
WOP-Krant Schenkel - december 2021 - pagina 1

Een uitgave van AVW Vakpers in opdracht van het 
Wijk Overleg Platform Schenkel            Jaargang 2021 nr. 4 - december 2021

Uitnodiging WOP Schenkel
Op donderdag 16 december 2021 om 20.00 uur verga-

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

niet in het buurthuis zijn maar online.
Op de agenda:

• Laatste ontwikkeling Florabuurt
• Schollebos
• Blik vooruit naar 2022

Wilt u bij de vergadering aanwezig zijn? Laat dat ons dan weten
door een mail te sturen naar: schenkel@capelsewijken.nl met als
onderwerp: WOP vergadering. Voorafgaand aan de vergadering
ontvangt u instructies om deel te nemen.
Wij hopen u digitaal te ontmoeten op donderdagavond 16 dec.

Met vriendelijke groet, WOP Schenkel

Hoe goed kent u uw wijk? 
De foto in de vorige WOP-krant is genomen van het pand aan de Standaardmolen 1.
Uit meerdere goede inzendingen is J. Bosman getrokken, 
gefeliciteerd! De nieuwe foto: Weet u waar deze foto is geno-
men? Onder de goede inzendingen verloten wij een cadeaubon
van € 15,00. Stuur uw foto en/of oplossing vóór 15 januari 2022
naar: 
schenkel@capelsewijken.nl of naar: Buurthuis De Wel, 
Wijkfoto, Bongerd 2A. 2906 VK, Capelle aan den IJssel

Vergader-
schema 2022

10 - 02 - 2022
12 - 05 - 2022
08 - 09 - 2022
15 - 12 - 2022

Van:
20.00 - 22.00 uur

De Florabuurt
Geen buurt in Schenkel waar de laatste tijd
zoveel over gesproken is als de Florabuurt.
De gemeente heeft met het koersdocument
de richting aangeven en vorig jaar met de
gebiedsvisie de volgende stap willen
maken. De buurtcoalitie heeft de gemeente
een advies gegeven over deze plannen.

Ons advies, waarin zorgvuldig is afgewo-
gen, wat wel en wat niet goed is voor de
buurt, en de vele gesprekken met de wet-
houders, de ambtenaren en niet te vergeten
met de gemeenteraad heeft geleidt tot ver-
anderingen waar we echt blij mee zijn. Er
komen namelijk geen woningen in de twee
hofjes aan de Wingerd. De woontoren aan
de Dotterlei komt er niet. In het middenge-
bied wordt het Welzijnsblok verlaagd van
acht naar vier hoog. Dit vermindert ook nog
eens de schaduw op het buurtpark, als je
daar al van mag spreken. Positief zou je dus
zeggen.

Wat is dan het probleem nog? Als actieve
bewoners vinden wij dat wij te weinig bui-
tenruimte overhouden. Geen groen maar
gewoon buitenruimte ruim genoeg voor ons
allemaal. 

Met het plan wat er nu ligt hebben we met
ruim 30% meer bewoners straks ongeveer
50% minder buitenruimte.

De buitenruimte die in het middengebied
overblijft is ongeveer gelijk aan het huidige
veld. De twee schoolpleinen en alle overige
tussenruimtes komen er niet meer. Spelende
kinderen, spel en sport, ontmoeten en ont-
spannen moet allemaal op hetzelfde veldje
plaats vinden. Onmogelijk!
De buitenruimte is de spil voor de sociale
impuls zodat iedereen kansen kan krijgen,
waar we trots mogen zijn dat we in de Flo-
rabuurt (en Schenkel) wonen en waar ge-
zondheid voorop staat.

Denkt u dat u met huidige plannen “Ja”
kunt zeggen tegen deze drie ambities? Ziet
u ze voor u? De spanning tussen een ont-
wikkelaar van de toren van 20 hoog, de
compensatiewoningen van Havensteder, de
uitbreiding van Pameijer………………en
de huidige bewoners. Voelt u die spanning?

Het is nu aan de gemeenteraadsleden om op
7 december in de gecombineerde raadscom-
missie en op 13 december in de gemeente-
raad te beslissen over onze buurt!

Alfred Heijkoop
Voorzitter WOP Schenkel
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Aanwezig volgens presentielijst 24 perso-
nen.

Agenda

Opening

De voorzitter opent om 20.05 de vergade-
ring en heet een ieder welkom. De eerste
vergadering in het buurthuis weer na 2 jaar
Online te hebben moeten vergaderen.
Bernard Geise vraagt hoeveel Schenkelaars
er zijn? Wat 15 personen blijkt te zijn. 

Mededelingen:
- Ger Keuzenkamp
De gemeente Capelle aan den IJssel helpt
Capellenaren graag om te besparen op de
energierekening. Door mee te doen, draagt
de Capellenaar bij aan vermindering van de
uitstoot van CO2 en bespaart hij op zijn
energierekening. Deze maatregelen kunnen
een jaarlijkse besparing tot wel honderden
euro’s opleveren.

Energiebox
Bewoners besparen met eenvoudige
maatregelen jaarlijks gemiddeld € 128.
Bijvoorbeeld door ledlampen te gebrui-
ken, de temperatuur van hun koelkast en
CV-ketel goed af te stellen en de verwar-
ming ’s nachts lager te zetten. Bent u be-
nieuwd hoeveel geld en energie ú kunt
besparen? Maak dan een afspraak met
één van de energiecoaches.

€ 90,- korting bij de WoonWijzerWinkel
WoonWijzerWinkel informeert over duur -
zame oplossingen. De WoonWijzer-Win-
kel is er ook voor inwoners van Capelle
die hun leefomgeving willen verduurza-
men. Wij geloven dat iedereen kan bijdra-
gen aan een duurzame toekomst en dat u

met een kleine stap al een groot verschil
kunt maken. 

- Peter van den Bosch 
meldt dat het in de winkelstrip niet zo leuk
is om een winkel te hebben. Dit ivm de vele
(hang)jongeren die daar regelmatig zijn. Er
wordt gedeald, bier gedronken etc.
Salomon Haile (Stadsmarinier) meldt dat
BOA’s wel aanwezig zijn en proberen te
handhaven. Feit is dat het een kat en muis-
spel met de daar aanwezige jeugd is. 
Conner van Velde (Handhaving) neemt con-
tact op met Peter van den Bosch. Volgens
Ria Hoes weten een heleboel mensen Hand-
having niet te vinden. Miranda de Bus wijk-
coach Welzijn Capelle meldt dat er ook een
spreekuur is met Harrie Baas.

- Wim Bik 
heeft lijst ingediend met klachten over
groen onderhoud, dode bomen, camera bij
bruggetje, fietspad wat er niet is etc. Ook is
er veelvuldig geluidsoverlast van Eurostars.
Er wordt ondanks klachten niet gehand-
haafd.
Nancy (Gemeente) pakt de lijst van Wim op
om te kijken wat er wel en niet aan acties is
gedaan.

- Miranda de Bus 
geeft aan dat er een lief en leed straatje pro-
ject is. Het eerste straatje is geopend. Ze
krijgen een budget van € 150,- om een buur
die het nodig heeft een attentie te geven.
Willy geeft aan dat het moeilijk is om in
onze buurt de Florabuurt dit soort signalen
te vinden. 
Het vooral hebben van een mooi buurt/ont-
moetingspark is dus hier van belang.

Ontwikkelingen van de Florabuurt
Hoe hoog wordt flat zuidzijde. Een deel is

gepland op 20 hoog,
het tweede deel is 6
hoog. Er komt een tij-
delijke oplossing voor
buurthuis en huisart-
senpraktijk. 

Peter van den Bosch
vraagt waarom al het
bouwverkeer voor
Aafje via de Bongerd
verloopt. Dit is beslo-
ten door de bouwdi-
rectie met
toestemming van de
gemeente Capelle aan
den IJssel.

Wim Bik geeft aan dat
er een klankbordgroep
komt voor nieuwbouw
bij Antes - Parnassia.

Alfred geeft aan dat er
voor de Florabuurt di-

verse overleggen zijn geweest met ge-
meente. Het Welzijnsblok wat oorspronke-
lijk 8 hoog was, wordt nu 4 hoog. 

Ria Hoes geeft aan wat de bevindingen zijn
van het IKC in Rotterdam. De vergelijking
met wat Pameijer hier wil realiseren gaat
volledig mank. Het IKC daar bestaat uit di-
verse scholen, dagopvang, opvang voor ge-
handicapten kinderen en is heel groots
opgezet. Dit alles op een terrein wat afge-
sloten is en veel buitenruimte heeft. Alle
disciplines maken gebruik van één ingang.

Menno Vinke geeft aan dat het prijzens-
waardig is dat de buurtcoalitie daar is gaan
kijken echter de situatie met hier is niet ver-
gelijkbaar. Alfred geeft aan dat o.a. het
halen en brengen van de gehandicapten kin-
deren een probleem is op de openbare weg.
Ook de beoogde speelruimte kan een pro-
bleem zijn.

Menno meldt dat er binnenkort een gesprek
komt tussen gemeente Pameijer, scholen en
gemeente over het IKC en nodigt Ria uit
daar bij aan te sluiten.
Met de 2 betreffende wethouders is afge-
sproken herhaaldelijk een overleg te heb-
ben.
Ook zijn wij als Buurtcoalitie bij de raads-
leden uitgenodigd geweest in een zogeheten
benen op tafel (BOT) sessie. 
Luuk geeft aan dat met name de setting niet
zo leuk was. Het was een besloten vergade-
ring met de raadsleden. 
Ger geeft aan dat er een grote groep, ca 40,
Molenbuurt bewoners nu niet gehoord is.
De vraag is of deze groep dus niet ook in de
Buurtcoalitie zitting moet nemen.

Rondvraag
De boilers van de Havensteder flats krijgen
sinds deze week geen signaal meer van
Eneco om in de nachtstand op te warmen.
Verzoek aan Havensteder om hier direct
actie te ondernemen zodat dit integraal
wordt opgelost. 
Ger geeft aan dat er een klankbordgroep is
voor energiebesparing. Ook Bloemenbuurt
etc. kan zich aanmelden bij Ger en WOP. 
Toos Spee vindt het niet concreet genoeg en
vraagt zich af wat de inbreng van de buurt-
coalitie is m.b.t. de Florabuurt. 
Alfred geeft aan dat we vinden dat er nog
steeds te veel stenen en te weinig buiten-
ruime beschikbaar blijft.
We zijn echter als Buurtcoalitie nog steeds
tegen de plannen die er nu liggen. 
Henk Tiesma, D66, geeft aan dat dit in de
gemeenteraad goed is overgekomen.

22.00 uur: Afronding
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor
hun inbreng en deelt mede dat de volgende
vergadering gepland staat op 16 december.

Op de website wopschenkel.nl is het volle-
dige verslag te lezen.

Notulen WOP vergadering 14 oktober 2021

Warmte in 
Schenkel
Net als voorgaand jaar wil het
WOP Schenkel in deze don-
kere dagen symbolische
warmte brengen. 

Dit jaar gaan we drie kerstbo-
men met verlichting in de
wijk neerzetten, namelijk bij
het buurthuis, de Jumbo en op
het schoolplein van de Groen
van Groen van Prinsterer.
De Korenmolen steekt de
lichtjes aan op 11/12! 

Samen op weg naar en in
2022; Covid-19 de baas! Blijf
gezond met veel energie!

WOP Schenkel
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De eerste activiteiten in Buurttuin Flora 
Eind november ging de schep in de
grond en werden de eerste bloembollen
geplant voor de nieuwe buurttuin. Om-
wonenden aan de Dotterlei werden op

deze frisse zaterdag onthaald met een
kom warme soep. 

Buurttuin Flora is een nieuw project in de
wijk voor en door bewoners, die hierbij on-

dersteund worden door buurtcoach Miranda
de Bus, de gemeente, Havensteder en Pa-
meijer en het WOP. Op het veld dat nu nog
grotendeels begroeid is met gras, zal vol-
gend jaar van alles kunnen groeien en
bloeien. 

Bloembollen die in het voorjaar bloeien,
moeten in het najaar worden geplant. Voor
deze dag in november was het dus een
goede gelegenheid om de eerste bollen te
planten in Buurttuin Flora. Wijkbewoner
Truus, wethouder Ans Hartnagel en hulp-
vaardige buurtkinderen plantten de eerste
krokussen en hyacinten in de grond. Er was
een wenskerstboom geplaatst en de bezoe-
kers konden hun eigen idee voor de buurt-
tuin op een wensbal schrijven. Kinderen uit
de buurt schilderden samen met de Capelse
kunstenaar Kees de Jong hun favoriete
bloemen en planten op het grote bord dat
was geplaatst om de komst van de buurttuin
aan te duiden. 

De buurttuin wordt een mooie plek waar be-
woners samen kunnen genieten van tuinie-
ren, groenten verbouwen en fruit telen.
Meedoen is het motto! 

Dijs Verhagen 

De eerste activiteiten in Buurttuin Flora 

Decembersfeer 
in de Papiermolen
Het wordt koud, de dagen korter en de nach-
ten lang. De Coronamaatregelen zijn ook
weer van stal gehaald en worden met de dag
strenger. Dreiging van code zwart in de zorg
en tweedeling door QR codes….

Genoeg redenen om je somber te stemmen in
deze laatste dagen van het jaar. De bewoners
van de Papiermolen kwamen daar tegen in
verzet en zijn in actie gekomen in hun straat.
Lange mensen, dan wel korte-  met een keu-
kentrap, zijn op zaterdag aan de slag gegaan
om de bomen voor ieders huis te versieren
met verlichting. Genoeg mensen in de bomen
maar ook genoeg voor het geven van aanwij-
zingen of koffie en koek. Kortom het is weer
een gezellige ‘Papiermolen actie’ geweest.

En mocht je dan toch overvallen worden door
sombere gevoelens deze dagen, kijk dan ’s
avonds even op de Papiermolen en ervaar hoe
je samen met wat klussen en gezelligheid,
weer licht in je straatje brengt.

Roel van Heijningen
vvePapiermolen@gmail.com

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

schenkel@capelsewijken.nl

www.avwvakpers.nl

AVW 
Vakpers
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Op 1 december 2021 bestaat de speel-o-
theek alweer 36 jaar! Ken jij ons nog
niet? Kom dan gerust eens een keer bij
ons langs en duik in onze schatkamer
vol fantastisch leuk speelgoed.

Speelgoed lenen bij de speel-o-theek is niet
alleen leuk maar ook duurzaam. Dit op
meerdere vlakken:
1. Door te lenen hoef je niet te kopen en

wordt er minder geproduceerd en uit-
eindelijke weggegooid. Dit levert een
aanzienlijk voordeel op voor de porte-
monnee want nieuw speelgoed is duur
in aanschaf.

2. Het speelgoed in de speel-o-theek
wordt steeds opnieuw hergebruikt wat
een voordeel oplevert voor de natuur
en verkwisting tegengaat.

3. Door eerst te lenen kan je makkelijker
uitvinden wat jouw kind (of kleinkind)
echt leuk vind voordat je het aanschaft
en zo dus een duurzame keuze maken.

4. En misschien nog wel het allerleukste,
je kan steeds met nieuw en ander

speelgoed spelen dat spelen weer uit-
dagend en spannend maakt.

Samen delen, lekker spelen! Daar gaat het
uiteindelijk om. Weet jij dat we meer dan
1.500 stuk speelgoed hebben, de keuze is
dus reuze! Er zit altijd wel iets voor je bij.
Lid worden kost slechts € 17,50 per jaar!
Ben je aangesloten bij de voedselbank dan
kost het je helemaal niets.

Speel-o-theek Berend Botje
is gevestigd aan de Line 5 B
in het Huis van de Wijk
Oostgaarde.

Voor informatie kijk dan even op onze su-
permooie website www.spelenbijberend-
botje.nl en op onze gezellige facebook
pagina.

In 2003 werd Juwelier Saers voortgezet
door de jongste generatie. Na opa en
vader was het aan mij, de zoon, om
onze familietraditie hoog te houden, en
de juwelierstak van de familie voort te
zetten.

Na 18 jaar vol passie de winkel gedraaid te
hebben, klanten geadviseerd te hebben en
alle facetten van het vak uitgebouwd te
hebben is het tijd voor nieuwe uitdagingen.

Het speelde al een tijdje door ons hoofd.
Omdat wij geen opvolging in de familie
hebben, waren wij al aan het denken hoe
en wanneer wij de winkel zouden
sluiten/over doen.  Helaas heeft Corona
deze beslissing versneld. 

We hebben prachtige jaren gekend op de
Bermweg 65. De winkel heeft straks meer
dan 65 jaar de hoek van deze prachtige
winkelstraat gesierd. Wij willen onze grote

dank dan ook uitspreken naar al onze
(vaste) klanten die vaak al generaties lang
bij ons in de winkel komen. Ook willen wij
onze collega’s aan de Bermweg/Kanaal-
weg een goede toekomst wensen 

De winkel is nog tot 22 januari 2022 ge-
opend waar u nu de voordeligste prijzen in
horloges en gouden en zilveren sieraden
aantreft. 

Met vriendelijke groet Alwin Saers

Juwelier Saers stopt er mee 

RC winkel* in Capelle
Snelste naam in de RC wereld
Premium Store Rotterdam – 2 ambiti-
euze jongens die sinds kort hun eigen
zaak hebben geopend, gelegen aan de
Bermweg (53) in Capelle a/d IJssel.

Tommy en Quinten zijn twee 20-jarige jon-
gens die sinds begin September een nieuw
avontuur zijn gestart. Zij hebben namelijk
samen een winkel, gelegen aan de Berm-
weg 53, in Capelle geopend. Het draait om
een speciaalzaak in de hobby branche. In
de winkel verkopen ze het merk Traxxas.
U kent het misschien niet meteen, maar dit
merk is de voorloper in de RC-wereld.
Kort geleden werd er met dit merk ook een
programma landelijke op televisie uitge-
zonden, namelijk Car Wars.

In hun strakke en opvallende winkel heb-
ben zij vrijwel alle modellen en onderdelen
van dit merk op voorraad. Daarnaast zijn
deze jongens ook in staat om reparaties uit
te voeren en persoonlijk advies te geven
aan iedere coureur. Zo zorgen de jongens
dat de klanten goed op de hoogte zijn van

verschillende zaken en valkuilen, waardoor
klanten optimaal van hun model kunnen
genieten. 

In hun fysieke winkel kun je van dinsdag
tot en met vrijdag terecht van 10.00 tot en
met 20.00 en op zaterdag van 10.00 tot en
met 17.00. Kom gerust een keer kijken in
de winkel en je zult versteld staan van de
expertise en service die de jongens leveren.

Naast een fysieke winkel hebben zij ook
een webshop, hier worden allerlei onder-
delen, auto’s en accu’s verkocht en verzon-
den door heel de Benelux. Met meer dan
1000 verschillende onderdelen hebben ze
een ruim assortiment met voor ieder wat
wils.  

contact: 010-7600110
www.premiumstore.nl 

*RC staat voor radio controlled, dit houdt
in dat het op afstand valt te besturen. Dus
hier draait het om bijvoorbeeld op afstand
bestuurbare auto's en boten.

De kracht van veel
Geïnspireerd door een webinar van Prof. dr.
Lucas Meijs gehouden op het Platform Vrij-
willige Inzet over de ‘Kracht van veel’ zijn
we aan het bedenken of wij dit kunnen toe-
passen in onze wijk. Er wordt in onze wijk
met ruime 3000 woningen en ongeveer
6.000 buren al veel en goede vrijwillige
inzet gedaan maar zou niet mooi zijn als we
dit verder kunnen uitbouwen? Een paar mi-
nuten van ieder zijn tijd is veel, heel veel.

Hoe kunnen we onze tijd, misschien ook
onze vrije tijd maar vooral onze ‘restant
tijd’ of onze ‘lummel tijd’ inzetten voor el-
kaar, voor onze omgeving of voor onze
buurtjes? Wachtend op metro in paar ‘lum-
mel’ minuten een bijdrage leveren, hoe
mooi zou dat zijn?
Heeft u goede ideeën en helpt u ons mee om
de positieve energie in waarde om te zetten?
Neemt u dan contact met ons op.
Alleen lukt het niet, maar samen wel!

Alfred Heijkoop
WOP Schenkel

Schenkel@capelsewijken.nl
Link naar webinar: 
www.youtube.com/watch?v=EiXhMOi1itk

Speel-O-Theek Berend Botje voelt zich enthousiast!
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Met twee dikke zoenen en een bos bloe-
men begroet Mien Khadijsa bij hun
weerzien in Brownies & Downies aan
het Stadsplein 3. 

Maanden geleden waren ze nog onbeken-
den voor elkaar, vandaag vieren ze samen
de verjaardag van Khadijsa. De ‘match’ tus-
sen beiden is tot stand gekomen door twee
Capelse verenigingen, de Zonnebloem en
Taalcoaching Capelle. 

De Zonnebloem is de organisatie die veel
ouderen (met een fysieke beperking, vaak
eenzaam) regelmatig bezoekt met haar vrij-
willigers: de ‘gasten’ die bezocht worden
zijn vaak geboren en getogen Nederlanders. 

De stichting Taalcoaching Capelle heeft
veel leerlingen, die geholpen worden door
vrijwilligers om de Nederlandse taal beter
te leren spreken. Deze leerlingen zijn vaak
niet in Nederland geboren, hebben een heel
andere achtergrond en vaak weinig contac-
ten met ‘Nederlandse’ mensen (op hun taal-
coach na). Eigenlijk kun je zeggen dat zij,
de gasten van de Zonnebloem en de leerlin-
gen van Taalcoaching, hoewel allemaal Ca-
pellenaren, in twee gescheiden werelden
leven. Daar willen de besturen van beide
verenigingen verandering in brengen:
‘Geen grootschalige aanpak, klein begin-
nen’ is het motto. 

Terug naar ons tweetal: waarom hebben ze
contact met elkaar gelegd? Mien (81 jaar)
geeft aan dat ze in haar werkzame leven
heel veel met buitenlandse mensen heeft ge-
werkt ( in de sportwereld) en het erg leuk
vindt om een jonger iemand uit een andere
cultuur te ontmoeten. Khadijsa, wier man al
jaren in Nederland is en een baan in de ICT
heeft, is bezig met haar inburgeringsexamen
en wil heel graag met Nederlandse mensen
in contact komen: ‘Ik begrijp bijna alles wat

Mien zegt, alleen zelf goed praten is soms
nog wat lastig’ . Mien en Khadijsa bena-
drukken dat er vanaf het eerste moment een
echte klik was tussen hen, daarom zien ze
elkaar nu wekelijks en hebben het altijd
reuze naar hun zin. Ze zijn  geïnteresseerd
in elkaars leven, in elkaars culturen. In de
komende tijd willen ze ook aandacht beste-
den aan het schrijven van de Nederlandse
taal: ‘Ik had vroeger allemaal negens en tie-
nen voor schrijven’ vertelt Mien, dus dat be-
looft nog wat!

Wij willen ook graag in de wijk Schenkel
dit soort ontmoetingen stimuleren. Daarom
vragen we aan onze lezers om na te gaan of
ze zelf hieraan mee willen doen, dan wel of
ze in hun vrienden-en kennissenkring oude-
ren kennen ( met het Nederlands als moe-
dertaal) die het leuk zouden vinden om
kennis te maken met buurt- of stadsgenoten
die bezig zijn het Nederlands onder de knie

te krijgen en graag hun netwerk wat willen
uitbreiden met ‘Nederlandse’ mensen. Be-
langrijk is dat er van beide kanten interesse
is in elkaars cultuur, hobby’s e.d. Bij een
eerste kennismaking is er iemand van Taal-
coaching bij, om te kijken of het ‘klikt’ tus-
sen beiden. Als dat het geval is maakt het
koppel verder afspraken over het vervolg.

Heeft u ook interesse om kennis te maken
met iemand met een andere achtergrond,
om af en toe elkaar te ontmoeten of leuke
dingen met elkaar te ondernemen, stuur dan
een mail naar administratie@taalcoaching-
capelle.nl onder vermelding van ‘ontmoe-
ting’ of bel met Harrie Sprengers, voorzitter
van Taalcoaching Capelle en vrijwilliger bij
de Zonnebloem ( 0618979305)

H. Sprengers

Twee werelden ontmoeten elkaar, ook in Schenkel? 

Eerder dit jaar stonden wij aan het
Meidoornveld op de hoek bij de Lupi-
nestraat. Hieronder enkele aan ons ge-
stelde vragen en de reacties die wij
daarover hebben ontvangen.

1.  Het groenperkje tegenover Lupine-
straat 32 is in zelfbeheer bij de bewo-
ners. Ze willen nieuwe beplanting. In
de winter wordt dit gedaan.

2.  Vraag om nieuwe bomen in de Lupi-
nestraat. De gemeente vervangt de
bomen voorlopig niet. Wel constateert
men dat de conditie minder wordt.
Nieuwe inspectie en besluit neemt de
gemeente over twee jaar.

3.  Op ons verzoek wordt wel een nieuwe
controle gedaan van de conifeer die
op de hoek bij de Rozensingel staat.
Deze boom sterft af. Op korte termijn
neemt de gemeente hier een besluit
over.

    
4.  Er zijn ook vragen gesteld over de

matige uitstraling van het groen. Dit
speelt Capelle breed en is ook bij de
gemeenteraad terecht gekomen. De
raad wenst ook beter groenonderhoud
en wil weten wat dit kost. Dit zoekt
men in de komende maanden uit.
Daarnaast hebben we gelukkig ook al
wat positieve ervaringen (zie het arti-
kel groenberichtjes).

5.  Kan het wandelpad langs de beluch-
tingsvijver opgeknapt en verlicht wor-
den? Het eerste is inmiddels gebeurd

(zie foto). Verlichting langs recrea-
tieve paden voert de gemeente niet
uit. Dit geldt ook voor het pad achter
de Goudenregenstraat. 

6.  Met het plaatsen van automaten voor
hondenpoepzakjes heeft de gemeente
negatieve ervaringen. Kinderen halen
er zakjes uit en gooien deze in het
water of beplanting. De kwaal is erger
dan het nut. 

Na de komende winter vervolgen wij ons
WOP-on-Tour activiteit.

Uw Wop bestuur. 

WOP-on-TOUR (Meidoornveld)



Het Schollebos
In oktober is er opnieuw gesproken over
kapplannen en goede routes in het Scholle-
bos. Voor minde-validen komt er een ver-
beterde route in het park met meer
zitmogelijkheden. De uitvoering is gestart
en moet in januari gereed zijn. Ook wordt
in de komende winter (januari of februari)
een bosperceel opgeknapt. Slechte en zieke
bomen worden gekapt om plaats te maken
voor jonge bomen. Ook elders in het bos
houdt men de bomen goed in de gaten.
Vooral de essen hebben het zwaar te verdu-
ren vanwege de zgn. essentaksterfte. Zijn
deze bomen gevaarlijk dan is kappen nood-
zakelijk, vooral als deze langs de paden
staan. 

Snelfietsroute 
’s Gravenweg

De aanleg van de snelfietsroute op de ’s
Gravenweg staat al enig tijd op het pro-
gramma. De uitvoering is echter vertraagd,
omdat er eerst nieuwe kabels in de grond
komen. Deze werkzaamheden zijn aan de
kant van de Kanaalweg gestart op 25 okto-
ber en duren tot eind april 2022. Het gevolg
is dat de ’s Gravenweg, tussen de Kanaal-
weg en Burg. V. Beresteijnlaan, lange tijd
voor doorgaand verkeer is afgesloten.

Nieuwbouw Aafje
Naast Metrohalte Schenkel zijn de werk-
zaamheden gestart voor de nieuwbouw van
Aafje. Hier komt een 6 verdiepingen hoog
verpleeghuis te staan, genaamd Hof van
Kralingen. Voor onze Florabuurtbewoners
in de Vredenhof is dit geen leuk vooruit-
zicht. Het gebouw neemt straks een groot
deel van hun uitzicht weg. Bovendien krij-
gen de bewoners in de Bongerd ook te
maken met de verkeersstromen van leveran-
ciers, bezoekers en personeel. Het is nu al

oppassen. Het bouwverkeer rijdt door de
straten en dat blijft niet onopgemerkt. Door-
dat juiste bewegwijzering ontbreekt, nemen
leveranciers zelfs verkeerde afslagen.
Als WOP bestuur hebben we diverse malen
contact gehad met Aafje en hun op de man-
kementen gewezen. Ook dringen wij er bij
hun op aan om omwonenden op tijd te in-
formeren. Tot eind november hebben we
vrijwel steeds teleurstellende ervaringen
gehad. Aafje belooft zaken, maar komt ze
niet na. Wij blijven ze bestoken met onze
bevindingen en hopen op verbetering. Heeft
u vragen dan kunt u terecht bij aannemer
Van Wijnen telefoon 078-6333911. Ook
kunt ons per mail (schenkel@capelsewij-
ken.nl) informeren

Aafje verwacht tot eind 2022 met de bouw
bezig te zijn. Via ons Wijkblad houden wij
u op de hoogte.

Groenberichtjes
Bloembollen
Op 16 november zijn op vier locaties
bloembollen in de grond gegaan. Waar dan? 

1.  De Goudenregenstraat bij de Bloemen-
singel

2.  De Bermweg tegenover woningen
210-216

3.  De Bermweg bij de Lupinestraat.

4.  De Poortmolen bij de kastanjeboom.

    De bollen zijn met een machine in het
gras geplant (zie foto). Het zijn botani-
sche bollen die aantrekkelijk zijn voor
bijen. Nu maar op het voorjaar wach-
ten. Nadat de bollen uitgebloeid zijn,

WOP-Krant Schenkel - december 2021 - pagina 6

In het WOP Schenkel hebben we ons
de laatste periode verdiept met welke
methode wij het beste kunnen werken.
De aanpak van de ‘Asset Based Com-
munity Development’ spreekt ons het
meeste aan en lijkt ook goed te passen
bij de doelstellingen die we nastreven.

Doel ABCD:
Het overkoepelende doel ervan is het van
binnenuit werken aan een in economisch,
cultureel en sociaal opzicht leefbare buurt,
door sociale relaties tot stand te brengen
en onvermoede capaciteiten van bewo-
ners, organisaties en instellingen binnen
de lokale gemeenschap te mobiliseren.

Bewoners centraal:
ABCD wil alle buurtbewoners betrekken,
ongeacht leeftijd of herkomst. Iedere be-
woner heeft talenten die hij of zij wellicht
wil inzetten in de buurt. Met deze bewo-
ners (in de methode assets genoemd) kan
een informeel netwerk worden opge-
bouwd en ontwikkeld worden. 

De oprichting van buurttuin bij de Dotter-
lei is hier een voorbeeld van. Ongeveer 10
bewoners hebben daar samen een plan ge-
maakt, een plek uitgekozen en op 20 no-
vember de buurttuin geopend. Met
verschillende achtergronden met kennis
van tuinontwerp, tuinieren en de Schen-
kelse samenleving wordt er van binnenuit
gebouwd aan een leefbare buurt.

Samen bouwen aan een succesvolle
wijk!!! Alfred Heijkoop

ABCD in Schenkel
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mag er niet meteen worden gemaaid.
Het loof moet de bol eerst voedsel
geven, zodat deze volgend jaar weer
bloeit. Dat duurt ongeveer 6 weken.

Vaste planten
Aan de Lupinestraat is gras weggehaald en
grond aangebracht. Na de winter plant de
gemeente hier vaste planten. De entree van
de buurt wordt er een stuk fraaier door.

Poortmolen
De Poortmolen inrijdend is rechts ook
grond te zien. Hier is de lage begroeiing
onder een grote boom verwijderd. Er komt
gras voor terug. De boom (vleugelnoot) valt
zo beter op.

Violierstraat
De gemeente wil de struiken aan de Violier-
straat vervangen. Uit onze WOP-on-Tour
bezoekjes weten wij dat er vraag is naar een
speeltuintje voor de kleintjes in dit gebied.
Samen met bewoners en de gemeente zijn
we dit aan het onderzoeken. 

Bermweg 18-24
De bewoners hebben de handen ineengesto-
ken en willen de voorkant langs de weg
mooi maken met bloembollen en bloeiende
planten. We ondersteunen dit initiatief.

Heeft u ook leuke ideeën voor de wijk laat
het ons weten, mail: schenkel@capelsewij-
ken.nl

Biljarten in huis 
van de wijk ‘De Wel’

Op maandag- en op vrijdagmiddag wordt er
gebiljart in De Wel. Dit doen we met een
groep mannen die al een aantal jaren onder-
ling samen spelen. We zijn geen vereniging
en spelen alleen een interne competitie
(libre en bandstoten).  De sfeer is gemoede-
lijk, we doen wel ons best maar we zijn
zeker geen fanatiekelingen.

Momenteel hebben we nog plek voor een
aantal nieuwe biljarters. Wilt u eens kijken
hoe het er bij ons aan toe gaat, stap dan op
maandag- of vrijdagmiddag gerust eens bin-
nen. Of als u iets wilt vragen, bel dan met
Jan Houkes 06-34343845.

Speelplaats 
Haagwinde
Net als op enkele andere plekken in onze
wijk is afgelopen jaar de speelplaats in de
Haagwinde vernieuwd. De speelplek is
voorzien van een kleurrijke, kunstgras on-
dergrond en nieuwe toestellen. Bij het her-
inrichten zijn kinderen van de Groen van
Prinstererschool betrokken geweest. Dit
heeft tot een mooi resultaat geleid (zie foto).
De gewenste verbetering kwam bij onze
WOP-on-Tour in 2020 ter sprake.

Zandvlakte aan 
de Kanaalweg
De zandvlakte aan de Kanaalweg gaat bin-
nenkort verdwijnen. Begin november zijn
de werkzaamheden gestart, waaronder de
aanleg van riolering en kabels. Daarna, we
zitten dan inmiddels in januari 2022, gaan
de eerste heipalen de grond in.  Het appar-
tement gebouw is het eerste aan de beurt.
Daarna volgen de heipalen voor de 59 wo-
ningen. Het IJsselpark zoals het project
heet, is inmiddels uitverkocht. 
Voor info: https://ijsselpark.nl

Ericaplein – lantaarnpaal
Het zijn soms de kleine dingetjes die er toe doen. Al jaren vroegen bewoners Ericaplein
zich af waarom de lantaarnpaal in hun straat niet recht gezet kon worden. Gelukkig
konden wij hun helpen. Via onze gemeentelijke contactpersoon was het rechtzetten bin-
nen een maand opgelost. Hulde en tevreden bewoners.

De decemberactie van de Lionsclubs
om D.E.-waardepunten in te zamelen
voor pakken koffie ten behoeve van de
voedselbanken verloopt ook dit jaar
uitstekend.

In Schenkel staat de verzameldoos al
jaren bij ENZA aan de Bermweg. De in-
gezamelde koffiepunten worden bij

Douwe Egberts verzilverd
voor pakken koffie. De
koffiebrander verhoogt
het aantal nog eens met
15%. De actie van vorig
jaar heeft landelijk
204.000 pakken koffie op-
geleverd. Klanten van de

voedselbanken konden daardoor genie-
ten van een kopje koffie.

Enza ijzerwaren en gereedschappen, ge-
specialiseerd in het leveren van ijzerwa-
ren, gereedschappen, machines, doe het
zelf materialen, lijmen en kitten, schoon-
maak artikelen et cetera.  Vooral kennis,
betrokkenheid en behulpzaamheid staan

ENZA en Lions helpen
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Hallo Buurtjes !
Ik zet er maar eens een ‘!’ achter. Het is
een welgemeend ‘hallo’! Inmiddels de-
cember! Korte dagen, lange nachten,
donker in de ochtend. Een bewogen jaar
bijna op z’n eind. Pffff! 

Eigenlijk boften we in november, weinig
koud en niet zo nat. Amper nachtvorst.
Die lastige, hoge gasprijs speelt nog niet
op. Gelukkig voor ons allemaal! Wel
merkte ik iets bijzonders op in de loop
van november..., een kruidige lucht in de
avond. Steeds meer als ik op mijn fiets in
de avond naar afspraken reed kwam die,
voor mij in elk geval, aangename geur
van knappend haardvuur in vleugen langs
mijn neus. Blijkbaar zijn bezitters van
open haarden voorzichtig met het aanzet-
ten van de CV en steken ze ’s-avond de
haard aan. Viel het anderen ook op? Wat
mij ook opvalt..., meer gordijnen dicht.
We passen echt op en houden de frisse,
koele buitenlucht zo veel mogelijk aan de
andere kant van het raam. Goed bezig
mensen!

Maar..., Covid-19-Corona is nog niet
klaar met ons! Ondanks die toch milde
maand november liepen de besmettingen
op! En niet een beetje! Stérk!

Zijn we nog steeds ‘bezig en alert’ met
wat in onze directe omgeving dreigt mis
te gaan? Houden we in de gaten of die
oudere, of jongere(!), de gordijnen open
heeft na enige tijd? Nog recent gezien?
Misschien even kort gesproken? Weet je
zeker dat het met hem of haar weer wat

beter gaat na terugkomst uit ziekenhuis?
Dóen lieve mensen! Alleen met elkaar
krijgen we onze verkruimelende gemeen-
schap weer in de goede richting! Ook
jongeren vereenzamen, net zoals oude-
ren.  

De overrompelende hoeveelheid aan-
dacht voor de sterk oplopende besmettin-
gen zou óók moeten leiden tot extra
oplettendheid in de eigen omgeving! Het
héle radiojournaal van 08.00 vanochtend,
terwijl ik schreef, ging alléén over alles
rond Covid-19. Daarna de eerste reporta-
ges en berichten idem dito! Pfff..., mor-
gen om 19.00 een vervroegde
persconferentie van het duo Rutte-de
Jonge. Het zal zeker niet meevallen! Ie-
dereen is overrompeld door de scherpe
toename van de besmettingen en opna-
mes in ziekenhuizen.

Dat betekent ook wat voor de directe om-
geving van iedereen! Kijk óm naar el-
kaar, bén er ook voor elkaar als dat
gewoon nodig is! Alles wordt er beter
van, ook jezelf!!

Ómdenken? Vast wel eens gelezen? In
plaats van denken aan wat níet kan, eens
bedenken wat wél kan! Mensen worden
daardoor creatiever, je zóekt naar moge-
lijkheden! 

Ik leerde dat in mijn jongste jeugd bij de
‘welpen’, inderdaad gewoon de eerste
stap in de verkennerij, scouting: Baden
Powell
Leren om te gaan met wat niet mogelijk
líjkt, maar kijken naar wat wel kán is
‘omdenken’... Kunnen we állemaal! Het

maakt het leven absoluut anders. Vaak
wens ik mensen een creatieve dag toe,
kijk naar wat kán en doe het! Ergens in
deze WOP-krant staat precies wat ik be-
doel. Harry Sprengers is die creativiteit in
eigen persoon! Hij is vrijwilliger bij de
Zonnebloem, daarnaast vrijwilliger bij
Taalcoaching... Hij kwam tot de simpele
(is altijd de béste) gedachte die twee
groepen met elkaar in verbinding te bren-
gen. Met kleine stapjes natuurlijk! De
spin-off is hier zelfs nog veel groter dan
je denkt! 

Die oudere ‘Zonnebloemen’ ervaren
nieuwe zingeving, nieuwe mogelijkheden
om kennis te delen en nieuwe ervaringen
en kennis op te doen! Gewone mensen
van hier en mensen op de vlucht en ont-
heemd, die hunkeren naar veiligheid en
eerlijke kansen voor henzelf en hun kin-
deren. Die kinderen leren vlot, die oude-
ren blijven ‘hangen’. Wij als WOP-
organisatie hebben de taalcoaching als
een van onze vijf opgaven in de wijk
Schenkel. Hoe mooi vult dit elkaar aan!
Gewoon doen hè!!

Bernard Geise 0653 144296
schenkel@capelsewijken.nl

Waarnemingen
Wie onze wereld nog begrijpt mag het komen zeggen! Zo
komt dat wel op mij over. Er gaat geen praatprogramma
voorbij of onvermoede kennis wordt vrij de ether in geslin-
gerd, radio TV, krant, tijdschrift, Facebook, Twitter, die
moeten blijkbaar met een hoofdletter geschreven worden,
alles wat vrij toegankelijk is komt in beeld. Niets ontsnapt
aan de honger naar nóg meer informatie, meer delen, nóg
meer delen! Ik vergeet het woord ‘liken’...  

Actualiteit is belangrijk, zondermeer! Deze wereld, met de digitale
snelweg in je broekzak, maakt dat we anders leven. Eén piep- of
trilsignaal en we staan, lopen, rijden met de smartphone in de hand.
Ja, nog steeds, gewoon al rijdend op fiets of in auto. Nieuwshónger
of -verslaving? Brrr, een nieuwe variant komt onverwacht de hoek
om. Zuid-Afrika lijkt de plek van herkomst. Sinds deze vrijdag-
ochtend een KLM-toestel uit Zuid-Afrika in een hoekje van Schip-
hol, niemand eruit. Testen, afwachten. Na ±6 uur resultaten.
Negatief getest: de reis naar huis vervolgd kan worden. Positief:
quarantaine op Schiphol. Pfff, kom je net van een zonnige vakantie
terug. De wereld wordt geregeerd door Covid-19, in al haar ver-
schijningsvormen. Die varianten maken het nóg ingewikkelder! 

‘Men vindt dat ‘het kabinet’ niet doortastend genoeg is. In de 2e

Kamer hoor ik kritiek dat ‘het véél te ingrijpend is voor verschil-

lende sectoren’. Anderen roepen ‘dat zij doorlopend het kind van
de rekening zijn’; ‘de compensatie is absoluut ontoereikend’.
Deze vrijdag zijn nieuwe beperkingen medegedeeld. We gaan in
een 05:00-17:00 economie werken en leven voor de komende 3
weken zo lijkt het. Ministers verontschuldigen zich ‘niet voldoende
duidelijkheid verschaft te hebben over het volgen van de harde ba-
sisregels: handen wassen, afstand, testen, frisse lucht. Gebruik
mondkapjes als afstand lastig is!’

Hebben wij, als burger, wanneer we het bewust of onbewust niet
deden, ook sorry gezegd? 

Aan al die mensen, die ik overal tegenkom, die wel bezig zijn met
het bewust aandacht hebben voor basisregels Top! Met
een beetje oplettendheid en goede wil bereiken we met elkaar veel
meer. Een beetje goede wil..., daar is de decembermaand bij uitstek
dé maand voor. En..., aan het eind van december zijn we klaar met
2021 en wordt het 2022. Zoals altijd..., en met een beetje goede
wil maken we er met elkaar een béter jaar van. 

Beter naar elkaar omzien, écht wat voor elkaar betekenen. Die
vuilniszak toch even voor die oudere buur wegbrengen... Maak er
met elkaar een gelukkiger jaar van. Een spontane lach, een blij ge-
zicht. Zeg elkaar gedag! Met elkaar geven we Schenkel een men-
selijk gezicht in 2022!

Laurens van Maeskant


