firma Reijm opgeknapt. Het ziet er allemaal
weer ordentelijk uit.

Op verzoek van bewoners zijn we nu aan het
kijken om een of meerdere trapje(s) aan te
leggen voor eenden en schildpadden om wat
gemakkelijker op het eiland en de oevers van
de vijver te komen of om eventjes van de zon
te genieten. We hopen op deze manier ook de
eenden wat meer op het eiland te houden.

Uw steun en suggesties dragen bij tot
het succes.
Contactgegevens
Interim voorzitter: Peter Vogelsang
Secretaris: Ruud Verschoor
Penningmeester: Rik Koenders
email: info@hetnieuwevijvergebied.nl

Panna- en voetvolleyveld
Graag de aandacht van alle bewoners (volwassenen en kinderen) voor het volgende: als het
voetvolleyveld na de aanleg opgeleverd wordt
heeft het ingezaaide gras even de tijd nodig om
te kiemen, te spruiten en te groeien. Het trapveldje dat het panna- en voetvolleyveld is geworden, zal in het begin dus om deze reden
tijdelijk niet toegankelijk zijn. We werken met
de natuur mee, de lente komt er weer aan, dus
wij hebben er vertrouwen in dat het gras wel
spoedig op zal komen.
Graag jullie begrip hiervoor.

www.hetnieuwevijvergebied.nl

Knop-Op een ontmoetingsplek voor
iedereen in de wijk
Het mooie weer komt er weer aan. De vijver en
het gebied eromheen zijn aangepakt om het
aantrekkelijker, toegankelijker en mooier te
maken. Een prachtige plek om te wandelen en
elkaar te ontmoeten.
Het gebouw Knop-Op staat aan de vijver met
een prachtig uitzicht. Een wens van vele
bewoners is dat het pand vaker open is om er te
ontspannen, koffie te drinken en activiteiten te
doen. Helaas komt dat alles niet zo maar uit
lucht vallen. Knop-Op is geen commerciële onderneming met personeel en is afhankelijk van
vrijwilligers en ideeën van bewoners voor activiteiten.

Hoe meer vrijwilligers hoe vaker Knop-Op open
kan zijn en hoe meer bewoners ervan kunnen
genieten. Bij deze dan ook een oproep aan u of u
bereid bent vrijwillig een deel van uw kostbare
tijd te besteden aan Knop-Op.
Afhankelijk van het aantal bewoners dat zich
aanmeldt kunnen we in gezamenlijk overleg ervoor zorgen dat Knop-Op een gezellige ontmoetingsplek wordt voor iedereen.
U kunt zich aanmelden via mail:
vrijwilliger2@welzijncapelle.nu

Knop-Op (vervolg)
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
(BAG) bestaande uit vrijwilligers, bewoners, onze
stichting, en Welzijn Capelle die activiteiten en
gebruik van Knop-Op beoordeelt.

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

In Knop-Op komt Sonrisa Rijnmond op vrijdag
20 mei 2022 van 14.00-16.30 uur.

