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In onze wijk wordt hard gewerkt aan meer-
dere projecten. De grotere projecten zijn ’s-
Gravenweteringpark (voormalige locatie
van het IJsselcollege), de herontwikkeling
op de hoek Capelseweg en Bermweg en
niet te vergeten natuurlijk de Florabuurt.
Projecten waar wij als bewoners belangen
bij hebben, kennis van het gebied hebben
en ook ideeën willen inbrengen. Niets is
vreemd, zelfs de Koning vroeg het ons in
september 2013, ‘Van iedereen die dat kan,
wordt gevraagd verantwoordelijkheid te
nemen voor zijn of haar eigen leven en om-
geving’. Iedereen in de gemeente heeft par-
ticiperen hoog staan, raadsleden benoemen
dit zelfs in vraagstukken naar het College.
Maar waarom is participeren dan toch zo
moeizaam? Mogelijk ontstaat de spanning
door de misvatting dat inspraak participeren
is. De rekenkamer geeft hier ook uitgebreid
antwoord op in het onderzoek ‘Van inspraak
naar invloed’ en concludeert: ‘Te vaak
wordt de inbreng van bewoners enkel pro-
cedureel verwerkt zonder dat die inbreng
zichtbaar effect heeft op het handelen van
de gemeente.’ Duidelijk werd dit ook tij-
dens de hoorzitting over de herontwikkeling
Capelseweg en Bermweg. Het merendeel
van raadsleden was het met elkaar eens,
‘Hier zijn fouten gemaakt’.
Participeren is een werkwoord. Werken

dus…. van een idee tot een besluit. Behalve
een goede samenwerking, die zeker bij het
project van de Florabuurt aanwezig is, gaat
participeren veel verder. Participeren is op
basis van gelijkwaardigheid deelnemen aan
de ronde tafel, allen voorzien van dezelfde
informatie en kennis. Voorbereid zijn, be-
reid zijn verantwoordelijkheid te nemen, in
staat zijn je persoonlijke maar ook de buurt-
belangen te benoemen en te vertegenwoor-
digen 
Maar helaas gaan de vergaderingen steeds
meer op informatiesessies lijken. Kritisch
zijn mag, maar de gekozen richting ligt
vaak al vast.
En nu dan? Hoe kunnen wij met elkaar het
tij keren en voorkomen dat ondanks alle
inzet van de gemeente het participatiebeleid
uiteindelijk weinig effectief te noemen is?
Dat kan als iedereen, daar waar mogelijk is,
zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. 
Meldt u daarom als bewoner van de Flora-
buurt aan voor de bewonersavond op 27 ja-
nuari en/of meldt u aan voor de
WOP-vergadering van 28 januari (mail
naar: schenkel@capelsewijken.nl).
Participeren is niet alleen een werkwoord,
maar betekent vooral hard werken!
Alleen lukt het niet, samen lukt het wel!!!
Vol vertrouwen in ‘het Participeren’ hoopt
het WOP u in de online-overleggen te ont-
moeten. Alfred Heijkoop

Voorzitter WOP Schenkel

Uitnodiging WOP Schenkel
Op donderdag 26 januari 2021 om 20.00 uur verga-

dert het Wijk Overlegplatform Schenkel.
Wegens Covid-19/Corona maar online.

Op de agenda:
• Gebiedsvisie Florabuurt
• Over energie enzo!
• Voortgang van de opgaves in Schenkel

Wilt u deelnemen, meldt u dan aan door een mail te sturen naar
schenkel@capelse wijken.nl. Voorafgaand aan de vergadering
ontvangt u instructies om deel te nemen. Laat het ons weten als
u bij de aanmelding technische hulp nodig heeft, dan helpen
wij u graag. Dat kan per mail of neem telefonisch contact op
Alfred Heijkoop via 06 51 362 384. 

Wij hopen u digitaal te ontmoeten op 28 januari.

Hoe goed kent u uw wijk? 
De foto in de vorige WOP-krant is genomen op Bermweg richting de Klaas Klinkert-
weg. Uit meerdere goede inzendingen is mevrouw A. Ammerlaan getrokken, gefelici-
teerd! De nieuwe foto: Weet u waar deze foto is
genomen? Onder de goede inzendingen verloten
wij een cadeaubon van € 15,00. Stuur uw foto
en/of oplossing vóór 15 april 2021 naar: schenkel
@capelsewijken.nl of naar: Buurthuis De Wel,
Wijkfoto, Bongerd 2A. 2906 VK Capelle a.d. IJssel

Vergader-
schema 2021
Bewonersavond
Florabuurt:
27-01-2021,
19.30–21.30 u.
WOP:
28-01-2021:
20.00-22.00 u.

20-05-2021:
20.00 - 22.00 u.

14-10-2021:
20.00 - 22.00 u.

16-12-2021:
20.00 - 22.00 u.

En nu dan?



Door Covid-19/Corona niet in buurthuis
De Wel maar online

20:00 uur: Opening
Aanwezig/ingelogd 20 personen. 
Voorzitter Alfred Heijkoop opent om 20.00
de vergadering en heet een ieder welkom en
start eerst met een voorstelronde.
Verslag vergadering 17 september: 
Mevrouw Spee vraagt waar het rapport
blijft over de verkeersbewegingen van Al-
fred naar mevrouw. Alfred stuurt het door. 
Keuzekamp moet zijn Keuzenkamp.
Mededelingen: Afgemeld Salomon Haile.
Geen verdere mededelingen.
20.10-20.30 uur:                    

Hoe verder in deze corona tijd?
Het is moeilijk om met elkaar in contact te
komen. De eenzaamheid neemt verder toe.
Herkennen wij dat? Martin van Gent en
Wim Bik herkennen dit probleem. Vele
mensen zitten in een isolement.
Sabine Smits Havensteder ligt toe dat op di-
verse plaatsen de regels strikt worden bij-
gehouden.
Wim Bik zegt dat de oudere mensen vrees
hebben om naar buiten te treden.
Martin vraagt of niet zoiets is als een Bingo
in live-stream te organiseren.
Wethouder van Veen stelt dat dit geen Ha-
vensteder opdracht zou moeten zijn maar
van ons zelf.
Is zoiets te organiseren? Jean-Paul, het is in
feite een top idee, maar hoe? of Beeldbel-
len, telefoneren.
Alfred haalt aan dat dit was voor ouderen,
maar hoe zit het met onze bewoners met een
migratie afkomst? 
Martin: het kan zijn dat ze toch wel veel bij
elkaar verblijven. Jean-Paul vraagt zich af
of dit ook inderdaad tot meer besmettingen
leidt. Mevrouw Spee: bij Jumbo ziet ze dat
ook deze migratie afkomst zich netjes aan
de regels houden. De extra besmetting komt
vaak omdat deze groep vaak niet vanuit
huis kunnen werken. Alfred de vraag is hoe
krijgen we als dat al zo is deze eenzamen
weer in beweging. Sheri ziet dat wel in de
buurt, ze zitten veelal thuis en niet verder.
Dijs, Taalcoaching, ook in deze groep heerst
de voorzichtigheid. Groepslessen kunnen
niet. Alfred vraagt of on-line mogelijk is?
Groepslessen on-line is zeer moeilijk, wel
1 op 1.
Jean-Paul vraagt waarom dat niet lukt?
Mevr. den Engelsman vraagt aan Jean-Paul
of er aan de jeugd die wel bij elkaar mag
iets georganiseerd kan worden. Voor onder
de 12jr wordt er gekeken.
Alfred vraagt met wie kunnen we dit binnen
Welzijn communiceren?
Alfred: het buurthuis is nog dicht afhanke-
lijk van wat er volgende week wordt beslo-
ten wellicht weer open.
Dijs vindt het voor de jonge kinderen be-
langrijker en gelukkig zijn de scholen open.
Er ontstaat discussie hoe e.e.a. te faciliteiten
zal zijn. Wethouder van Veen: de gemeente
staat garant voor de kosten die worden ge-
maakt ? Menno eventueel voor de wijk
Schenkel zijn er ruimtes met internet faci-
liteiten. 
Joost Stegeman (bewoner en D66 lid) zoekt

alleen oplossing. Menno zegt dat e.e.a. in
de opgave teams kan.
Ruud de Groot kent 2 groepen die digitaal
lesgeven. Jean-Paul als het buurthuis weer
open kan kunnen er dan ook weer groepjes
toegelaten worden. Alfred ja dit kan wel de-
gelijk binnen de grenzen van de regels die
er zijn. Mevr. Den Engelsman let op over-
belasting voor vrijwilligers.
20.50-21.10 uur:                    

De ‘Opgaves’ van Schenkel
Opgave 1) Ouderen. 
Bernard: er is wel degelijk vereenzaming in
Schenkel. Dit is duidelijk naar voren geko-
men in onze huis- aan-huis bezoeken in de
Bloemenbuurt. Vooral merkbaar bij de ou-
deren. Hopelijk kan er binnenkort weer wat
worden georganiseerd.
Opgave2) Vreedzame wijk.
Menno: doorontwikkelen vreedzame wijk.
Hoe ga je met elkaar om etc. Coordinatie
ligt bij Welzijn Capelle, Nikkie ten Zijthof.
Hopelijk zijn er binnenkort resultaten te
zien. Bernard vraagt of er ook een nieuwe
visie op jeugdbeleid is en is dat de reden dat
er niet bij elkaar wordt gekomen? Menno:
ja er wordt een nieuw beleidsstuk in de ge-
meente gemaakt maar haalt aan dat dit niet
de reden mag zijn om niet bij elkaar te
komen. Jean-Paul er zit wel degelijk bewe-
ging in de vreedzame wijk training van de
medewerkers. Binnenkort komt er weer een
vergadering.
Opgave3) Vuil en speelplaatsen.
Alfred: v.w.b. speelplaatsen komt er binnen-
kort een bijeenkomst voor een speelplek
aan de Bongerdzijde.
Opgave4) Taalcoaching.
Menno: er ligt een enorme behoefte maar
helaas is veel op dit moment niet mogelijk.
Corona gooit behoorlijk roet in het eten.
Vraag is of we nu niet iets digitaals kunnen
gaan doen. Samenkomen is op dit moment
moeilijk mede omdat Ria Hoes is terugge-
treden. Alfred vindt het teleurstellend wat
de resultaten nu zijn. Hij stelt voor om
samen met Menno te bekijken hoe e.e.a.
vlot kan worden getrokken. Menno zegt dat
het stellen van een aantal doelen zeer zinvol
zal zijn.
Opgave5) Verhogen weerbaarheid.
Jonge kwetsbare meiden.
Jean-Paul: Er zijn een aantal bijeenkomsten
geweest. Ook zijn probleemgevallen gesig-
naleerd. V.w.b. Corona voelen zowel de
meiden als de vrijwilligers zich niet veilig.
Er is nu wel een on-line gelegenheid voor
deze jeugd. 
Vragen:
- Bernard: welk lijntje ligt er naar WOP

bestuur. 
- Menno: overleg met opgave team moet

beter worden geregeld.
- Alfred: gaarne dit regelen voor het eerst

komende BOS overleg.
20.30-20.50 uur: Afval in Schenkel
José geeft een toelichting over de situatie.
Volgens Sheri lijkt het verbeterd. Jose let uit
dat er veel meer aanbod is. De toename is
ca. 30% wat extra kosten betekent. Dit moet
wel opgebracht worden. José noemt de vele
afvalstromen die er in de gemeente zijn. En

er zijn echt nog uitdagingen te gaan. Ber-
nard vraagt deze gegevens voor publicatie
in WOP krant.
Joost Stegeman vraagt of er niet iets simpe-
lers is te bedenken voor het melding maken.
Jose geeft aa dat er een telefoonnummer op
de containers staat, als je die belt is het snel-
ler. 
Aan José wordt gevraagd om weer een nul
meting in de wijk te doen en dit dan terug
te koppelen in het WOP. Jose beantwoord
dat dit uiteraard een goed plan is.
Mevrouw den Engelsman. In de gemeente-
raad is besloten om ook een plan van aan-
pak te maken voor o.a. het afval. 
21.10-21.30 uur: Rondvraag
Hanke Boom: Wat is de stand van zaken in
het herontwikkeling van het aanzien van de
Poortmolen? mevr. den Engelsman vraagt
of er een terugkoppeling is geweest. Actie
Menno
Wim Bik: Compliment aan Jose, Reijm
doet het onderhoud nu uitstekend. Heeft er
een meting van de verkeerintensiteit plaats-
gevonden? Menno weet niet of die heeft
plaats gevonden. Kunnen er in heel Schen-
kel AED's geplaatst worden? Wethouder
van Veen :als er een aanvraag komt wordt
dit door de gemeente gehonoreerd. Wellicht
een stukje in WOP krant hierover. (Vol-
gende krant - red). Ontsluiting wijk: Dit
i.v.m. herontwikkeling BAVO terrein. Bin-
nenkort gaat QANTES met de sloop begin-
nen. Menno gaat dit navragen.
Mevrouw Spee: Hoe staat het met de ver-
gunning voor dat bruggetje naar Aafje. Al-
fred: het door hem ingestuurde bezwaar is
afgewezen. Het is wel zo dat de gemeente
na 26 weken de vergunning mag intrekken,
echter na 52 weken in-activiteit wat bouw-
werkzaamheden betreft moet hij worden in-
getrokken. Menno en Wethouder van Veen:
de bezwaarschriften zijn afgewezen dat is
niet anders en hebben we hiermee te leven.
Het is nu dus afwachten.
Luuk: Denkt Capelle al na over een alge-
hele 30km zone in heel Capelle. Wethouder
van Veen: voorlopig niet
Bernard: Hoe zit het met bestrijding ratten.
Jose: het wordt opgepakt met een plan van
aanpak en zetten van vallen. Sabine zegt dat
er ook gezamenlijk door Havensteder en de
gemeente een plan van aanpak voor het niet
doen voeren van de ratten moet komen.
Gevraagd wordt om een artikel voor de
WOP krant te maken.
Lisette: Hoort het Schollebos bij Schenkel
of niet? Alfred: Het Schollebos valt onder
geen enkele wijk. Vraag is vanwege veel
overlast momenteel. Jose neemt het mee
naar Handhaving en verzoekt ook 010-
2848111 te bellen dan gaan ze er gelijk naar
toe. Alfred geeft aan dat de Capelseweg
Schenkel is. Mevrouw heeft ook moeite met
vinden huisarts. Deze vinden dat die post-
code bij Schollevaar hoort. Alfred gaat dit
overleggen met de huisartsen.
22.30 uur: Afronding
De voorzitter sluit onder dankzegging voor
de inbreng van alle aanwezigen de vergade-
ring.
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Verslag van de WOP-vergadering van 12 november



Waarom afval scheiden loont!
In Capelle
gooien we
jaarlijks zo’n
19.500 ton
afval weg
(19.500.000
kilo). Hier-
van wordt
dan nog zo’n
4.500 ton
plastic, me-
taal en
drankkar-
tons, het zo-

genoemde PMD nagescheiden via de na
scheidingsinstallatie in Heerenveen. 

Ook wordt er nog ijzer, wat GFT en kleine
andere fracties uitgehaald. Op termijn moe-
ten ook de luiers er nog uitgehaald worden.
Sinds 2018 maken wij hier gebruik van en
daardoor is ons scheidingspercentage geste-
gen van 40 naar ruim 58%. 

Uiteraard wordt er ook nog apart papier
(2.200 ton), GFT (2.900 ton), glas (860
ton), textiel (325 ton) en alle overige afval-
soorten (18 soorten) op het afvalbrengsta-
tion aan de Groenedijk 12 gescheiden
aangeleverd door de Capellenaar.

Verbranden kost geld
Om restafval te laten verbranden betaalt de
gemeente aan de afvalverwerker. Daar bo-
venop komt nog een belasting van het Rijk:
elke ton die in de verbrandingsoven gaat,
kost de gemeente ruim € 33,00. Dus hoe
minder er wordt verbrand , hoe minder be-
lasting er moet worden betaald.
Deze belasting van het Rijk moet betere af-
valscheiding stimuleren omdat het ook
beter voor het milieu. Glas, papier en kle-
dingkunnen worden hergebruikt voor
nieuwe producten. Van groente-, fruit- en
tuinafval (GFT) kan uitstekend compost ge-
maakt worden wat weer goed is voor de
tuin- en landbouw.

Meten is weten
Om de afvalinzameling optimaal te laten
verlopen zitten in alle ondergrondse contai-
ners sensoren. Die sensoren meten hoe vol
de container zit. Bij ongeveer 70% geven ze
een signaal af en wordt de container aange-
meld om te legen. Staan er 2 of 3 restafval-
containers dan moeten die alle drie voor
minstens 70% vol zitten voordat deze ge-
leegd worden. Dus het loont om dan ook
nog even in de andere container te kijken of
deze vol zit. Door dit systeem hoeft er min-
der gereden te worden: zo wordt het verkeer

rustiger. Ook is het aantal meldingen over
volle containers flink afgenomen. 

Uiteraard kan het nog steeds voorkomen dat
de container verklemd zit waardoor het lijkt
of deze vol zit. Dit komt vooral door grote
dozen , Daarom helpt het als de dozen klein
gemaakt worden.

Meer afval door thuiswerken
Sinds we meer thuiswerken door corona is
het aanbod afval behoorlijk gestegen.. Er is
in 2020 (ten opzichte van 2019) bijna 1.250
ton meer huisvuil opgehaald dan het afge-
lopen jaar. Ook de hoeveelheid grofvuil is
enorm toegenomen met bijna 400 ton. Het
afvalbrengstation had ook niet te klagen
over het aantal bezoekers; ook daar was een
enorme toename van de afvalstromen. Met
name hout had een toename van ruim 800
ton. Dit alles is de oorzaak dat de inzame-
ling en ook de verwerking in 2020 aanzien-
lijk duurder uitviel dan de jaren ervoor. 

José Middelkoop 
Gemeente Capelle 

010 2848484
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Tijdens de WOP-vergadering van 28
januari 2021 praat de gemeente u
graag bij over de Gebiedsvisie Flora-
buurt en over anders verwarmen in
de Florabuurt en omgeving. 

Eind vorig jaar werd al gesproken over het
middengebied, daar waar nu het grasveld
is en onder andere Pameijer en de basis-
scholen staan. Wilt u nog eens teruglezen
wat daar besproken is? Het verslag vindt u
op: 
www.capellebouwtaandestad.nl/ 
florabuurt

De Gebiedsvisie Florabuurt gaat over het
hele gebied en benoemd onder andere op-
gaven en ambities die te maken met woon-
ruimte, zoals de nieuwbouw van circa 300
woningen en bestaande voorzieningen.
Ook kijken we naar de inrichting van de

openbare ruimte, waar we elkaar ontmoe-
ten, hoe we leren en recreëren en hoe we
ons verplaatsen, bijvoorbeeld met de fiets. 

Anders verwarmen 
in de Florabuurt en omgeving
In december ontvingen de bewoners van
de Florabuurt, Akkerwinde en Haagwinde
een brief over de ontwikkelingen van een
mogelijk stadsverwarming in de toekomst.
Ook werden hierin veel tips gedeeld over
energiebesparing, verbeteren wooncomfort
en een lagere energierekening.

Tijdens de WOP vergadering van 28 ja-
nuari vertellen we u graag meer informatie
over beide onderwerpen. U krijgt dan ook
de gelegenheid om vragen te stellen. U
kunt zich aanmelden voor de WOP verga-
dering door een mail te sturen naar: 
schenkel@capelsewijken.nl

Gebiedsvisie FlorabuurtRotsvast een 
steunpilaar 
in de wijk
Nog onzeker wanneer, maar er komt
weer een moment dat de deuren van
het buurthuis weer open gaan. Een
programma met activiteiten is in volle
voorbereiding.

Of het nu gaat om taallessen, kinderacti-
viteiten, biljarten, spelletjesmiddagen ,
creativiteit, inloopontbijt of gewoon kof-
fie/thee drinken en wat kletsen, het buurt-
huis de Wel is en blijft gewoon.

Voor de activiteiten zijn wij opzoek naar
enthousiaste en gezellige vrijwilligers die
mee willen helpen en denken met de ver-
schillende activiteiten die worden gehou-
den.
Als vrijwilliger kies je er zelf voor hoe
vaak je komt helpen. Het is belangrijk dat
je je afspraken na komt en er op je gere-
kend kan worden.

Voor en door ons allen!!!

Wilt u zich inzetten voor de wijk/buurt of
heeft u vragen neemt u dan contact op.
Mail: schenkel@capelsewijken.nl
Tel.: Alfred Heijkoop: 06-51362384

Alfred Heijkoop
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Nu we allemaal door Corona veel meer
aan huis gebonden zijn, zal het voor
veel mensen schrikken worden als
straks de jaarafrekening voor energie
komt. 

Gelukkig valt aan die hoge energierekening
wat te doen. Je kan energiebesparende
maatregelen treffen en nieuwe gewoontes
aanleren.

€ 90,-kortingsactie
Capelle werkt toe naar een duurzame stad.
Er is daarom geld vanuit de Rijksoverheid
gereserveerd om woningeigenaren een
steuntje in de rug te geven. Dat is goed voor
het milieu én de portemonnee. Zo heeft elk
huishouden met een koopwoning eenmalig
recht op € 90,- korting op energiebespa-
rende maatregelen en/of een duurzaam ad-
vies. 
Deze korting krijg je als je minimaal voor
€ 100,- aan energiebesparende producten of
advies bestelt. Echt een kans om te grijpen,
met een eigen bijdrage van maar € 10,- ont-
vang je voor € 100,- aan producten of ad-
vies om forse energiebesparingen te
realiseren. Dat kan al snel oplopen tot een
besparing op de jaarlijkse energierekening
van € 250,-. Deze kortingsactie loopt tot 31
maart 2021 dus wees er op tijd bij.

Je kunt zelf kiezen waaraan je het bedrag
wilt besteden, kies bijvoorbeeld voor led-
lampen, stekkerdozen, radiatorfolie, radia-
torventilators of een waterbesparende
douchekop. Deze kortingsactie mag je ook
besteden aan de WoonWijzerScan: je krijgt
dan een overzicht met alle duurzame verbe-
teropties inclusief kostenplaatje en bespa-
ringen . Bij keuzestress kan je natuurlijk
ook één van de aanbevolen standaard boxen
kiezen. Bestel de WoonWijzerBox via
www.woonwijzerwinkel.nl/capelleaanden
ijssel en gebruik de kortingscode CA-
PELLE2020.

Energiecoach
Helaas mogen huurders geen gebruik
maken van de kortingsregeling . Ben jij
huurder en wil je energie (en geld) bespa-
ren? Maak dan eens een afspraak met een
energiecoach. Deze energiecoach geeft be-
sparingstips en zet deze op een rijtje in een
rapport precies afgestemd op jouw situatie.
Bij zo’n adviesgesprek, momenteel alleen
online, hoort een doos met energiebespa-
rende producten die thuis wordt afgeleverd.
Denk daarbij aan een ledlamp, een douche-
timer en radiatorfolie. Zo kan je als huurder
ook flink besparen op jouw energiereke-
ning. Geef je op via capelle@
energiebox.org of bel met de projectcoördi-
nator Sheri Isidora 06-1111 3301 )*.

Grote maatregelen
Niet elk huis is hetzelfde dus als je écht
grote maatregelen wilt treffen, kijk dan

eerst eens op www.woonwijzerwinkel.nl.
Bij ‘Assortiment’ tref je onder het kopje
‘Oplossingen per bouwjaar’ adviezen welke
dingen je aan kan pakken en wat dat onge-
veer oplevert. Op www.verbeterjehuis.nl
kan je zelf een testje doen.

Stadsverwarming in de Florabuurt
en omgeving?
Iedereen die woonachtig is in de Florabuurt,
de Akkerwinde en de Haagwinde heeft op
3 december jl. al een brief gekregen over de
ontwikkelingen omtrent de mogelijke aan-
sluiting op de stadsverwarming met daarbij
een flyer met informatie voor zowel huur-
ders als eigenaren van woningen wat je kan
doen om je huis te verduurzamen.

Belangrijkste punten uit deze brief zijn dat
er onderzocht wordt of er stadsverwarming
aangelegd kan worden en wat dat gaat kos-
ten. Dit doet onze gemeente samen met de
gemeente Rotterdam, woningcorporaties
Havensteder en Woonstad Rotterdam. Er
staat nog niets vast, in 2022 weten we meer.
Maar wat de energievoorziening in de toe-
komst ook wordt, één ding is zeker: isoleren
van woningen dat loont altijd. Het brengt
extra comfort (bijvoorbeeld minder tocht)
én het zorgt voor lagere energiekosten. 

Voordelig groene stroom uit Capellel
Een ander mooi initiatief in Capelle is van
Zoncoöperatie ZonKracht. Je kunt mee-in-
vesteren in zonnepanelen die op het dak
komen te liggen van Kindcentrum Ontdek -
rijk. Wonend in één van de zes postcodes
2902 t/m 2907 kan je meedoen. Dit burger-
initiatief wekt zelf zonne-energie op die
wordt verkocht aan een energieleverancier.
Naast deze inkomsten is er Rijksoverheid-
subsidie die afhankelijk is van de hoeveel-
heid opgewekte stroom. Na verrekening
van kosten wordt elk jaar de winst uitge-
keerd aan de leden van de coöperatie. De
verwachting is dat in ongeveer 10 jaar de
investering is terugverdiend. De regeling
geldt voor 15 jaar. 

Meld je alvast aan door een e-mail te sturen
aan info@zonkrachtcapelle.nl met de vol-
gende gegevens: voornaam en achternaam,
adres en postcode en telefoonnummer. Je
ontvangt dan een bevestiging van voor-in-
schrijving en wordt geïnformeerd zodra er
een compleet aanbod kan worden gedaan
voor participatie in het zonnedak op Kind-
centrum Ontdekrijk. Meer informatie op
www.zonkrachtcapelle.nl.

Tijdens de WOP vergadering van 28 januari
vertellen we u graag iets meer over deze on-
derwerpen. U krijgt dan ook de gelegenheid
om vragen te stellen.

duurzaam@capelleaandenijssel.nl
)* Team Duurzaamheid gemeente Capelle
aan den IJssel 

Over energie enzo! Gezelligheid 
in de wijk
Net als voorgaande jaren heeft het Wijk
Overleg Platform Schenkel (WOP) geld
om leuke activiteiten bij u in de buurt of
straat te steunen. 
Dit kunt u aanvragen via de website van
Maak Capelle www.maakcapelle.nl

Door Covid-19/Corona zitten we allemaal
in een moeilijke en eenzame tijd. Door de
kerstbomen en de activiteiten daarom
heen (voor zover kon) is er extra
‘warmte’ en verbondenheid ontstaan.

Alfred Heijkoop

Kerstboom Korenmolen
De kerstboom op het speelplein van de
Korenmolen heeft zijn glansrol als licht-
puntje in deze kersttijd prima ingevuld!
Boom gehaald, hulp werd direct toege-
zegd, versieringen werden gedoneerd en
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Strooienlichtjes gekocht: het bleek direct veel en-
thousiasme en herinneringen aan vroeger
tijden op te roepen. Voor de jonge gezin-
nen een eyeopener, hoorden we: wat is dit
leuk zo ! De oprichting van de boom was
snel gedaan door hulpvaardige buren, en
hij stond als een huis. Gelukkig maar; na
de flinke storm wel ietsje schever maar
fier en vrolijk overeind!
De ‘onthulling’ van de lichtjes ging ge-
paard met knutselactiviteiten voor de
jonge korenmolenaren, en was een groot
succes. Ouders en grootouders praatten
bij, de kinderen lekker bezig. En de boom
steeds mooier, vooral toen het ging sche-
meren. Kerstkoekjes, kransjes en choco-
laadjes verhoogden de feestvreugde. Met
dank aan de buren op de hoek die weer
voor de elektriciteit zorgen!

Ook heel geslaagd was de middag in de
kerstvakantie, toen weer andere buren
zorgden voor een kerstman. Alle kinderen
die dat wilden mochten met hem op de
foto, en kregen een versnapering. Het zag
er supergezellig uit met een echte troon
voor deze eregast, in een vrolijk versierde
partytent en met kerstmuziek. Klap op de
vuurpijl, spreekwoordelijk dan, was het
sneeuwkanon, gedoneerd door een van de
jonge gezinnen. Geweldig idee, de kinde-
ren genoten en een fijne break voor ons
allemaal. 

Al met al heel gezellig, ondanks corona
goed te doen en zeker voor herhaling vat-
baar. En de boom, nu zonder versiering,
blijft nog wel even staan in de donkere
dagen, al is het maar voor alle ‘vitale be-
roepers’ die in het donker uit hun werk
komen! 

Annemiek Verheij

’s Avonds tegen half negen: de weerman
van het Journaal kondigt een koude
nacht aan, pas op voor gladheid op
bruggen en binnenwegen. 

Die tijd van het jaar is het weer. Iedere och-
tend voordat je op de fiets stapt, even met
je voet buiten de deur proberen of je van-
daag normaal kunt fietsen of heel voorzich-
tig.

De woorden van de weerman hangen nog
in de lucht als er buiten een gebrom klinkt,
een langzaam, aanhoudend, kalm gebrom.
De gemeente Capelle heeft met vooruit-
ziende blik de strooiwagens gevuld, en on-
zichtbare bestuurders gaan in het donker op
pad om de wegen en paden voor u en voor
mij morgen begaanbaar te maken.

De volgende ochtend is het tuinpaadje in-
derdaad niet helemaal antislip onder de
schoen, maar eenmaal op de straat en op het
fietspad zie ik elegante bogen van witte
zoutkorrels. Natuurlijk moet je voorzichtig
blijven, zeker op het Molenpad langs het
ziekenhuis met die speelse, verraderlijke
bochtjes waar fietser na fietser rare slingers
maakt. Het zout werkt ook pas echt als het
een beetje ingereden is. Maar zonder zout
was het nog veel riskanter.

Mijn fietsroute leidt naar hartje Rotterdam,
en zo heb ik de kans om een vergelijkend
warenonderzoek te doen naar het strooibe-
leid van Capelle en Rotterdam. Ik kan u

zeggen: Capelle wint overtuigend. En dat
terwijl Capelle op achterstand begint, want
in de stad is het nu eenmaal altijd een paar
graden warmer dan bij ons op het platte-
land. In Capelle heeft de gemeente blijkbaar
een uitgekiend, fijnmazig strooiplan klaar-
liggen, waarbij de meeste hoekjes de avond
van tevoren door de brommende wagens
worden bezocht. Naarmate ik verder Rot-
terdam in kom, zie ik steeds minder zout op
mijn pad. Alleen de grote doorgaande
wegen lijken te zijn bestrooid, maar de
fietspaden niet of nauwelijks. Fijn voor de
auto’s, maar als fietser knijp je toch je han-
den een stuk harder om je stuur. Bij de fiet-
senstalling op mijn werk mopperen de
Rotterdamse collega’s, en schep ik op over
Capelle. 

Hulde en dank aan onze onbekende mede-
Capellenaars die in het donker en de win-
terkou zorgzaam de paden strooien om ons
de volgende ochtend veilig op weg te hel-
pen! 

Anneke Korevaar
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Een bewonersgroep heeft al in 2018, in
samenwerking met de gemeente, een
mooi plan gemaakt om de Poortmolen
te verfraaien en knelpunten op te los-
sen. 

Diverse malen hebben we hierover gerap-
porteerd in de Wijkkrant. De belangrijkste
uitkomsten van het plan: 
-   aan de kant van de woningen zouden 

5 stuks bomen worden verwijderd;
-   het ‘plein’ voor de Poortmolenflat te-

genover het ziekenhuis zou extra be-
planting krijgen; 

-   Is er nog geld over, dan vinden verbe-
teringen aan het fietspad plaats. 

Over het wel/niet kappen van de bomen
ontstond politiek veel geharrewar. Ondanks
ambtelijke toezeggingen mochten geen
bomen worden gekapt, tenzij de overlast
aan woningen van grote omvang zou zijn.
Over opknappen van het plein echter geen
woord! 

We zijn nu twee jaar verder. Twee bomen
zijn i.v.m. wortelschade aan riool en kruip-
ruimten inmiddels gekapt. Er is plantruimte
gemaakt voor nieuwe klein blijvende
bomen. Voor de rest lijkt de fut er uit te zijn.
De gemeentelijke site (‘wij willen dit’)
loopt op dit onderdeel hopeloos achter. Van
onze kant gaan we nog een poging wagen
om de doelen te bereiken.

Uw WOP-bestuur

Verfraaiing van
de Poortmolen

We hebben in de laatste wijkbladen o.a.
aandacht besteed aan de ontwikkelingen
rond het Schollebos. Allereerst over een
toekomstvisie van het bos. Hoe zorg je
voor een veilig park en pas je de wensen
van de bewoners van Capelle in. Deze
stap is gezet. Aan de volgende stap wordt
nu hard gewerkt. Te weten het maken van
een beheer- en actieplan, waaruit maatre-
gelen naar voren komen. Dit wordt in
deelplannen aangepakt. De volgende
deelplannen komen het eerst aan bod:
•   Aanpak bospercelen
•   Voorzieningen voor kinderen en

mindervaliden
•   Aanpassen van het beheer
•   Ruimte maken voor plukgroen
•   Actieplan paden en routes
•   Aanpassen waterpeil
We houden ons op de hoogte van de ver-
dere aanpak en houden u via het wijkblad
op de hoogte.

Het Bestuur WOP

Het Schollebos
Een leuk initiatief!
Eind 2020 kreeg het WOP bestuur een
initiatief onder ogen om nestkasten op
te hangen voor zwaluwen. Dat leek ons
een mooi initiatief. 

Uit nader overleg met vertegenwoordigers
van de Vogelbescherming kwam men op de
gierzwaluw uit. De gierzwaluw nestelt in
een stenen omgeving, o.a. woningen. Door-
dat moderne (of gerenoveerde) woningen
geen geschikte nestplaats meer bieden,
krijgt de gierzwaluw het moeilijk. Gelukkig
zijn er speciale nestkasten ontworpen. Daar
is het oog nu op gevallen. 

Het leven van de gierzwaluw
Van eind april tot midden augustus verblijft
de gierzwaluw in Nederland. Dan vliegen
ze met hun kroos terug naar Mali of Congo.
De vogels zijn gebouwd om in de lucht te
blijven. In de lucht vangen ze hun voedsel
(insecten) die ze in een voedselbal bewaren
om hun kroos te voeren. De gierzwaluw is

een koloniebroeder, daarom zijn tenminste
vijf nestkasten nodig. 

Locatie
Als locatie zijn woningen, die met hun kop-
gevel aan de Jasmijnsingel grenzen, in
beeld. De gevels liggen op het noorden en
grenzen aan de groene zones van het sport-
park. Samen met de initiatiefnemer zijn we
in overleg met Havensteder (eigenaar wo-
ningen) en betreffende bewoners in gesprek
om van dit initiatief een succes te maken.
Heeft u ook een leuk wijkinitiatief dan kunt
u daarvoor een aanvraag doen bij MAAK
Capelle.

Uw Wopbestuur.
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Tja, reflecties van een zeer apart jaar.
‘Apart’ is wel de mildste uitdrukking
voor 2020. 

Begin januari waren er berichten uit China,
onduidelijk nog, er was iets maar wat…?
Vervolgens kwamen er berichten uit Italië,
Oostenrijk, Duitsland. Carnaval was inmid-
dels een feit. In diverse landen ‘brak de mu-
ziek uit, de polonaise volgde als een
‘Pavlov-effect’, stroomde het blond-schui-
mend-bier en kleefde iedereen aan elkaar
vast… 

Het is februari 2020. In een maand tijd is de
wereld een ander schouwspel geworden.
Het lijkt een soort wereldoorlog, zónder wa-
pens, nog wel, want een verdedigingslinie
bestaat (nog) niet. Wél slachtoffers, inmid-
dels miljoenen. Het woord pandemie ken-
den we uit woordenboeken. Nu rolt een
horrorziekte met flink tempo over de aard-
bol. Een vorm, mutatie van Sars, ‘Corona’
(USA denkt dat een biermerk de boosdoe-
ner is en aandeelhouders verkopen hun aan-
delen in die onderneming) wordt een
benaming die we de hele dag door, ontel-
bare malen, horen vallen. 

Gekluisterd aan radio en TV volgen we, in
verwarring, wat wij als samenleving nog
wel en niet kunnen/mogen doen… We gaan
‘intelligent op slot’, lockdown is óók zo’n

nieuw woord. In korte tijd leren we veel bij!
En dat zal nog even duren. Het leren van
woorden en nieuwe ervaringen. Scholen
dicht, thuiswerken voor iedereen die ‘ge-
mist’ kan worden op zijn werkplek zonder
dat de ‘cruciale functies’ in de maatschappij
stilvallen. Een vangnet wordt daarvoor ge-
maakt. Kinderen worden opgevangen op
school. 

Maart 2020, Nederland valt min of meer
‘stil’. Het ‘voorjaar ontploft’ voor wie er
oog voor heeft. Nederland is ontregeld. Het
kost moeite de 3 kernpunten: was je handen
kapot, houd 1½ meter afstand, hoest of nies
in je elleboog. Vervolgens: werk thuis, ver-
mijd drukte of grote groepen. Wat in maart
lukt mist na de zomervakantie de urgentie
die het tóen wel had en kreeg. Blijkbaar met
nieuwe ‘kennis’ en een gezonde dosis over-
moed, mij overkomt het niet, gaan we ‘on-
bezorgd’ richting winter… 

Het is inmiddels begin januari ’21… Sinds
de eerste dagen van december is er twee
keer op de rem getrapt. Nog steeds zijn de
cijfers over de besmettingen verre van ge-
ruststellend. Vanaf midden december tot 19
januari is het woord ‘intelligent’ afgevallen
en zijn we domweg ‘in lockdown’. Scholen,
enkele uitzonderingen daargelaen, zijn
dicht. Thuiswerken, een herhaling van zet-
ten. Het werkt niet goed. Zijn we nalatig?

Te gemakkelijk? Lappen we het aan onze
laars? 

Kerst werd een klein-huis-moment, geen fa-
milies bijeen. Het oude jaar werd stil ver-
wisseld met het nieuwe. Natuurlijk, ook
hier waren de aanhangers van ‘wat kan mij
nou gebeuren’ bezig met hun eigen feestje.
We wensten elkaar op gepaste wijze ‘een
gelukkig Nieuwjaar’. Een partner kon je
(mocht je) omhelzen. De 1½-meter-omhel-
zing was favoriet op de grens van 20/21, 6
januari gaat de 1e injectienaald tegen het
virus, dat formeel Covid-19 is gaan heten,
in de arm van een hulpverleenster in Noord-
Brabant. Markering: waar Nederland vól
getroffen werd, wordt nu symbolisch het
eerste wapenfeit genoteerd! Nederland wa-
pent zich! 

Met de herfst van 2021 zou Nederland zich
van een schild hebben voorzien tegen dit
moorddadige virus, zich weerbaar gemaakt
hebben. Mijn waarneming is dat voor het zó
ver is, wij ons tot die tijd strikt moeten hou-
den aan beperkte bewegingsruimte. De 1½-
meter blijft de omgangscode; handen
ontsmetten blijft; bij klachten blijf thuis.
Wat ik zeker weet: er komt geen Elfsteden-
tocht. Carnaval is even uitgesteld: én in
maart en april is het weer volop lente! Ge-
niet de komende tijd van het lengen van de
dagen. In februari zijn er vast weer een paar
prachtig zonnige dagen die je waarschu-
wen: ik kom er áán: LENTE…! Half mei
méér in de 2e krant van ‘21. Tot die tijd is
mijn advies: geniet van wat wél kan, blijf
creatief! Het lúkt je!

Laurens van Maeskant

Ja, ook dit jaar komt het WOP naar je
toe! Hanke Boom en Bernard Geise
hebben een ánder plannetje!! Het is
natuurlijk niet echt lekker om elkaar
buiten te ontmoeten! 

De laatste dagen ligt de temperatuur krap
rond de 3-4 graden. We stellen het ‘kom-
pas bij’ en gaan naar bínnen! Wij werden
geïnspireerd door een reportage hoe ver-
schillende steden en dorpen de onderlinge
verbinding bevorderden: eenvoudig met
‘liftkoffie’…! Dankbaar maken wij ge-
bruik van dit woord dat de dame, die het
bedacht, eraan gaf! Het is precies zoals het
woord aangeeft: een tafel met een pot kof-
fie (thee mag ook!) vlak bij het ingaan/of
uitkomen van de lift! Heb je geen zin of
tijd voor een bakkie (haast, haast, haast?),
geen punt, na terugkomst misschien weer
wél. De opnames voor deze reportage da-
teerden deels van vóór de Covid-tijd. De
dame hier had de gelegenheid met een zitje
bij de lift een rustmoment te bieden. Dat
gaan ons helaas niet lukken! De beperkin-

gen, als eerste de 1½ meter, maakt dat vrij-
wel onmogelijk. We moeten dus improvi-
seren binnen de mogelijkheden! Dat gaan
we doen! De bewoners van VREDENHOF
(Dotterlei 103-199) nodigen wij uit op
dinsdag 23 februari in de hal van hun eigen
gebouw van 18:30 tot 20:30 uur. De bewo-
ners van BUITENRUST (Dotterlei 217-
313) treffen wij op donderdag 25 februari
tussen 18:30-20:30 uur, eveneens in de
eigen hal! Koffie! Welkom!

P.M. om het niet te vergeten, volgen in het
weekend vooráf flyers in álle brievenbus-
sen. Óok met NEE/NEE sticker!
Het Wijk-Overleg-Platform-Schenkel
streeft naar verbinding in de wijk en de
eigen omgeving.

V e r b u u r S a m e n! 
Hét woord voor 2021! 

Hanke Boom, Bernard Geise,
Sheri Isidora, Luuk Schipper

en Alfred Heijkoop

Waarnemingen…

WOP-on-tour 2021/1
Vredenhof + Buitenrust



Hallo Buurtjes 2
Binnen 12 uur na ‘Hallo Buurtjes’ in dit
blad, verbijstert de VS de wereld op-
nieuw. Ik volg CNN tot in de kleine uur-
tjes en zie met eigen ogen hoe de
president van de VS, anarchie met eigen
woorden facilitéért! 

Sprakeloos, met kromme tenen en groei-
ende verbijstering haak ik om 02.00 af. Niet
omdat het dan stopt, maar omdat CNN
schakelt naar een volledig ander onderwerp. 
De hele wereld struikelt over wat dáár, het
land met de spreekwoordelijk grootste de-
mocratie ter wereld, gebeurt. Vanaf het
Witte Huis waar Trump zijn getrouwen
hartverwarmend toespreekt geeft hij hen
aan naar het Capitool op te trekken om dui-
delijk te maken dat wat daar die dag beves-
tigd gaat worden, gestolen verkiezingen zijn
van het eclatante succes dat hij behaalde…
, ze gáán naar het Capitool…
Die middag, nog geen benul van wat er later
zou plaatvinden in de VS (6 uur vroeger),
spreek ik mijn buurman en hij houdt mij een
dilemma voor hoe complex het is jonge
mensen te begeleiden naar volwassenheid
in deze hectische wereld. Wáár moet je be-
ginnen, welke balans zoek je. Wat gebruik
je uit het verleden als voorbeelden. Hoe leg-
gen we, sprekend over ons eigen land, be-
paalde politieke ontwikkelingen uit, welke
rol hebben wij ouders om kinderen toch ook
een éigen weg te laten vinden? 

In ons eigen land gaan, met alles wat zich
bezighoudt rond Covid-19, allerhande me-
ningen, oordelen en uitspraken met een
enorme bandbreedte rond. Van wetenschap-
pelijk bewezen tot complottheorieën toe.
Kunnen we, als nuchter volkje(?), nog ge-
woon met de voeten op de grond staan?
‘Met de poten in de klei’? We spannen ons
doorlopend in aan het vergaren van kennis.
Houdt het wel gelijke tred met het luisteren
naar onze medemens? Zitten we niet met al
onze kennis in onze éigen bubbel, of zoals
het van overheden vaak wordt gezegd: ‘in
hun ivoren toren?’ Reflectie en úit de ivoren
toren die we zélf zíjn komen! 

Het geldt voor instituties, hier én overal in
de wereld. Wat aan de andere kant van de
grote plas gebeurt, gebeurt met name in Ne-
derland, met enige vertraging enkele jaren

later, aan deze kant van die plas. Ne-
derland, voor mij in elk geval, is het
meest Amerikaanse land van Eu-
ropa. In de 80er/90er jaren kon ik
er best trots op zijn. De laatste ruim

20 jaar is zichtbaar hoe naast de
tweedeling in de VS er een nieuwe on-

derlaag is ontstaan. Ook de Democraten
hebben grote gaten laten vallen in het weef-
sel dat een samenleving heel moet houden.
Als Europa en ook Nederland niet oppast,
dan ontstaat het hier ook…, ik zou zelfs
durven zeggen, kijk maar het is al begon-
nen… Als we niet wakker worden zijn de
extremen dáár de toekomst hier… 

Hoe begeleiden wij kinderen en jongeren
naar volwassenheid? Is ‘opvoeden’ nog wel
een actueel woord? ‘Dekt’ het nog wel wat
wij willen bereiken? ‘Voeden’ we hen met
méér dan voedsel? Begeleiden we hen naar
evenwichtige, sociale mensen die ongeacht
hun vaardigheden een hecht weefsel wíllen
zijn als sámenleving? Wélke zijn de normen
en waarden waaraan wij zo hechten? Is ge-
lijk ook ongelijk? Kan ongelijk ook gelijk
zijn? Vóelen wij verantwoordelijkheid voor
het dragen van net iets méér dan alléén onze
eigen lusten en lasten? Hoe ziek is een sa-
menleving geworden om tot zulke uitbar-
stingen te komen, van de top van de
piramide tot burgers. Welke tijd, welke in-
spanningen, welke pijn moet de samenle-
ving verduren eer die beseft hoe ánders het
móet worden? Bij de verkiezingen van
Trump vs Hillary (2016) leerden en lazen
we over de scherpe verdeeldheid in de sa-
menleving tot in de vezels van gezinnen
toe! 

De tegenstellingen zijn alleen toegenomen!
Hoe begeleiden wij onze kinderen naar vol-
wassenheid??? Ik probeer van de grote te-
genstellingen te léren. Door eenvoudig thuis
en in de eigen omgeving rekening te houden
met elkaar, óm te zien naar elkaar en be-
hulpzaam te zijn, wordt de wereld een
beetje mooier! Je voelt het, je ziet het!

Bernard Geise 0653 144296
schenkel@capelsewijken.nl
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Hallo Buurtjes 1
‘Kijk een beetje naar elkaar om’, laatste
alinea van de WOP-krant november.
‘Steek een handje uit als het ergens in
jouw omgeving niet goed gaat. Doe iets
om de éigen omgeving tóónbaar te hou-
den. Bel de Gemeente en Irado plat als
het rond de vuilcontainers misgaat!’ En
het laatste woord in november: VER-
BUURSÁMEN! Mijn nieuwjaarswens
aan állen in Schenkel. Het zijn vier re-
geltjes tekst maar ó zó van toepassing!
Houden wij samen ons buurtje schoon,
veilig en héél? Met dat beetje éxtra inzet
maken we absoluut het verschil! On-
danks alle beperkingen waarmee we het
nieuwe jaar ingingen bréngen we dat
beetje geluk zélf in onze omgeving! Zo
maken we met kleine stapjes dát
wat we elkaar wensen: ‘een Ge-
lukkig Nieuwjaar’! Juist waar
we gezámenlijk wat aan kúnnen
doen! Geen lége kreet: ‘Geluk-
kig Nieuwjaar’ maar een start
waar we zélf medeverantwoordelijk-
heid voor némen! Elk jaar hebben we
goede voornemens toch? Dít is er ook
een! Sámen Gelukkig Nieuwjaar! Ber-
nard Geise 0653 144296 schenkel@ca-
pelsewijken.nl

Bernard Geise 0653 144296
schenkel@capelsewijken.nl

Deze WOP-krant voor Schenkel 
verschijnt vier maal per jaar en wordt

huis-aan-huis bezorgd.
Redactie: 

het WOP-bestuur.
Correspondentieadres:

WOP-Schenkel
Bongerd 2A

2906 VK Capelle aan den IJssel
WOP-bestuur:

Alfred Heijkoop, voorzitter,
Hanke Boom
Luuk Schipper
Bernard Geise
Sher Isidora

schenkel@capelsewijken.nl

www.avwvakpers.nl

AVW 
Vakpers

VerbuuurSamen! is een initiatief van de
alliantie 'Samen tegen Eenzaamheid'. 

Juist in deze tijd is het belangrijk om te kun-
nen rekenen op mensen in je buurt. Voor
een gesprekje, een luisterend oor, of een
helpende hand. Deze manier van aandacht
hebben voor elkaar noemen we in Capelle
VerbuurSamen!

Soms is het lastig om
te met elkaar in con-
tact te komen.
Daarom kan je met
de VerbuurSamen!-
poster laten zien dat
je graag wat doet
voor iemand in de
buurt. Of dat je mis-
schien graag in con-
tact komt met een

ander. Download de poster op www.capelle
aandenijssel.nl\verbuursamen, print hem
uit, en hang de poster in het zicht, bijvoor-
beeld bij de deur of het raam.

Bernard en Alfred, ondersteunt door het
Opgaveteam, vertegenwoordigen de wijk
Schenkel in de alliantie 'Samen tegen Een-
zaamheid'.

Wilt u helpen bij onze Opgave ‘Voorkomen
van eenzaamheid’ of heeft u vragen neemt
u dan contact op met ons.

Mail: schenkel@capelsewijken.nl
Telefonisch: Bernard Geise: 06-53144296
Alfred Heijkoop: 06-51362384

Alfred Heijkoop


