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

• Kerstvakantie (23 december – 8 januari)

• Kerst (25-26 december)

• Oud- en Nieuwjaar (31 december – 1 januari)

• Blue Monday (16 januari)

• Valentijnsdag (14 februari)

• Internationale vrouwendag (8 maart)

• Earth hour (26 maart)Organiseer jij iets leuks met je buurtgenoten?

HET BETHLEHEM EVENT 
Het kerstverhaal komt tot leven in Capelle Schollevaar! Tijdens een 
avondwandeling ga je terug in de tijd en word je meegenomen 
in het verhaal van Jozef en Maria. Initiatiefnemer Tineke Straver 
organiseert samen met de stuurgroep en 150 vrijwilligers het 
Bethlehem event op 16 december alweer voor de vierde keer.  
Via Maak Capelle en de verschillende kerken in Capelle spaarden ze 
het budget voor het evenement bij elkaar. Als bezoeker loop je via 
een verlichte route langs 14 levensechte scènes. Aan het einde van 
de wandeling is er ruimte om na te praten onder het genot van een 
hapje en drankje. “Ik vind het heel leuk! De organisatie is hectisch 
maar fantastisch. Het verbroedert, verbindt en laat zien waar kerst 
om draait”, vertelt Tineke Straver. Wil je meelopen? Meld je dan aan 
via www.thebethlehemevent.entranz.nl.

STRAAT KERSTBOOM MET 
BURENBORREL 
Een mooi versierde kerstboom in de straat mag niet ontbreken bij 
een kerst burenborrel. Dit dacht Christine Siepman met haar buren 
in Capelle-West ook. “We organiseerden het vorig jaar met drie 
buurtbewoners maar al tijdens het versieren kwam de rest van de buurt 
helpen”, aldus Christine. De borrel die ze rond de boom organiseerden 
was ook een groter succes dan verwacht. “Iedereen kwam langs en 
bracht wat lekkers mee of extra verlichting voor de boom” vertelt 
Christine enthousiast. Genoeg reden voor herhaling dus dit jaar!
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JEUGD BOKSGALA 
FIGHTCLUB FAMILY 
Kampioen in het leven worden, dat is waarom Ado Delekarac 
het Jeugd boksgala organiseert. Ruim 70 Capelse kinderen 
van sportschool Fightclub-Rotterdam stappen 10 december de 
ring in. Speciaal omdat de eerste keer een boksring instappen 
voor veel kinderen erg spannend is besteden ze binnen de 
sportschool veel aandacht aan de voorbereiding. “Ik krijg 
kippenvel als ik denk aan de gezichten van kinderen die vol 
trots voor het eerst over de catwalk naar de ring lopen”, aldus 
initiatiefnemer Ado. Na een lastige coronaperiode kon dit 
evenement doorgaan dankzij donaties via Maak Capelle.
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KLEINE EN GROOTSCHALIGE 
ACTIVITEITEN ZIJN WELKOM 
Welzijn Capelle is dé welzijnsorganisatie van Capelle aan den IJssel. Nitai 
Doelam van Welzijn Capelle is als assistent buurtcoach voor MaakCapelle 
betrokken bij de Capelse wijken Schollevaar en (gedeeltelijk) Schenkel. 
“Zowel kleine als grootschalige activiteiten zijn erg welkom! Heb je hulp 
nodig hebben bij het aanmelden van een initiatief of bij het opstellen 
van een begroting? Ook dan kan je bij onze buurtcoaches terecht”, zegt 
Nitai. “Wij denken graag met je mee. Wel is het van belang dat jij als 
initiatiefnemer de leiding erin houdt. Want jij weet als buurtbewoner het 
beste wat er nodig is om jouw buurt nog leuker te maken!”

TERUGBLIK WINACTIE 
DUURZAAMSTE 
INITIATIEF 2022
Insectenhotels maken, bloembollen planten, 
een minibieb of een groenblauw schoolplein. 
Allemaal initiatieven die Capelle in 2022 een stukje 
duurzamer maakten. Het was dan ook een lastige 
keuze voor de jury om het duurzaamste Maak 
Capelle initiatief 2022 te kiezen. Op de Merellaan 
maakten kinderen met hun ouders insectenhotels 
en zakjes met bloemenzaadjes om uit delen. Op 
deze manier komen kinderen op jonge leeftijd al 
met duurzaamheid in aanraking. Judith Kraak zet 
haar initiatief ‘Het klimaat is voor ons allemaal’ 
door waarbij ze door heel Oostgaarde samen met 
bewoners inheemse biologische bloembollen plant. 
De keuze was zo lastig, dat er op 15 oktober niet één, 
maar twee winnaars werden aangewezen. Zowel 
de Merellaan als Judith Kraak ontvingen tijdens de 
feestelijke prijsuitreiking een cheque van 500 euro 
voor het duurzaamste initiatief van Maak Capelle!
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WIJKOVERLEGPLATFORM 
CAPELLE-SCHOLLEVAAR 
Het maatschappelijke leven in Capelle aan den IJssel krabbelt 
weer langzaam op uit die lange, voorzichtige en angstige 
Corona periode. We durven meer, we kunnen meer en we 
willen meer. Hoogste tijd om de sociale contacten weer te 
verstevigen en de Capelse vrijwilligers weer te stimuleren 
tot nieuwe initiatieven. De komende feestmaand leent zich 
uitstekend hiervoor. De WijkOverlegPlatforms (WOP) kunnen 
- zeker in december – vaak bijdragen aan de financiële 
haalbaarheid van uw bijeenkomst, uw geschenkje aan uw 
leden of gasten, of een samenkomst zomaar in uw straat met 
een Kerstboom en een glaasje. Aarzel niet om het WOP van uw 
wijk via Maak Capelle te vragen voor een zetje in de rug. Samen 
komen we de winter door!
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