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DE BUURTCOACHES VAN  
WELZIJN CAPELLE DENKEN  
GRAAG MET JE MEE! 
Welzijn Capelle is dé welzijnsorganisatie van Capelle aan den IJssel. Zoë 
Jansen van Welzijn Capelle is als buurtcoach voor de wijk Middelwatering 
betrokken bij Maak Capelle. “Heb je een goed idee voor jouw buurt, maar 
weet je niet goed hoe je een initiatief aanmeldt of een begroting maakt? 
Dan kunnen wij helpen”, zegt Zoë. “We denken graag mee over je initiatief, 
maar zorgen wel dat jij als initiatiefnemer de leiding houdt. Jij weet zelf 
namelijk het beste wat er nodig is om jouw buurt nog gezelliger te maken!”

ONTVANG EEN DONATIE VAN  
HET WIJKOVERLEGPLATFORM 
VOOR JOUW INITIATIEF
Ieder Wijkoverlegplatform (WOP) in Capelle aan den IJssel krijgt per jaar 
een budget van de gemeente om bewonersinitiatieven te steunen. Peter 
Bruijnzeels is penningmeester van WOP Oostgaarde. “We kunnen ongeveer 
€40.000 per jaar doneren aan initiatieven op Maak Capelle”, legt hij uit. Het 
WOP steunt initiatieven die zorgen voor meer contact tussen buurtgenoten 
en een prettigere wijk, zoals een paasmaaltijd, beplanting voor in de 
buurttuin of een multiculturele foodmarkt. “De WOP-leden doen alle 
donaties in overleg. We proberen het budget natuurlijk zo goed mogelijk 
over het jaar en de wijk te verspreiden.” 
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€ 1.000,- 
VOOR HET 
DUURZAAMSTE 
INITIATIEF VAN 2022!
Dit jaar kun je voor het eerst meedoen aan een 
winactie van Maak Capelle voor het duurzaamste 
initiatief. De prijs is een Maak Capelle-cheque 
ter waarde van €1.000,- die je kunt besteden 
aan jouw initiatief. Je maakt kans op de cheque 
als je een creatief initiatief uitvoert dat de wijk 
duurzamer maakt en hierbij goed samenwerkt 
met andere Capellenaren. De prijs wordt in 
oktober uitgereikt. Doe jij ook mee? Meld snel 
een initiatief aan op www.maakcapelle.nl.



DE KOMENDE MAANDEN 
STAAN ER VEEL LEUKE 
(FEEST)DAGEN OP DE 
AGENDA 

• Internationale Vrouwendag (8 maart 2022)
• NLdoet (11 en 12 maart 2022)
• Nationale Boomfeestdag (16 maart 2022) 
• Wereld Gezondheidsdag (7 april 2022)
• Pasen (17 en 18 april 2022)
• Earth Day/Nationale dag van de Aarde (22 april 2022)
• Koningsdag (27 april 2022)

PAASEIEREN ZOEKEN IN 
DE BINNENHOF
Bewoners van de Binnenhof organiseerden in 2021 een 
leuk paasinitiatief voor kinderen uit de buurt. “Als we 
iets organiseren via Maak Capelle, betrekken we hier 
altijd zo veel mogelijk buren bij”, vertelt initiatiefnemer 
Yura. “We maken een WhatsApp-groep met iedereen 
die wil meehelpen. Zo hebben we niet alleen contact op 
de dag zelf, maar creëren we al eerder betrokkenheid. 
En we hebben ook meer voorpret!”

HET KLIMAAT  
IS VOOR ONS 
ALLEMAAL!
Judith Kraak wil in de wijk Oostgaarde 1.000 
m2 inheemse biologische bloembollen 
planten en zamelt hiervoor geld in via Maak 
Capelle. De bollen moeten zorgen voor meer 
voedsel voor de bijen. Judith zocht actief naar 
donateurs en vrijwilligers. Haar campagne 
is succesvol: ze ontving tientallen donaties 
van mensen uit haar eigen omgeving en het 
eerste deel van de bollen is inmiddels geplant 
met hulp van vrijwilligers.
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KONINGSDAG 2021 
NARCISSTRAAT
Bewoners van de Narcisstraat in de wijk Schenkel vierden 
Koningsdag 2021 met een gezellig evenement. “We 
organiseerden dit initiatief, omdat wij buren elkaar na 
de lockdown weer eens wilden zien en spreken”, zegt 
initiatiefnemer Rudy. “Dankzij het initiatief is er meer 
contact en weten bewoners beter wat er in de straat 
gebeurt. Zo’n activiteit is een goede manier om elkaar 
beter te leren kennen en meer sociale contacten in de 
buurt te krijgen.
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GOED IDEE VOOR JOUW BUURT?
Heb jij een idee om jouw straat of buurt beter, mooier of leuker te maken? Meld dan een initiatief aan op 
www.maakcapelle.nl, hét platform voor bewonersinitiatieven in Capelle aan den IJssel. Via de website zamel je geld 
of spullen in en kun je vrijwilligers vinden om jouw idee te helpen uitvoeren. Ook kun je bijdragen aan initiatieven 
van anderen. Dus wil jij iets doen voor jouw buurt? Ga naar www.maakcapelle.nl en start een initiatief of steun het 
initiatief van een andere Capellenaar!

HELPDESK
Heb je vragen over het gebruik van www.maakcapelle.nl, de uitbetaling of financiële 
verantwoording van je initiatief? Neem contact op met de helpdesk van Maak Capelle 
via 010 – 30 74 681 of helpdesk@maakcapelle.nl. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 
09.00 tot 17.00 uur.

HAVENSTEDER
Havensteder is al vanaf het begin betrokken 
bij Maak Capelle. De woonconsulent van 
Havensteder kijkt of je initiatief past bij het 
verbeteren van de woonomgeving. Bijvoorbeeld 
initiatieven voor een schonere straat of een 
activiteit waardoor buren meer contact met 
elkaar krijgen. Bij een positieve beoordeling doet 
Havensteder graag een bijdrage.

DE BUURTCOACHES VAN 
WELZIJN CAPELLE
Hulp of advies nodig bij het starten of uitvoeren van 
je initiatief? De buurtcoach van jouw wijk denkt graag 
met je mee!

Miranda de Bus 
buurtcoach Middelwatering & Schenkel
m.debus@welzijncapelle.nu | 06 - 579 91 775

Zoë Jansen 
buurtcoach Middelwatering
z.jansen@welzijncapelle.nu | 06 - 24 34 13 06

Astrid Keerveld 
buurtcoach Oostgaarde
a.keerveld@welzijncapelle.nu | 06 - 243 41 307

Jacqueline van Gent 
buurtcoach Schollevaar
j.vangent@welzijncapelle.nu | 06 - 348 69 710

Arjan de Weger 
buurtcoach ’s-Gravenland, Capelle West en Fascinatio
a.deweger@welzijncapelle.nu | 06 - 571 62 339
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