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Werkzaamheden Vijvergebied

Feestelijke opening 11 juni
Met veel geduld hebben wij met u de afgelopen periode uitgekeken naar het moment
dat alle werkzaamheden voltooid zouden
zijn. We hebben de ingebruikname van de
vernieuwde Dierenweide al achter de rug en
nu is het dan uiteindelijk zover dat op
Zaterdag 11 juni 2022 het Vijvergebied in
zijn geheel officieel opgeleverd zal gaan
worden.


De opening van het nieuwe Vijvergebied zal
starten met een officieel gedeelte en vindt
plaats voor op het terras bij Knop-Op
(tussen 13.00 - 14.00 uur).
Daarnaast zullen er wat leuke activiteiten
voor de kinderen worden georganiseerd
tussen 13:00 en 16:00 uur. De zon is al
besteld, en wij kijken uit naar een gezellige
middag met een hapje en een drankje.

Speeltuin, panna- en voetvolleyveld
Aan de diverse sportieve en kindvriendelijke plekken naast en rond het vijvergebied is hard gewerkt door de firma Vario.
In de speeltuin kan inmiddels gespeeld
worden. Animo was er volop, want toen de
dranghekken eenmaal bij de speeltuin
werden weggehaald schoten er binnen een
mum van tijd kinderen naar binnen uit alle
hoeken en gaten, om de speeltuin te
testen. Het pannaveld kan al gebruikt
worden maar het voetvolleyveld laat nog
even op zich wachten.
Verplaatsen schaaktafel
I.v.m. de herinrichting van het vijvergebied is de schaaktafel verplaatst naar een
locatie naast het informatiebord voor
Knop-Op en de Dierenweide. Buiten het
gebruik als schaaktafel kunnen bezoekers
van Knop-Op en de Dierenweide ook even
plaatsnemen en genieten van het Vijvergebied.
Contactgegevens
Interim voorzitter: Peter Vogelsang
Secretaris: Ruud Verschoor
Penningmeester: Rik Koenders
email: info@hetnieuwevijvergebied.nl


Namens Stichting Welzijn Capelle, Stichting
WOP Ketensche Polder, wijkpartners en betrokken bewoners nodigen wij u van harte
uit om hierbij aanwezig te zijn!

www.hetnieuwevijvergebied.nl


Uw steun en suggesties dragen bij tot

Panna- en voetvolleyveld

Terras voor Knop-Op
Het bestuur is momenteel aan het onderzoeken hoe wij het terras voor Knop-Op een
opfrisbeurt kunnen geven om het nog
mooier te maken. Daarover later meer.
Groen aanplant
Het planten van de nieuwe beplanting is in
de week van 13 april gestart. In mei zal er
een start gemaakt worden met het inzaaien.

Speeltuin

Dierenweide
Grasmat in de Dierenweide
Er is op dinsdag 12 april door Multituin opnieuw begonnen met gras inzaaien. We zien
uit naar een groene weide en zijn, natuurlijk
samen met alle dieren, zeer benieuwd naar
het eindresultaat.

Renovatie wandelpad
Er is inmiddels een start gemaakt met het
renoveren van het pad. Het bestaande asfalt is deels verwijderd. Het nieuwe wandelpad komt er namelijk niet zomaar in. Er
wordt rekening gehouden met boomwortels
die het pad omhoog duw(d)en, de afwatering van het pad naar de vijver wordt
verbeterd en er is aandacht voor aansluiting
tussen het asfalt en het gras. Vanaf 2 mei
start het asfalteren en na het asfalteren
worden er nieuwe lichtmasten rond de vijver
geplaatst.
Bewegingstoestellen.
Voor het optimaal gebruik kunnen maken
van de bewegingstoestellen wordt momenteel nagedacht over het inzetten van QR
codes waarmee, voor eenieder die dit wenst,
de handleidingen op hun telefoon zijn te
lezen. Ook zullen QR codes worden gebruikt
voor het nalezen van de historie van het
Vijvergebied en de aanwezige flora en fauna.

Renovatie beschoeiing
naast de dierenweide
Ook is de beschoeiing in de sloot naast de
Dierenweide aangepakt, een nogal modderige klus. Vandaar ook waardering voor de
werkers!

