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Uitnodiging WOP Schenkel
Op donderdag 20 mei 2021 om 20.00 uur vergadert het

Wijkoverlegplatform Schenkel.
Wegens Covid-19/Corona zal de vergadering niet in het

buurthuis zijn maar online.
Op de agenda:
• Terugblik en verdere ontwikkelingen van de Florabuurt
• Voortgang Schollebos
• WOP-On-Tour
Wilt u bij de vergadering aanwezig zijn? 
Laat dat ons dat weten via schenkel@capelsewijken.nl met als
onderwerp: WOP vergadering. 
Neem per mail of telefonisch contact op met Alfred Heijkoop via
06 51 362 384 als u technische hulp nodig heeft.

Wij hopen u digitaal te ontmoeten op donderdagavond 20 mei. 

Hoe goed kent u uw wijk? 
De foto in de vorige WOP-krant is genomen op achter de Capelseweg richting de
Bermweg. Uit meerdere goede inzendingen is mevrouw C. Terlouw getrokken, gefeli-
citeerd! 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 1 juli 2021 naar: schenkel
@capelsewijken.nl of naar: Buurthuis De Wel,
Wijkfoto, Bongerd 2A. 2906 VK Capelle a.d. IJssel

Vergader-
schema
2021

WOP 
vergaderingen:

20-05-2021, 
20.00 - 22.00 u.

14-10-2021, 
20.00 - 22.00 u.

16-12-2021, 
20.00 - 22.00 u.

In deze periode van Corona lijkt het wel
of alles stil staat maar niets is minder
waar. Vergaderingen en besluiten gaan
online in een hoog tempo door. Zo ook
de plannen voor de Florabuurt.

Tijdens de commissievergadering van 16
maart 2021 heeft gecombineerde raadscom-
missie Stadsontwikkeling en Beheer en Sa-
menleving en Economie aan de wethouder
gevraagd het plan voor de Florabuurt aan te
passen voordat het ter inzage gelegd zou
gaan worden.
Op 7 april 2021 is dit plan aangepast alsnog
ter inzage gegaan. Dat er geen woningen in
de hofjes bij de Wingerd komen en dat er
besloten is om de toren aan de Dotterlei
voorlopig niet te bouwen was natuurlijk
goed om te vernemen. Maar aan het mid-
dengebied waar wij als buurtcoalitie en na-
tuurlijk ook als bewoners de grootste
problemen mee hebben is niets veranderd.
Onze mening is nog steeds te hoog, te vol
en te druk. Minder uitzicht, veel verkeer en
een minder ruimte voor ontspanning met
meer mensen tot gevolg.

Om alle buurtbewoners te betrekken en te
informeren hebben wij als buurtcoalitie op
alle veldjes in de Florabuurt een kleine bij-
eenkomst georganiseerd. Iedere avond op
een ander veldje. We hebben met veel be-
woners gesproken en hun mening gevraagd.
De meeste reacties gingen over de kwaliteit
van de woningen en het vol bouwen van het
middengebied. De reacties die we verza-
meld hebben zijn inmiddels ingeleverd bij
de gemeente. Het plan van de gemeente\het
college is om begin juni een besluit te
nemen en het plan om 21/22 juni 2021 voor
te leggen aan de commissie zodat 1 juli de
gemeenteraad een beslissing kan nemen.

Hoe verder is nu de vraag? 
Het WOP blijft de gehele ontwikkeling
nauwgezet volgen en proberen u zo goed
mogelijk te informeren. 
De laatste ontwikkelingen kunt vinden op
onze site wopschenkel.nl\florabuurt of op
https://wijwillendit.nl/capelle-aan-den-ijs-
sel/

Alfred Heijkoop
Voorzitter WOP Schenkel

Florabuurt in actie
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De aanvraag om nestkasten voor gier-
zwaluwen in de Jasmijnsingel op te
hangen staat op losse schroeven. 

Woningbeheerder Ha-
vensteder vindt dat de
aanwezigheid van een
beschermde vogel-
soort mogelijk hinder
oplevert bij gevelon-
derhoud. 
Niet alleen wij, maar
ook de bewoners en heel wat organisaties
betreuren dit besluit, mede doordat de gier-
zwaluwen in aantallen achteruit gaan. Via
enkele natuurorganisaties wordt een nieuwe

poging ondernomen om Havensteder tot an-
dere gedachten te brengen.  Voor dit jaar
komt dit te laat. Maar hopelijk kunnen we
de gewenste nestkasten alsnog in 2022 op-
hangen. Heeft u ook een leuk wijkinitiatief
dan kunt u daarvoor een aanvraag doen bij
MAAK Capelle.

Uw WOP bestuur.

Groene vingers gezocht!
Een oproep voor enthousiastelingen met
groene vingers: in het kader van de ontwik-
kelingsplannen voor de Florabuurt zijn er
vanuit de gemeente diverse initiatieven op-
genomen in het actieprogramma, sociale ac-

tiviteiten ter verbetering van de buurt. Een
daarvan is de Buurtmoestuin, een mooie
groene ontmoetingsplek ter hoogte van de
Dotterlei/Bongerd waar inwoners eigen ge-
wassen kunnen verbouwen, kinderen wel-
kom zijn om te leren over alles dat er groeit
en bloeit en jong en oud samen de handen
uit de mouwen te steken. Er is momenteel
een groepje bewoners dat zich heeft gemeld
om hier mee aan de slag te gaan, maar ik
zou het mooi vinden als we deze groep uit
kunnen breiden met andere enthousiastelin-
gen. Dus heb je groene vingers of gewoon
zin om mee te denken en werken aan dit ini-
tiatief? Meld je dan nu aan bij mij!

Buurtcoach Miranda de Bus –
m.debus@welzijncapelle.nu

Een leuk initiatief! – toch nog even niet

De Groen van Prinstererschool aan het
Ericaplein heeft een prachtig groot
plein. Het plein bestaat nu nog uit enkel
tegels, maar daar komt verandering in!
De ontwikkeling van een nieuw plein
kent een aantal redenen.

Als school willen we een fijne plek zijn
voor ieder kind en dat geldt ook voor bui-
ten. Voor kinderen die houden van voetbal,
maar ook van kinderen die houden van ver-
stoppertje of graag beestjes zoeken. Op het
nieuwe plein is meer afwisseling in spel
mogelijk voor kinderen. Kinderen spelen
ook anders in een groene omgeving. On-
derzoek laat zien dat kinderen die spelen op
een groen plein zich daarna beter kunnen
concentreren in de klas én dat meer kinde-
ren écht spelen tijdens de pauze.

Als school willen we anticiperen op de kli-
maatveranderingen. Met meer groen op het
plein stimuleren we de biodiversiteit. We
hopen op meer vlinders, lieveheersbeestjes,
pissebedden en bijen. Door alle tegels is het
plein in de zomer erg warm. Meer groen
zorgt voor minder opwarming en minder
stralingswarmte vanuit de tegels.

We zetten in op een Groen-Blauw plein.
Dit betekent dat we niet alleen nadenken
over groen, maar ook over water. In Neder-
land komen meer heftige buien voor. Het
riool kan die stortregens niet goed aan

waardoor straten blank staan. Door (een
deel) van ons hemelwater los te koppelen
van het riool. 
Proces

De kinderen, ouders, wijkbewoners en het
team hebben allemaal aangegeven wat ze
belangrijk vinden voor het nieuwe plein.
Daarna volgen er afspraken met de ge-
meente (Rioolbeheer en Groenbeheer) en
Hoogheemraadschap Met al die informatie
gaat Bureau RIS aan de slag. Bureau RIS
heeft heel veel ervaring in het ontwerpen
van groen-blauweschoolpleinen. Na de
ontwerpfase start de fondsenwerving en
dan hopen we in kwartaal 1 van 2022 te
starten met de aanleg van het nieuwe
groen-blauweplein. We houden u via de
WOP-Krant op de hoogte!

Jorien Kraal-Kooijman
Schoolleider pcb Groen van Prinsterer

Directie@groencapelle.nl 
010-4507207

Verslag wijk-
vergadering 
WOP Schenkel
Het verslag van de online WOP verga-
dering gehouden op 28 januari 2021 is
te groot om te plaatsen in de krant. Tij-
dens het overleg waren er 50 mensen in-
gelogd.

U kunt het verslag nalezen op
https://www.wopschenkel.nl/vergaderin-
gen/

Op de agenda stonden de volgende punten:

20:00 uur: Opening
20.00-20.10 uur: Mededelingen 
             en notulen vorige 
             vergadering
20.10-20.40 uur: Over energie en zo!
20.40-21.10 uur: Gebiedsvisie Florabuurt
21.10-21.25 uur: Buiten in Schenkel
21.25-21.40 uur: De ‘Opgaves’ 
             van Schenkel
21.40-22.00 uur: Rondvraag
22.00 uur: Sluiting

WOP Bestuur

Basisschool De Groen gaat voor Groen



Het kan iedereen overkomen, ook u (!)
Thuis, op straat, tijdens het sporten,
noemt u maar op en het gebeurt altijd
volkomen onverwacht. Elk jaar krijgen
zo’n 17.000 mensen in Nederland een
hartstilstand buiten het ziekenhuis.

In 70% van de gevallen vindt zo’n hartstil-
stand thuis plaats. De kans op overleven is
het grootst als binnen 6 minuten (!) gestart
wordt met reanimeren met een AED. De
aanwezigheid van een AED in de directe
omgeving is dus van groot belang, van le-
vensbelang. Een mensenleven, dus ook uw
leven, kan hiervan afhangen.

Wat is een AED?
AED is de afkorting voor Automatische Ex-
terne Defibrillator. Dit apparaat geeft ie-
mand bij een hartstilstand een elektrische
schok. Het hart krijgt daardoor een prikkel
(defibrillatie) zodat het weer normaal gaat
pompen. Zo kan een AED iemands leven
redden.

Wie kan een AED gebruiken?
Iedereen kan en mag een AED bedienen.
Zodra u de AED start vertelt een stem u pre-
cies wat u moet doen. Toch is het in alle ge-
vallen verstandig een reanimatiecursus te
volgen. Daar oefent u in het gebruik van de
AED. Mocht zich een noodsituatie voor-
doen dan bent u tijdens het gebruik van de
AED wat meer vertrouwd.

- Zoek via de site van de Hartstichting
een reanimatiecursus bij u in de buurt en
meldt u aan. Na afloop weet u wat u
moet doen bij een hartstilstand. (Het zou
goed zijn als de Gemeente haar inwo-
ners deze reanimatiecursussen zou aan-
bieden, dan wel zou financieren).

- Wilt u met een grotere groep leren rea-
nimeren? Neem dan contact op met een
instructeur in uw buurt.

- Kunt u reanimeren? Wordt dan burger-
hulpverlener en kom in actie bij een
hartstilstand in uw buurt. Meldt u via de
Hartstichting aan bij het oproepsysteem
HartslagNu.

Waar vindt u de AED’s in Capelle
aan den IJssel?
Als u naar de site https://stadsatlas.capel
le.nl gaat treft u een kaart met een overzicht
van alle AED’s die vallen binnen de ge-
meente Capelle aan den IJssel. Helaas is de
verdeling van AED’s verre van optimaal.
Bovendien is niet elke AED 24/7 bereik-
baar. De Gemeente streeft ernaar om de
spreiding van AED’s te optimaliseren.

Waar vindt u de AED’s volgens de
stadsatlas in onze wijk Schenkel?
Vanzelfsprekend beschikken het IJsselland-
ziekenhuis en Antes over AED’s, maar deze
zijn bedoeld voor intern gebruik. Daarnaast
treffen we voor publiekelijk gebruik AED’s

bij de Jumbo (24/7), Basisschool Groen van
Prinsterer (beperkt), Fysiotherapie Schenkel
(beperkt), Kerkgebouw Voorhof (beperkt),
Sporthal Schenkel (beperkt), Voetbalvereni-
ging SVS (beperkt) en, door particulier ini-
tiatief, op Papiermolen 28.

Is voor u een AED binnen twee a
drie minuten bereikbaar?
Na het vaststellen van een hartstilstand
moet een AED binnen 6 minuten worden
gebruikt voor de grootste overlevingskans.
Is er in die korte tijd in uw directe omge-
ving een AED beschikbaar?? Het lukt een
ambulance meestal niet om binnen die tijd
aanwezig te zijn bij het slachtoffer. Daarom
is het van groot belang dat er zo dichtbij als
mogelijk een AED hangt die dag en nacht,
dus niet beperkt, voor iedereen bereikbaar
is. Immers elke seconde telt bij een hartstil-
stand.

Hoe financier je een AED voor uw
directe omgeving?
De Nederlandse Hartstichting en Philips
maken het mogelijk om via de website
www.buurtaed.nl geld in te zamelen
(crowdfunding) voor een AED in uw buurt.
Een AED van Philips met een buitenkast
(met of zonder pincode-slot) en een service-
en onderhoudspakket van 5 jaar kost
€ 2461. Dit is het zgn. doelbedrag. Dat is
niet mis. Philips stelt echter voor elk aan-
vraag via de door de Hartstichting aangebo-
den website een financiële bijdrage ter
beschikking. Daarnaast zijn ProCardio, de
leverancier van de AED, en Kentaa, de be-
heerder van de website, betrokken bij dit fi-
nanciële initiatief. De aanschafprijs voor
een AED komt daardoor op € 1600. Het
doelbedrag, de bijdrage van Philips en het
restant dat door donateurs moet worden in-
gezameld, wordt onmiddellijk zichtbaar op
de actiepagina.

De Hartstichting stelt wel een aantal rand-
voorwaarden;
- Voor de Hartstichting moet één persoon

(de initiatiefnemer) het aanspreekpunt
namens de buurt / straat zijn

- De initiatiefnemer heeft maximaal 30
dagen (!) om het doelbedrag via
www.buurtaed.nl in te zamelen

- Iedereen van 18 jaar en ouder mag een
Buurt-AED-actie starten. Ook kun je als
organisatie (bijv. een VVE) een actie
starten.

- Wanneer het doelbedrag wordt over-
schreden wordt de actie afgerond. 

- Wordt er door een donateur geld gestort
nadat het doelbedrag is bereikt, dan
wordt dit geld teruggestort

- Wordt het doelbedrag binnen 30 dagen
niet bereikt dan worden de gestorte be-
dragen teruggestort

- Geen van de betrokken partijen kan een
garantie afgeven dat het doen van een
donatie uiteindelijk zal leiden tot het be-

schikbaar maken van een AED.
- De AED dient te worden geplaatst bin-

nen een straal van 150 meter van het
van tevoren opgegeven adres en op een
plaats die voor buurtbewoners 24/7 be-
reikbaar is

Om het recht te behouden op het gratis Ser-
vice Pack Buurt-AED moet aan de vol-
gende voorwaarden worden voldaan;
- de AED met buitenkast moet worden

bevestigd op een openbare plek die 24/7
bereikbaar is

- de buitenkast moet zijn aangesloten op
een werkende stroomvoorziening i.v.m.
verlichting en verwarming

- de AED moet zijn aangemeld bij het op-
roepsysteem via www.hartstisching.nl
/aed

Zoals gezegd streeft Capelle aan den IJssel
naar een betere spreiding van AED’s over
de Gemeente. Om het initiatief onder de in-
woners te bevorderen heeft de Gemeente
vanaf 18 juni 2019 een subsidieregeling
voor de aanschaf van een AED in het leven
geroepen. De subsidievoorwaarden van de
Gemeente zijn te vinden via: www.capelle
aandenijssel.nl/zorg-onderwijs/subsidies in
de tab bij AED.
De hoogte van de subsidie bedraagt 75%
van de kosten met een maximum van
€ 1000. Let wel; er wordt alleen subsidie
vertrekt als binnen de loopafstand van 500
meter van de beoogde plaats van de AED
nog geen AED in de openbare ruimte be-
schikbaar is (zie voor de overige voorwaar-
den: Subsidieregeling AED Capelle aan den
IJssel). Daarmee komen de kosten voor een
AED rond € 700 a € 600. Een bedrag wat
een straat of buurt collectief moet kunnen
opbrengen.

De aanschaf van de AED
Is het vereiste bedrag via www.buurtaed.nl
bereikt dan wordt de AED naar de initiatief-
nemer opgestuurd. Hij / zij is dan de eige -
naar en beheerder van de AED en daarmee
het aanspreekpunt voor zowel de Hartstich-
ting als de Gemeente. De initiatiefnemer be-
paalt in overleg met de buren waar de AED
komt te hangen en meldt hem aan bij het
reanimatie oproepsysteem via de Hartstich-
ting. Dankzij het reanimatie oproepsysteem
weet een burgerhulpverlener de AED te vin-
den en kan hij / zij hem gebruiken bij een
hartstilstand. Zo redt de AED levens, wel-
licht uw leven.

Het zou fantastisch zijn als u zich door dit
artikel aangesproken voelt om het initiatief
te nemen tot de aanschaf van een AED. Op
www.buurtaed.nl vindt u suggesties hoe u
dit kunt aanpakken. Heel veel succes want
met de aanschaf van een AED, daar redt u
levens mee.

Wim Bik (06-15269345
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AED Het redden van een leven



Naast Schollevaar en Middelwatering
komt er nu ook een KinderLab in
Schenkel waar alle kinderen t/m 12 jaar
en hun ouders / verzorgers welkom zijn
voor leuke activiteiten.

Na de meivakantie starten we met verschil-
lende activiteiten voor kinderen, die hope-
lijk na de zomer worden uitgebreid. Wil je
hier meer over weten kijk dan op de web-
site: https://www.welzijncapelle.nu/kinder-
labs
Binnenkort volgt er meer informatie over de
activiteiten en zijn wij ook te volgen via Fa-
cebook en Instagram via Kinderlab Schenkel.

Wat is een KinderLab?
Een KinderLab is een fijne en inspirerende
plek voor kinderen (tot en met 12 jaar) en
hun ouders / verzorgers. Een plek in de wijk
gericht op ontmoeting, ondersteuning en
ontwikkeling met allemaal leuke activitei-
ten.  Welzijn Capelle, de bibliotheek, het
CJG, Sportief Capelle, de Supermoeders, de
gemeente, scholen en andere organisaties
werken hierbij samen om een veilige plek
te creëren, waar kinderen zich kunnen ont-
wikkelen en ontspannen. 

Judith Loffeld

Kinderlab in Schenkel
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Vrijwilligerswerk biedt heel veel moge-
lijkheden. Je maakt nieuwe contacten,
je leert er veel van, je doet erg veel men-
senkennis op, je leert verschillende leef-
tijdsgroepen beter begrijpen, je doet
veel ervaring op, je zorgt voor een
stukje plezier voor mensen met een
smalle beurs, je maakt kinderen blij en
je draagt bij aan een stuk sociaal cultu-
reel werk in de wijk. 

Daarnaast kom je in contact met mensen uit
verschillende groepen en bouw je een groot
sociaal netwerk op.

In buurthuis De Wel kun je verschillende
soorten vrijwilligerswerk doen. Denk bij-
voorbeeld aan barwerk (beheerders), de
klussendienst (handige handjes), voeding
bereiden, jeugdwerk en kinderactiviteiten,
of misschien wil je zelf iets leuks voor de
wijkbewoners opstarten. Alles is mogelijk,
zolang het maar toegankelijk is voor wijk-
bewoners.

Je kunt je opgeven door te mailen naar: al-
fred@de-wel.nl of gewoon langs komen in
het buurthuis.

Voor en door de buurt!!!
Alfred Heijkoop

Voorzitter Buurtgroep Schenkel/
Buurthuis de Wel

Vrijwiligers gezocht

Inloopspreekuur
Per 18 februari zijn Harry Baas, wijk-
beheerder van Havensteder en ik, Mi-
randa de Bus, buurtcoach van Welzijn
Capelle, iedere donderdagochtend tus-
sen 11 en 12 uur in de Wel voor het in-
loopspreekuur. 

Hier kunt u als inwoner van Schenkel te-
recht met al uw vragen en opmerkingen
over onderhoud, overlast, de wijk en het
woongenot. Ook als u een mooi initiatief
heeft om u wijk te verbeteren of plannen
heeft voor een activiteit door en voor buren,
bent u van harte welkom. En kunt u wel wat
steun en hulp gebruiken op sociaal gebied?
Dan zijn wij er voor u. Harry en ik hebben
sinds de start al behoorlijk wat aanloop
gehad en merken dat bezoekers het fijn vin-
den hun verhaal kwijt te kunnen.

Harry en Miranda

Het Schollebos
Het Schollebos gaat deels op de kop.
Plannen daarvoor zijn in voorbereiding,
zoals wij al eerder in de WOP krant
schreven. 

Op enkele veel gebruikte toegangspaden
zijn informatie borden geplaatst. Afgelopen
periode is snoei- en kapwerk uitgevoerd.
Meestal noodzakelijke ingrepen in verband
met de boomveiligheid (gevaarlijke takken
en verwijderen zieke bomen). 

Trouwe bezoekers van het Schollebos zien
tijdens regenperiodes in het bos en op de
paden veel water staan. Om hier goed zicht
op te krijgen zijn hoogtemetingen gedaan.
Daarbij is ook gekeken naar de kwaliteit
van de paden. Inventarisaties die tot een
verbeterplan moet leiden. 

Een enkel fruitboom is geplant op de loca-
ties waar plukzones komen. In de toekomst
kan de Capellenaar hier zijn eigen fruit
plukken. 

We blijven de ontwikkelingen volgen en
houden u via het wijkblad op de hoogte.

Het Bestuur WOP
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Mooie foto 
gemaakt? 
Stuur hem in!
Schiet u zomaar uit de losse pols fraaie
plaatjes van uw huisdier, kinderen of fami-
lie, een feestelijke dag, een evenement of
het weer? Vier generaties op een rijtje of
een mooi wijkgezicht? Alle foto’s van fo-
tografen zijn welkom!

Het WOP is altijd op zoek naar mooie
foto’s van onze wijk en van onze lezers.
Stuur uw foto mail naar schenkel@capel-
sewijken.nl

WOP Schenkel

Afval-zorgen?
Internet: 
‘Irado Capelle’
IRADO bellen:                          
010 - 2621000 van 8.00 - 16.30       
Melding afval en contact met Irado

• Voor allerlei meldingen en vragen over
afval en de inzameling neemt u contact
op met Irado Klantenservice.

Denk aan storing bij een container, afval
naast de container, of wanneer uw contai-
ner niet is geleegd. Ook kunt u een af-
spraak maken om grofvuil op te laten
halen.

U kunt ook contact opnemen via: 
• telefoon: 010 – 262 1000

8.00 – 16.30 uur
• website: www.irado.nl
• e-mail: info@irado.nl

ONGEDIERTE EN OVERIGE MEL-
DINGEN IN DE BUITENRUIMTE:
BEL 14010 EN VERMELD DE NAAM
VAN DE GEMEENTE 
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Ondanks alle belemmeringen slagen we
er toch in met wijkbewoners in contact
te komen en te blijven. In februari zijn
Hanke Boom en Bernard Geise in VRE-
DENHOF EN BUITENRUST in de hal
van beide gebouwen in contact geweest
met bewoners.

Het zal niemand verbazen dat er veel reac-
ties kwamen op de bouwplannen van Aafje
en het ontsluiten van dit gebouw op Rotter-
damse gebied via Capéls gebied. Inmiddels
is de benodigde brug ervoor al geplaatst.
Veel opmerkingen over de ratten die rond-
scharrelen bij containers en struiken langs
de grasveldjes. Werk in uitvoering! Er ís
aandacht voor en er wordt bestreden! Be-
woners hebben hier ook een taak! Hoe leuk
het ook is om vogels: meeuwen, duiven,
eenden, noem maar op te trakteren op een
lekker en misschien zelfs wel verántwoord
hapje, duivenvoer bijvoorbeeld, u voert ab-
soluut ook de ratten! Vogels vliegen grote
afstanden en kunnen heel goed hun eigen
voedsel vinden! Als iedereen blijft voeren,
is dat net zoiets als bij een lekkage alléén
maar blijven dweilen! Volgens mij vraagt u
de loodgieter met grote spoed om de lek-
kage te verhelpen toch? Hier blijven we jaar
in jaar uit dieren gezellig voeren! ‘Gezellig’
niet meer doen en met elkaar een praatje
maken op een bankje in het veilige groen!

Oplossingen voor geparkeerde auto’s en
voetballende kinderen die: 
1. Gevaarlopen bij ballen die op straat rol-
len tussen de auto’s door en hollende kin-
deren er achteraan..., 
2. Portieren van auto’s die schade oplopen
door ballen die er hard tegenaan komen...
Het zijn inderdaad flinke ergernissen (2), en
het kan absoluut fout gaan (1).
Met de grote plannen in de Florabuurt
wordt als eerste gewerkt aan renovatie van
álle portiekwoningen. Iemand rekende uit
dat het voor de hele Florabuurt en de por-
tiekwoningen pér woning gaat om een post
van ±€ 80.000.-- Dat gaat zeker gepaard
met een periode van overlast door bouwke-
ten en veldjes die niet volledig bruikbaar
zullen zijn. Vanaf 2023 tot 2024 zullen Bon-
gerd en Wingerd hiermee te maken krijgen.
In dit krantje zullen wij u, zodra wij het
weten, direct de informatie met allen in de
wijk Schenkel delen!

Het is ook om die reden dat wij in álle brie-
venbussen een krantje doen! Bij NEE-NEE
-stickers komt er helemaal geen informatie
binnen! U moet wel weten (vinden wij als
WOP-organisatie) wat er rondom uw eigen

woonplek gebeurt! Zoals het er nu naar uit-
ziet zal ergens in 2024 het groen, dus be-
planting, struiken enz. worden aangepast.
De veldjes worden verzorgd, alles nadat
ook werkzaamheden aan de Dotterlei ge-
reed zijn, de parkeerplaatsen weer zijn in-
gericht. Er zal dan toch zeker met dit soort
kwesties rekening gehouden zijn...
Als WOP-organisatie zullen wij wakker
blijven om tegen die tijd met betrokken ge-
meente instanties de puntjes op de bekende
‘i’ te zetten! Dat geldt voor veel van de vra-
gen die wij kregen. Ook de groenstrook
langs het water gaat mee in alle plannen!
Wat wij in elk geval uit alle plannen van de
Florabuurt kunnen opmaken, is dat al het
groen in dit gebied flink wordt aangepakt.
Men noemt het nu ‘zichtgroen’..., het moet
veel meer verblijfsgroen en gebruiksgroen
worden! Zal toch zeker gepaard gaan met
bankjes en zitjes? Hangplekken voor oude-
ren én jongeren? Wordt vast heel leu
k!
p.s. de opmerking van 2 bewoonsters van
VREDENHOF over de veiligheid van, het
vlak langs de flat gelegen, fietspad is zelfs
opgenomen in het advies van de BUURT-
COALITIE aan het College over de Flora-
buurt plannen!! Dank aan beide dames!

In juni zijn wij weer met WOP-ON-TOUR
actief! Twee afspraken: dinsdag 8 en 15
juni!  Covid-19 is niet weg, maar we kun-
nen wel veel meer! Houd in juni uw brie-
venbus in de gaten! Flyer volgt begin juni!
Vragen? schenkel@capelsewijken.nl

Hanke Boom - Bernard Geise

Wop on tour
verslag en enkele antwoor-
den plus plannen Florabuurt

Bomen
De brief van de gemeente ‘aan de bewo-
ners van dit adres’ kondigde een rigou-
reuze kaalslag aan van de beplanting in
de straat. 

Er werden redenen en oorzaken vermeld. Er
was een vage vooruitblik naar ander, nieuw
groen. Maar pas als de grote auto’s je straat
binnenrollen en beginnen met het ontwor-
telen van de ene boom na de andere, struik
na struik, dringt de omvang van het plan tot
je door. Echt? Meen je dat? Die mooie
boom voor mijn huis óók?  En die struiken
daar? Allemaal weg? 

De kuilen en gaten, de grijze aarde, hier en
daar een omhoogstekende wortelrest, het
ziet er allemaal troosteloos uit. Waar heb je
die brief nu gelaten? Stond er ergens iets in
over wat ervoor in de plaats kwam? Zou dat
nu weer nieuw groen worden of heb je niet

opgelet en werd het een kantoorgebouw?
Past eigenlijk best, nu je die ruime lege
grond zo ziet. Beetje smal wel, maar als je
hoog bouwt en scherp meet, dan past er
best... Nee toch!
Hoe langer de grond leeg blijft, des te zwar-
ter worden je gedachten. De straat ziet er
naakt en kil uit. Maar dan rollen er weer
grote auto’s de straat binnen. En systema-
tisch, een voor een, plaatsen ze kleine
boompjes in de grijze gaten. Dan beginnen
ze met struiken, een paar van deze, een rijtje
van die, een plukje zus, een groepje zo. Het
gaat niet vreselijk snel maar er lijkt wel een
soort plan achter te zitten. Het is niet zo-
maar uitladen en in een gat mikken. De
boompjes zijn sprietig, de struiken nietig,
maar hé, het is geen kantoorgebouw, voor-
uit dan maar.

Het volgende jaar komt er met regelmaat
een autootje van de gemeente met mensen
die de bomen water geven, de struiken bij-
punten, het onkruid weghalen. Rustig, on-
opvallend, zorgvuldig. “Hmm”, mompel jij,
niet gauw tevreden, “Het is nog wel erg
klein allemaal.”
Een jaar later. In de appgroep van onze
straat worden foto’s gedeeld van zachte
bloesems in de jonge bomen, van fris uitlo-
pende struiken: “Kijk toch eens, ónze

straat!” Wij steken duimpjes op van tevre-
denheid. En tegelijkertijd zie ik verderop in
de wijk een auto van de gemeente stoppen
bij nieuw aangeplante berken langs het
wandelpad, die het te verduren hebben
gehad in de storm. Er stappen mensen uit,
ze controleren de boompjes, zetten ze weer
recht, gieten er wat water bij. Ik zie dat de
grote treurwilg, die vorig jaar in de herfst
zo verschrikkelijk gekortwiekt is, weer
schitterend uitloopt, zonder dat hij blijkbaar
nare herinneringen aan de operatie in de
herfst heeft overgehouden.

Er moet ergens hoog in het gemeentehuis
een Grote Groenregisseur huizen, een Bril-
jant Bomenbrein, iemand die weet welke
boom op welke plaats en welk moment
welke ingreep nodig heeft, wanneer de
struiken van ouderdom eerlijk gezegd meer
grijs dan groen zijn geworden, welke
bomen wel zorgen voor een fotogenieke
straat maar niet het wegdek opgraven, en bij
welke stormkracht de jonge berken in het
plantsoen een extra gezondheidscheck
nodig hebben. Die persoon zou van mij wel
een lintje van de koning mogen krijgen van-
wege bijzondere verdiensten voor de sa-
menleving. Of tenminste een grote taart van
bakker Stam. 

Anneke Korevaar
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In Schenkel kennen we meerdere win-
kels, verspreid door de wijk zoals b.v.
Poelier Dijkshoorn Capelseweg, of win-
kels op de Kanaalweg.

De winkels op Bermweg en Wingerd heb-
ben hun eigen specialismen. De Bermweg
heeft een winkeliersvereniging met de naam
‘Schenkel’.

Dat is onbewust een goede keuze, want
daarmee zou deze vereniging ook een be-
langenbehartiger kunnen zijn voor meer-
dere winkeliers in onze wijk Schenkel.
In een kennismakingsgesprek met Ruud de
Groot (geboren Kralingen; woont in Ca-
pelle) komt dat ook in beeld.
Ruud is sinds 1 januari 2020 formeel de
nieuwe voorzitter, het boegbeeld, de entre-
preneur en ook gesprekspartner met ge-
meentelijke autoriteiten om de belangen

van de winkeliers te behartigen.

De ‘pandemie’ heeft onze winkeliers flinke
hoofdbrekens gegeven. Ook bij hen heeft
Covid-19, helaas zelfs op meerdere manie-
ren, zijn tol geëist! 

Ruud heeft op eigen wijze de wereld in za-
kelijk opzicht én in verschillende hoedanig-
heden bereisd. Hij deed dat intens, met
ondernemerszin en veel plezier! Tot de eco-
nomie internationaal begon te haperen
(werkzaam voor ICI) en hij zich realiseerde
dat er, zo vlak voor een pensioendatum, iets
totaal ánders, óók vreugde kon geven. Het
vrijwilligerswerk in brede zin (het van Cap-
pellenhuis als ‘n voorbeeld) is nu een be-
langrijk deel van zijn dagelijks leven. Hier
komt kennis, die hij vergaarde als voorzitter
van een ondernemersvereniging in Gouda,
goed van pas toen hem gevraagd werd (door
een lid van Winkeliersvereniging Schenkel)
eens na te denken of hij dat kunstje niet
voor WVS zou willen doen, zo geschiedde!
Ruud de Groot heeft voor WVS in het af-
gelopen jaar al verschillende gesprekken
gevoerd met de gemeente: uitstraling van
het winkelcentrum, bestrating, veiligheid
enz. In de tweede helft 2021 gaan de eerste
stapjes gezet worden. Winkelcentrum
Schenkel kenmerkt zich door winkeliers die
ook eigenaar zijn van hun bedrijf. Anders
dan wat veel winkelcentra kenmerkt, ketens
van landelijk signatuur, zijn het hier, even

simpel gezegd: ‘papa-mama’ zaken! Klant
is écht klant, de winkelier staat open voor
oplossingen wanneer de oudere klant min-
der gemakkelijk uit zijn huis komt. Zoals
hier in Schenkel de slogan is: ‘goedgekeurd
door ouderen’; halen en brengen of aan huis
het een en ander afhandelen (Saers en an-
deren bijvoorbeeld), maakt dat er een goede
band is met velen hier. Meer dan 14 maan-
den zijn we nu in de greep van Covid-19.
Het ziet er nu naar uit dat met dit mei-num-
mer van de WOP-krant, wél de gebruike-
lijke 1 ½ meter + het ‘snoetje’, normaal
winkelbezoek weer mogelijk is. Het zal al-
lemaal wel een beetje gek aandoen! Als het
écht lente wordt zijn we zomaar weer ‘ge-
wone mensen’ geworden! Welkom in win-
kelcentrum Schenkel zegt Ruud de Groot!

Redactie WOP-krant

Winkeliersvereniging Schenkel in ontwikkeling

Als oud voorzitter van
winkeliersverenging
Schenkel werd mij ge-
vraagd een kort artikel
te schrijven. Over het
wel en wee van onze
winkelstraat en onze
blik richting de toe-
komst.

Winkelcentrum Schenkel
heeft, als één van de wei-
nige kleine centrums in
Capelle, een actieve win-
keliersvereniging. Al heeft
ook onze vereniging te
maken met actieve en min-
der actieve perioden, door
de jaren heen is de vereni-
ging altijd blijven bestaan.
En heeft het altijd leuke
activiteiten georganiseerd,
is er goed contact met de
lokale overheid en worden
gezamenlijke belangen be-
hartigd door het vereni-
gingsbestuur.

Winkelcentrum Schenkel,
in de volksmond overigens

nog steeds ‘de Luifel’, is
een klein maar divers win-
kelcentrum. Waarin een af-
wisseling van food- en
non-food winkels het
beeld bepaalt met veelal
‘de eigenaar achter de
toonbank’. Er is nog een
klein aantal namen van
winkels die al vanaf de
bouw van het winkelcen-
trum in de jaren 50 hun
plaats hebben aan de
Bermweg! En door de
jaren heen is het winkel-
beeld doorlopend in ont-
wikkeling met nieuw
komende ondernemers.
Waardoor van leegstand in
de achterliggende decen-
nia nauwelijks tot geen
sprake is geweest. En dat
tekent ons centrum; een
kleinschalige en fijne plek
waar de consument graag
komt. Parkeren voor de
deur, service hoog in het
vaandel en de winkelier en
consument kennen elkaar. 
Ook ons centrum is onder-

hevig aan de tijd. Waar-
door het bestuur en de ge-
meente Capelle al een
poosje met elkaar in ge-
sprek zijn. ‘Hoe houden
we winkelcentrum Schen-
kel vitaal en wat heeft het
nodig voor de toekomst?’
waren vragen waar we met
elkaar antwoord op probe-
ren te krijgen. Wat erin ge-
resulteerd heeft dat er een
plan ligt dat de komende
jaren zijn uitvoering zal
krijgen. En waar wensen
als een 30km zone, over-
steekplaatsen, meer groen,
beter parkeerbeleid en
vrachtwagenzones gestalte
zullen krijgen. Kortom;
volop ingrediënten voor
een actueel centrum anno
2025.

Warm welkom om de sfeer
in onze winkels en onze
straat te komen proeven!

Wilfred Nederlof

Goed om te
weten
Dat Dijs Verhagen in deze lastige tijden
digitaal contact heeft bewoners uit Schen-
kel die graag gebruikmaken van Taalcoa-
ching.
Dat waarschijnlijk in ons volgende WOP-
krantje (begin oktober) weer meer activi-
teiten rond taalcoaching te melden zijn...
Dat het WOP een nieuwe website heeft.
www.WOPschenkel.nl
Dat de openbare ruimte rond de winkels
aan de Bermweg in de tweede helft van
dit jaar (zal wel na de vakantie zijn) met
kleine stapjes aan een facelift gaat begin-
nen... (actie gemeente).
Dat het een 30-km-zone gaat worden...
Dat u dan letterlijk rustig kunt winkelen!
Dat winkelcentrum Schenkel sinds fe-
bruari een vers-winkel: ‘Vishandel Frij-
ters’ rijker is?
Dat het WOP hen hartelijk welkom heet!
Dat u állemaal in deze nieuwe rubriek we-
tenswaardigheden kwijt kunt!
Dat het alléén weetjes voor de wijk
Schenkel zullen zijn!
Dat u het kunt melden aan: schenkel@ca
pelsewijken.nl
Dat plaatsing altijd onder voorbehoud is
en de redactie altijd terugkoppeling zal
geven op het bericht!
Zegt het voort!
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Hallo Buurtjes 
Pffff, 14 maanden Covid-19/Corona pijn!
Nú, gelukkig, wat meer ruimte! Als we
bereid zijn en écht ook blíjven voorhou-
den: voorzichtigheid én de 1 ½ meter +
het regelmatig wassen van handen..., dan
komt het met de lente in zicht vast weer
goed deze zomer! Doen! We komen hier
zeker niet van áf! 

De griepprik zorgt ervoor dat kwetsbare
mensen weerstand krijgen. Ik kan mij zo-
maar voorstellen dat er een moment komt
dat we aan twéé kanten geprikt worden:
één arm de griepprik, andere arm een
Covid-prik met de laatst bekende variant
van dit virus om ons weer een jaar te be-
schermen...

Wat dit virus in elk geval extra
veroorzaakt heeft is een groter
isolement van ouderen. Veel
mensen, oud én jong, reageerden
op alle beperking op eigen wijze.
De uitersten maar even genoemd:
‘Hoe zo, is er een probleem??? Tot, ‘ik
kom de deur niet meer uit’... Veel oude-
ren maar ook jongeren besloten tot vari-
anten op het laatste en raakten het contact
met de buitenwereld voor een deel kwijt.
In mijn eigen omgeving een 95+er, wo-
nend in Rotterdam, alleenstaande vrouw,
die dagelijks haar boodschappen deed, op
een terrasje koffiedronk, met mensen
sprak. Die vanaf maart vorig jaar niet
meer buiten kwam. Ik heb haar bezocht
op 2 meter afstand van de voordeur. 

Boodschappen worden op de deurmat
gezet, er wordt gebeld, 2 meter achter uit
stappen, gedag zeggen en dat was het. Er

zijn twee uitzonderingen: 1x per week:
hulp in de huishouding (op afstand in de
kleine flat) en van ruimte wisselen voor-
dat er verder gewerkt kan worden; de
kapster (4/5 weken) die aan huis komt
(was wel even ingewikkeld hoe dat met
beschermend materiaal te doen), en dat is
het!

Inmiddels heeft deze dame besloten dat
de gehoorapparaten die ze gebruikt ei-
genlijk ook wel úit kunnen blijven. Er is
toch niemand meer binnen... Dat be-
merkte ik recentelijk tijdens een van onze
lange telefoongesprekken. Of ik wat har-
der kon praten! Toen legde ze deze
nieuwe tactiek uit! Uit andere hoek, Ca-
pelle, hoor ik over ouderen die het spoor
zodanig kwijt zijn geraakt ‘bij het veilig
thuisblijven’, dat zij zich ook niet goed

meer verzorgen en simpel gezegd,
‘vervuilen’. De eigen woonplek
die zich dan in feite tégen je keert
en níet meer veilig is... De vraag
die dan onmiddellijk rijst is of we
in onze eigen directe omgeving

niet zien waar het mis gaat. Zijn we
niet bereid om dan gewoon de telefoon te
pakken en een melding te doen? ...: Wel-
zijn Capelle op werkdagen van 09:00-
16:00: 010 707 4900 of: -14010-. Zorg
voor elkaar!! Juist nu!! Juist nu de vitale
mensen méér ruimte krijgen/hebben,
strúikelen anderen voorlopig nog! 
BLIJF WAKKER!! 
HOUD JE BUURTJE OVEREIND!
Bernard Geise 0653-144296
schenkel@capelsewijken.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

Waarnemingen
Met een diepe zucht zullen velen de on-
langs ‘bevrijdende’ mededeling hebben
ontvangen dat de beperkingen wat wor-
den verlicht. 

In elk geval is de avondklok verdwenen!
Geen gedoe meer in de avonden, dat geeft
rust in hoofd en hart! We hebben geleerd
met veel nieuwe omgangsvormen om te
gaan. De tijd zal duidelijk maken hoe we
zomer en najaar met elkaar kunnen doorma-
ken.

We blijven een uitzonderlijk volkje! Zoals
er 17 miljoen bondscoaches in het voetbal
zijn als het om ons nationale voetbalteam
gaat, zo bestaan er ook bijna net zo veel er-
varingsdeskundigen die op hoogdravende
toon, in de meer dan ruim voorhanden
zijnde actualiteitenrubrieken, hun kennis
met ons delen. Op één avond kun je zomaar
in de emotionele 8-baan terechtkomen. Niet
goed voor de nachtrust! Het overal wat van
vinden bepérkt ons uiteindelijk allemaal. In
een land, dat verkiezingen uitschrijft om
burgers de gelegenheid te bieden vertegen-
woordigers te kiezen in verschillende be-
stuursvormen, negeren we binnen de kortste
keren de uitslagen, krijgen gekozen leiders
niet eens de gelegenheid een bestuur te vor-
men. De reden: we moeten zo nodig álles
weten. Met álles willen, komen we nooit
vooruit. Onhandige momenten worden
staatsbelang. We zouden wat pragmatischer
moeten worden. Moeten afleren bij elk op-
merkelijk moment lik op stuk te geven. ‘Tel
even tot 10; de soep wordt nooit zo heet ge-
geten als hij wordt opgediend’. Ons digitale
gedrag gaat vaak te ver. Twitter is zo’n
voorbeeld. De wereld is de weg kwijt. Een
leider in VS die per Twitter regeerde! We
zijn het alweer vergeten! We doen het alle-
maal dágelijks op eenzelfde manier! Versla-
vend? 

Ik wens iedereen een lente met warmte van
zon én menselijk contact. Laat hen, die wij
met elkáár op alle mogelijke niveaus heb-
ben gekozen, hun werk laten doen! Wat we
met het ad hoc van alles bekritiseren berei-
ken is dat er geen tijd overblijft om visie en
beleid te ontwikkelen. Já, we leven in su-
persnelle digitale tijden, 5G zet er in megas-
nelheid nog een tandje je bij! We zijn geen
machines! Mensen zoeken verbinding, er-
kenning en herkenning. Dát is in deze
Covid-19/Coronatijd ernstig onder druk ge-
komen. We raken de menselijke weg
kwijt..., tijd voor bezinning.

Laurens van Maeskant


