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Een uitgave van AVW Vakpers in opdracht van het 
Wijk Overleg Platform Schenkel               Jaargang 2021 nr. 3 - oktober 2021

Uitnodiging WOP Schenkel
Op donderdag 14 oktober 2021 om 20.00 uur vergadert

het Wijkoverlegplatform Schenkel.
Locatie: Buurthuis de Wel

Op de agenda:
• Ontwikkelingen van de Florabuurt
• Activiteit: heeft u een goed idee voor een activiteit?
• WOP-On-Tour

•     Welke buurtjes een bezoek van ons willen krijgen?
•     Wáár moeten we zeker een keer komen?

• Voortgang van de opgaves in Schenkel

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. 
Wij hopen u weer ‘in het echt’ te ontmoeten op donderdagavond
14 oktober.                      Met vriendelijke groet, WOP Schenkel

Hoe goed kent u uw wijk? 
De foto in de vorige WOP-krant is genomen op het Molenpad
dicht bij de Poortmolen richting de Capelse weg. Uit meerdere
goede inzendingen is Sama getrokken, gefeliciteerd! 
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 november 2021 naar: 
schenkel@capelsewijken.nl of naar: Buurthuis De Wel, 
Wijkfoto, Bongerd 2A. 2906 VK, Capelle aan den IJssel

Vergader-
schema
2021

Komende WOP 
vergaderingen
in Schenkel:

14-10-2021, 
20.00 - 22.00 u.

16-12 - 2021, 
20.00 - 22.00 u.

De versoepelingen van de coronamaat-
regelen in Nederland die per zaterdag
25 september ingegaan zijn, zijn goed
nieuws. Dit geeft ons meer ruimte om
zaken die vroeger vanzelfsprekend
waren weer voorzichtig en met verstand
op te pakken.

Dit geeft ons allen ook weer mogelijkheden
om activiteiten te gaan organiseren. De bu-
rendag op 25 september van Welzijn Ca-
pelle, de week tegen de eenzaamheid, de
taallessen, het taalpunt en op 14 oktober
ook weer de WOP vergadering in ons buurt-
huis zijn de eerste voorbeelden. Gelukkig!

Met elkaar moeten we wel stil staan bij wat
de impact van de Corona periode tot nu toe
is geweest en daar naar gaan handelen. Er
zijn verhalen van een vervelende en een-
zame tijd tot persoonlijk verdriet en verlies
van dierbare.

Kinderen hebben schoolachterstand opge-
lopen, volwassen hebben de Nederlandse
taal niet verder kunnen ontwikkelen, het ge-
voel van eenzaamheid en het feit te we min-

der naar elkaar om kijken en minder een
praatje met elkaar maken. Aandacht is hard
nodig. Heeft u ideeën? Laat het ons weten.

De ontwikkelingen voor de Florabuurt vol-
gen we nog steeds nauwgezet en zijn de
laatste periode gewoon doorgegaan. In de
vakantieperiode hebben wij met de ge-
meente verder overleg gevoerd over de ver-
dere ontwikkelingen in de Florabuurt. We
zijn er nog niet uit, dat is wel duidelijk. Het
is daarom ook goed dat de geplande besluit-
vorming van begin juli 2021 uitgesteld is.
Een terecht aandachtspunt is wel hoe we ie-
dereen geïnformeerd en betrokken houden.
Op pagina 7 kunt u alvast lezen over de
klankbord groep en de buurtmoestuin. Ook
kunt u de laatste informatie vinden op onze
site https://wopschenkel.nl/florabuurt of op
https://wijwillendit.nl/capelle-aan-den-ijs
sel/. Tijdens de WOP vergadering zullen we
uitgebreid uitleg geven over de ontwikke-
lingen.
Tot donderdagavond 14 oktober of op an-
dere momenten in onze wijk.

Alfred Heijkoop
Voorzitter WOP Schenkel

Versoepelingen en hoe verder?
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Verslag online WOP-Schenkel vergade-
ring 20 mei 2021 om 20.00 uur, vanwege
Covid-19 niet in de Wel. Aanwezig/inge-
logd 45 personen.

Op de agenda stond het volgende:
1. 20.00 u.            Opening
2. 20.10-20.30 u. Terugblik op het 

   advies van de Buurtcoalitie  
3. 20.30-20.45 u.  Voortgang Schollebos
4. 20.45-21.00 u.  WOP On Tour
5. 21.00-21.15 u.  De ‘Opgaves’ 

                        van Schenkel
6. 21.15-21.30 u.   Welke initiatieven 
         zouden wijkbewoners op prijs 
         stellen van het WOP?
7. 21.30-22.00 u.   Rondvraag
8. 22.00 u.             Afronding

1 Opening
De voorzitter (Alfred Heijkoop) opent iets
over achten de vergadering en heet de aan-
wezigen welkom. Luuk Schipper, als vaste
notulist, is verhinderd i.v.m. verjaardag.
Hanke Boom neemt waar.

De wijkkrant is vrij laat bezorgd i.v.m. co-
rona van de drukker. De bijdrage van Ger
Keuzekamp schuift door naar de volgende
uitgave. Fam. Hengstmengel zou de verga-
dering ook bijwonen, maar heeft zich als-
nog afgemeld.

T.a.v. vragen van het vorig verslag bladzijde
6 merkt Toos Spee (bewoonster Akker-
winde) dat de VVE’s niet kunnen wachten
op Stadsverwarming. De verwachting is dat
de CV-ketels op kortere termijn moeten
worden vervangen.

Wim Bik (bewoner) dankt de gemeente
voor de afronding van zijn punten uit de vo-
rige vergadering. 

2 Terugblik op het advies van de
Buurtcoalitie; Florabuurt-on-
Tour en verdere ontwikkelingen
van de Florabuurt

Voorzitter Alfred Heijkoop geeft een terug-
blik van de ervaringen met ‘Florabuurt-on-
Tour’ op initiatief van de buurtcoalitie. Om
bewoners beter bij de gebiedsvisie te be-
trekken is in 2 weken tijd elk hofje aange-
daan, uitgenodigd via een flyer. Op de dag
zelf is nog aangebeld. De buurtcoalitie had
de belangrijkste punten op papier gezet om
deze met de bewoners te delen. Deze laag-
drempeligheid zorgde voor veel reacties.
Het resultaat: een grote lijst met punten, is
inmiddels bij het college neergelegd. Naast
reacties op de gebiedsvisie zitten er ook
zaken tussen over de rol van Havensteder
en over problemen in de buitenruimte (vuil,
ratten, spelen). Goed om zo met bewoners
in contact te komen, de gemeente staat toch
meer op afstand. Naast de lijst met punten
zijn ruim 250 inspraakreacties (meer dan

ooit) ontvangen en naar gemeentehuis ge-
stuurd. Vertrouwen is het sleutelwoord en
dat missen veel bewoners. Denk aan de in-
foborden waarvan de plaatjes niet altijd
kloppen.

Menno Vinke (gemeente): 27 mei as. is er
weer overleg met de buurtcoalitie. Waarde-
ring en dank voor deze inzet. We zijn hard
met het verwerken van de reacties bezig.
Laagdrempeligheid leidt ook tot de nodige
kleinigheden (laaghangend fruit). Dit pro-
ject heeft qua schaalgrote grote impact in
het gebied. Het creëren van vertrouwen is
best lastig dit vraagt veel inzet. Zoals ge-
zegd: men is doende met de inspraakreac-
ties en hopelijk kunnen we elkaar 27 mei in
de ontwikkelingen vinden.

Vervolgens geeft Alfred het woord aan Ti-
neke Keuzenkamp en Toos Spee die resp.
in de Molenbuurt en Akkerwinde acties
hebben ondernomen.

Tineke Keuzekamp: jullie hebben onze re-
actie gezien. Deze is mede ondertekend
door 40 andere Molenbuurtbewoners. Daar-
naast heeft er een stukje in AD gestaan.
Onze belangen gaan met name over mobi-
liteit en sociale problemen, waarmee het
bouwvolume in hoge mate conflicteert. Ze
vond het bijzonder wat de coalitie heeft ge-
daan. Dat is participatie puur sang. Ze roept
het gemeente bestuur op om hier naar te
luisteren.

Toos Spee heeft in de Akkerwinde via de
VVE koepel bewoners benaderd. Hier
speelt met name de hoogbouw en het ver-
keer. Vanuit de buurt de Kralingseweg op-
rijden is een groot probleem. Persoonlijk
heeft ze zich gestort op probleem die ze on-
dervindt met de bestuurscultuur.

Bernard Geise (WOP): een en ander grijpt
in elkaar. Hij is bij elke hofjes sessie ge-
weest. Door de laagdrempeligheid komt je
bij de mensen over de ‘drempel’. Steeds op-
nieuw 10 tot 15 bewoners met uitschieters
naar boven. Dan hoor je toch schrijnende
zaken over het wooncomfort zoals: tocht in
de woning en kou leiden in de winter.
Waarom worden klachten niet goed afge-
werkt. Hij doet een beroep op Havensteder
om meer aandacht voor het welzijn van de
bewoners te hebben. 

Harrie Baas (Havensteder): vraagt zich af

of alle klachten wel bij Havensteder terecht
komen. Zijn ervaring leert dat er meer
klachten in de Wingerd dan in de Bongerd
zijn.
Miranda de Bus(Welzijn Capelle): Ik ging
1x mee. Mijn complimenten voor de aanpak
en inzet.

Vervolg bestuurlijke planning gebieds-
visie Florabuurt
27 mei gesprek 
8 juni (thema avond gebiedsvisie)
21 juni in de raadscommissie 
12 juli in de raad

Toos Spee: nog één toevoeging: vertrouwen
dat mis ik ook, goed dat je dit inbracht.

3 Voortgang Schollebos 
Hanke Boom informeert de aanwezigen
over de stappen die tot nu toe zijn gezet,
zoals het vaststellen van de toekomstvisie
Schollebos. Het WOP is aangehaakt bij ‘De
Vrienden van het Schollebos’. Andere par-
tijen zijn o.a. de volkstuinvereniging, Stich-
ting Natuur Vrienden (SNV),
Pan nen koekhuis, Manege, WOP Scholle-
vaar. Menno meldt dat recent ook de Jeugd-
raad is gepolst en zich bij de ‘Vrienden’
aansluit. De ‘vrienden’ bespreken relevante
zaken over het beheer en de programmering
van het Schollebos.

Het WOP heeft o.a. ingebracht dat bewij-
zering en overzichtelijke hoofdroutes naar
de voorzieningen van belang zijn. Ook is
gemeld dat het ‘bos’ als recreatiegebied be-
langrijker wordt nu Capelle steeds verder
verdicht. We hoeven alleen maar te denken
aan de Florabuurt. 

De ‘vrienden’ hebben inmiddels tweemaal
(digitaal) vergadert. Het WOP schrok bij de
laatste meeting nogal van de dominerende
rol van SNV en heeft dit inmiddels ook ge-
meld. Uitgangspunt is dat je op voet van ge-
lijkwaardigheid met elkaar hoort te
overleggen.

Nico van Veen (-wijk-wethouder) denk ook
eens aan de kinderboerderij. De huidige
boerderij aan de ’s Gravenweg ligt ongun-
stig (bereik, parkeren, snelfietsroute); en je
kunt de paarden van de manege inzetten
voor werk in het bos?

Hanke: in de visie staat dat de locatie van
kinderboerderij verder wordt onderzocht. 
Nico geeft aan dat het WOP zich niet te be-
scheiden moet opstellen. De gemeenteraad
heeft een ruim bedrag beschikbaar gesteld.
Denk groots, er is een fors bedrag beschik-
baar!

Er ontspon verder nog enige discussie over
de kwaliteit van de bomen in het ‘bos’. En
waarom is het niet gewoon een stadspark;
denk bijv. aan Zuiderpark R’dam? Het ligt
er tenslotte voor de bewoners. Dat er gele
borden met veiligheidsrisico’s omtrent val-
lend takken/bomen staan hoort daar niet in
thuis. De indertijd gekozen aanplant, hoog

Notulen WOP vergadering mei



percentage essen, samen met de essentaks-
terfte en vernatting maakt dat rigoureuze
kap met omvorming naar bodem-eigen be-
planting noodzakelijk is. Daarnaast kan
zeker gedacht worden aan meer overzicht
en veiligheid van de –doorgaande- routes.

4  Wop-on-Tour
Bernard Geise aanhakend op het vorig punt:
vertrouwen dat is wel erg belangrijk om
verder te komen en dat is ook iets wat we
met onze WOP-on-Tour uitdragen. 

Hanke Boom en Bernard zijn inmiddels op
een zestal locaties in de wijk geweest en
hebben per locatie zo’n tien tot twaalf be-
woners gesproken. Daarbij horen we aller-
lei zaken aan en geven hun wensen/
opmerkingen door aan de contactpersonen
van de gemeente. Het is nuttig om op deze
manier –laagdrempelig- informatie met be-
woners te delen. Je wordt er allemaal wijzer
van. Daags voordat we op de locatie onze
tafeltjes en stoeltjes neerzetten nodigen we
de omwonenden via een flyer uit, waarop
ook een foto van de locatie staat. 

Op de dinsdagen 8 en 15 juni (19.00 tot
20.30 uur) willen wij weer twee buurtjes be-
zoeken. Wie wil ons ontvangen?
Martin van Gent (raadslid-Schenkel bewo-
ner) stelt voor om naar het Meidoornveld te
komen. Bernard pakt dit op en samen met
Martin gaan we kijken naar een passende
plek. Een andere plek wordt de Jeu-de-Bou-
les baan in de Dotterlei. 

5 De ‘Opgaves’ van Schenkel 

Kindlab (nieuw)
Menno Vinke: men is druk doende met de
opstart van het Kindlab in de Klimop. Het
krijgt een eigen ingang. Over ongeveer drie
weken is de start gepland voor vooralsnog
twee dagen per week. In verband met Co-
rona vervalt een echte opening. Het Kindlab
gaat ook in de vakantie door en is wijk
breed.  Groen v. Prinsterschool is ook op de
hoogte gebracht.

De opzet is het Kindlab verder uit te bou-
wen met meer faciliteiten en verruiming
opening. Dit zijn opgaven voor Welzijn en
sleutelpersonen uit de wijk.

Kindlab is een laagdrempelige voorziening
waar voor de kinderen uit de wijk activitei-
ten worden georganiseerd. Welzijn zorgt
nog voor een flyeractie in de wijk.

Bernard Geise: bij onze WOP-on-Tour (8
en 15-6) nemen we deze info mee. Hij is blij
met de inzet.

Taalcoaches
In verband met Corona zijn er uitsluitende
digitaal lessen veelal op individuele basis.
Zodra verruiming komt krijgt dit weer meer
aandacht. De buurt heeft het nodig.

Kwetsbare Meiden (Menno)
Deze opgave staat opnieuw stil, vanwege
het uitvallen van de deskundige bij Welzijn.
Het onderwerp vraagt specifieke kennis en
Welzijn heeft, sinds het wegvallen van de
deskundigheid, hiervoor nog geen oplos-
sing gevonden.

Nico van Veen geeft aan dat hij hier moeite
mee heeft en waarom is hij hierover niet is
geïnformeerd? Hij geeft aan om van zijn
hand hierover een mail naar Welzijn te stu-
ren. Hij benadrukt dat jongeren in het alge-
meen meer aandacht nodig hebben.
Miranda bevestigt dat de behoeft onder jon-
geren groot is. Denk o.a. aan muziek
maken. Sturing bij kwetsbare meiden vraagt
evenwel een veilige plek en deskundigheid.

Eenzaamheid ouderen (Miranda)
In verband met Corona zijn er geen initia-
tieven geweest. Opstart moet binnenkort
weer mogelijk zijn.

Afval/Spelen (Menno)
In juni volgt opnieuw een opruimactie in de
Florabuurt, waarbij de buurt is opgedeeld in
6 delen. Het gaat om de volgende data: 22
en 23 juni en 29 en 30 juni. Door spreiding
moet de actie soepeler verlopen dan de vo-
rige keer. We willen o.a. de kinderen erbij
betrekken t.a.v. zwerfaval. Zorgen voor kof-
fie ed. Samen doen staat voorop.
Irado start samen met de gemeente actie
‘Recycling’. Veel afval kan nog prima een
2e leven krijgen.

Project buurtmoestuin (nieuwe opgave)
Op 13 april is er een startoverleg geweest
met o.a. Ria, Dijs en Alfred. De buurtmoes-
tuin bevordert de sociale cohesie (samen
met je buren groente, kruiden verbouwen).
Maar het kan tot meer leiden kookcursus,
educatie ed. Vervolg overleg staat gepland
in juni. Het project uitbouwen en buurtbe-
woners enthousiasmeren. 

6 Welke initiatieven zouden wijk-
bewoners op prijs stellen van
het WOP?

Opfleuren van de wijk
Martin van Gent stelt voor om samen met
bewoners de buitenruimte gezelliger en
fleuriger te maken. Bloembollen die in het
voorjaar hun kleurenpracht tonen is iets
waar je vrolijk van wordt. Denk aan de
veldjes in de Florabuurt maar ook elders.
Als voorbeeld noemt hij de kleurrijke nar-
cissen aan de Rozensingel.

Bernard Geise haakt er op in door te zeggen
dat dit voorstel ook prima bij WOP-on-Tour
past.

Ger Keuzenkamp (bewoner) memoreert
nog de geplante krokussen bij de toegang
naar de Molenbuurt. Die zijn indertijd op
verzoek ingeplant in het kader van Ville
Fleuri. 

Havensteder is eigenaar van een groot gras-
veld bij het Meidoornveld. Harrie Baas zegt
toe dat hij nagaat of hier bollen kunnen
komen.
Alfred meldt dat initiatieven in de wijk, via
aanvraag bij Maak Capelle, financieel kun-
nen worden ondersteunt.

Huis van de Wijk
Salomon (stadsmarinier) meldt dat het Huis
van de Wijk na verwachting binnenkort
weer open gaat. Het is belangrijk hier tijdig
op voor te sorteren. Denk aan: ruimte bie-
den aan ‘kwetsbare (alleen staande) moe-
ders’ in het buurthuis; ‘Verwarde personen’
via het buurthuis hulp geven. De coronacri-
sis heeft dit probleem nijpender gemaakt.
Alfred wijst op de specialistische aanpak
van deze kwetsbare groepen. Hij geeft aan
dat In het ‘potje‘ wijkleefbaarheidsbudget
nog voldoende geld zit. 

Als WOP denken we ook nog aan de Super
Schenkel Dag. Mogelijk kunnen we deze
alsnog in september organiseren. En verder:
als we iets kunnen bijdragen dan doen we
dit graag. 

Huttendorp (Martin)
Normaal is er ieder jaar een huttendorp,
Deze is in 2020 vervallen i.v.m. Corona.
Hoe staat dit er nu voor? Alfred gaat dit na.

Website (Alfred)
De Website geeft aan de website van Schen-
kel te willen verbeteren. Meer info en up-
to-date houden is van belang.

Coöperatie ZonKacht Capelle 
(Ger Keuzekamp)
Dit burgerinitiatief heeft als doel een bij-
drage te leveren aan energietransitie. Als in-
woner kun je meedoen aan een zonnedak.
Voor informatie zie: www.zonkrachtca-
pelle.nl

IJsselpark
Hoe is de status van het project IJsselpark.
Nergens is recente informatie te vinden.
Menno laat zich informeren.

7 Rondvraag
Mocht je wat in de wijk signaleren, laat het
ons weten. Dit is altijd welkom.
Gevraagd wordt om kopij voor de nieuwe
wijkkrant. Dit in te leveren voor 15 septem-
ber as.

8 Sluiting
Alfred sluit rond 22.00 uur de vergadering.
Hopelijk de volgende keer weer een fysieke
bijeenkomst.

WOP-Krant Schenkel - oktober 2021 - pagina 3



Buurtpreventie Schenkel is bij velen beter bekend onder de
naam Buurtpreventie Flora. Langzamerhand zal de naam
Flora vervangen worden door Schenkel. Ruim 10 jaar gele-
den is het buurtpreventieteam begonnen in de Flora buurt.
Inmiddels lopen/fietsen wij door de gehele wijk Schenkel.

We zijn een vrijwilligersorganisatie van, voor en door bewoners
van de wijk Schenkel. Onze medewerkers zijn vrijwilligers die
zich in willen zetten voor een betere veiligheid en leefbaarheid van
de wijk. Zij zijn de “ogen en oren” van de wijk. In herkenbare kle-
ding zijn zij regelmatig op straat te vinden op de fiets of wande-
lend.

We hebben nauw contact met politie en handhaving en kunnen al-
tijd contact met hen opnemen als er zaken zijn die wij niet ver-
trouwen. Indien nodig onderneemt politie en/of handhaving dan
direct actie. Naast politie en handhaving hebben wij ook nauw con-
tact met de woningstichting en de gemeente.

Meldkamer
Onze meldkamer is gevestigd aan de Dotterlei 99-101. Hier ver-
zamelen we voor en na de looprondes. Hier bespreken we wat we
gaan doen die avond en of er nog extra aandachtspunten zijn. 

Wat we doen
Allereerst zorgen wij ervoor dat wij aanwezig,
zichtbaar en herkenbaar zijn. U kunt ons te
allen tijde herkennen aan onze felgele jassen
of hesjes met op de rug Buurtpreventie Flora.
Doordat wij regelmatig in de wijk te zien zijn
is o.a. het aantal woninginbraken fors gedaald.
We letten onder andere op defecte lantaarnpa-
len, defecte verlichtingen in portieken, vuilnis-
zakken en grofvuil naast de containers of
elders en defecten aan trottoirs en wegen. Alles
wat wij tijdens onze rondes tegenkomen geven
wij via portofoons door aan onze meldkamer
aan de Dotterlei 99-101, die er weer voor zorgt
dat de meldingen naar de betreffende instanties
worden doorgestuurd.

Onze aandacht is ook gevestigd op de zoge-
naamde “hangjongeren”. Wij spreken ze aan
op o.a. alcoholgebruik en vervelend gedrag. In-
dien dit niet het gewenste effect heeft geven
wij dit ook door aan handhaving en/of politie.
Verder letten wij op allerlei situaties die ons
verdacht voorkomen zoals auto’s die verdacht
stilstaan of op vreemde plaatsen staan gepar-
keerd en verdachte personen. Deze zaken
geven wij door aan politie en/of handhaving.
Indien nodig wordt dan direct actie onderno-
men.

Wat kunt u doen
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilli-
gers zodat wij het aantal looprondes kunnen
uitbreiden. Het vraagt maar 2 ½ uur in de week
van uw vrije tijd. Vaak horen we dat mensen
het heel druk hebben en dat begrijpen we ui-
teraard maar we weten ook hoe nuttig ons werk
is. Hoe meer mensen we hebben des te hoger
de veiligheid in de wijk wordt. Wilt u meer in-
formatie dan kunt u contact opnemen via de
mail (info@buurtpreventieflora.nl) of langsko-
men op de meldkamer tijdens één van onze
rondes. U kunt ook altijd een avond vrijblij-
vend met ons meelopen.

Buurtpreventie Schenkel/Flora
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Buurtfeestje
Samen met uw buren iets gezelligs organi-
seren. De bewoners van de Papiermolen
doen dit al 30 jaar lang. Samen sluiten ze de
zomer af en rond de Kerst ontmoeten ze el-
kaar tijdens een kerstborrel. Wilt u ook iets
voor uw medebewoners doen. Aarzel niet
en zoek elkaar op. Voor buurtactiviteiten
kunt u via Maak Capelle een aanvraag doen
voor een bescheiden bijdrage. Meldt uw ini-
tiatief aan bij: www.maakcapelle.nl

Hondenveld
Hondeneigenaren uit de buurt komen elke
avond bijeen op het hondenveldje dat tussen
de Flora- en Molenbuurt ligt. Leuk om te
zien hoe de honden met elkaar ravotten en
plezier maken, terwijl de eigenaren de
nieuwtjes met elkaar uitwisselen. Het ter-
rein is een gezellige sociaal ontmoetings-
plek geworden en verstevigd de onderlinge
contacten.

Uw WOP bestuur

Het Beijerinck 
gemaal 
In onze wijk staat aan de Bermweg nabij de
metrobaan een historisch pand; het zoge-
naamde Beijerinck gemaal. Dit gemaal is
samen met 2 andere gemalen in de periode
1865-1970 gebouwd om de achterliggende
Alexanderpolder droog te malen. In 1927 is
het stoomgemaal omgebouwd tot een elek-
trisch gemaal. Sinds 1991 is het gemaal niet
meer in gebruik. Gelukkig houden enkele
vrijwilligers het gemaal nog draaiende en u
kunt daarvan getuige zijn. Op zaterdag 16
oktober draaien de pompen van 13.00 tot
16.00 uur. In het gemaal is ook een kleine
expositie te vinden van het inmiddels 150
jaar oude Beijerinck gemaal, verzorgt door
de Historische Vereniging Capelle.

Hanke Boom
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De wijken Schenkel en
Schollevaar verschillen niet
zoveel van karakter; sociale
woningbouw wordt afge-
wisseld door koopwonin-
gen en kennen een
multiculturele samenstel-
ling.

In Schenkel liggen nu plan-
nen voor om de woningen
van Havensteder te renove-
ren en gelijk daarmee de
buitenruimte op te knap-
pen. De partijen die betrok-
ken zijn bij de Florabuurt
vormen - in het kader van
het opstellen van de ge-
biedsvisie Florabuurt - een
buurtcoalitie. Een overzicht
van de deelnemende par-
tijen treft u hieronder aan.
Vanaf de start van het op-
stellen van de gebiedsvisie
is de buurtcoalitie meerdere
keren bijeen geweest om
met elkaar en vertegen-
woordigers van uw college
van gedachten te wisselen
over de gebiedsvisie.

De buurtcoalitie heeft de
status van adviesorgaan.
Bij de verschillende be-
sluitvormingsmomenten -
in ieder geval bij het defini-
tief vaststellen van de opga-
ven en het vaststellen van
de gebiedsvisie - wordt de
buurtcoalitie om een advies
gevraagd. Dit advies wordt
integraal meegenomen bij
de besluitvorming.
- Stichting Buurtgroep
Schenkel (Buurthuis
De Wel) Stuurgroep
Florabuurt

- Huurdersraad Capelle
- Jumbo Bruins
- Huisartsenpraktijk
Schenkel

- Taalcoaching Capelle
- Stichting Welzijn Ca-
pelle

- VvE Dotterlei
- IJsselkids Kinderop-
vang

- Basisschool Klim-Op
- Basisschool de Trian-
gel

- WOP Schenkel
- Projectontwikkelaar
BOAG

- Lex en Co
- Wijkagent Schenkel
- Centrum voor jeugd en
gezin

Mijn eerste officiële ope-
ning in uw wijk was een
speeltoestel, maar helaas
zijn door de Corona pande-
mie de contacten met de
bewoners gedwongen op
een laag pitje gezet.
Ik wens U en de Uwen veel
woonplezier en hoop u
weer snel in Schenkel te
kunnen ontmoeten.

Nico van Veen
Wijkwethouder Schenkel

Nico van Veen, Wijkwethouder Schenkel
Bij de start van dit College na de Gemeenteraadsver-
kiezingen in 2018 ben ik Wijkwethouder voor Schenkel
geworden. Zelf woon ik sinds 1980 in de wijk Scholle-
vaar waar ik altijd de vergaderingen van het WOP bij-
woon.

Het Schollebos
Afgelopen zomer zijn er geen bijeenkom-
sten over de voortgang van het Schollebos
geweest. Er is dus ook weinig nieuws te
vertellen. Wat ons als Wijkoverleg wel
stoort is dat de ingangen nog steeds opge-
sierd zijn met, inmiddels van graffiti voor-
ziene, waarschuwingsborden. In een
stadspark met voet- en fietspaden, die  de
omliggende wijken verbindt, horen zulke
waarschuwingen niet thuis. Wij hebben hier
vragen over gesteld. 

Uw Bestuur WOP

Oproep
Vrijwilligers 
voor De Wel 
De Wel - buurthuis  aan de Bongerd - is op
zoek naar nieuwe gastheren en gastvrou-
wen. De gastheer/-vrouw zorgt voor het
gastvrij ontvangen van bezoekers, het be-
antwoorden van vragen, het inrichten van
zalen (minimale fysieke belasting). 
•   Op werkdagen van 9 tot 12, en van 12

tot 5. Als gastheer/-vrouw verwachten
we van jou dat je minimaal één dag-
deel á 4 uur per week beschikbaar
bent. 

•   ’s Avonds is ook de bar af en toe ge-
opend. Dan is er ook een gastheer/-
vrouw nodig om de toegang tot De
Wel te beheren. 

Behalve een bescheiden vergoeding per uur,
is je beloning dat mede dankzij jou het
buurthuis kan blijven bestaan. Je leert veel
buurtbewoners kennen en zo kun je ook nog
je wijknetwerk verbreden. 

Voor meer informatie en aanmelden: Alfred
Heijkoop, alfred@de-wel.nl Op werkdagen
is De Wel ook bereikbaar via 010 4515333.

Jongerenwerk Capelle (JWC) is een on-
derdeel van Welzijn Capelle. JWC is ac-
tief in alle wijken binnen Capelle
waaronder ook Schenkel. 

JWC helpt jongeren in hun ontwikkeling
naar volwassenheid. Als jongerenwerker
bereiken wij dit door ons vooral in de leef-
wereld van de jongeren te begeven. Met be-
hulp van activiteiten, talentontwikkeling en
coaching stimuleren wij hun ontwikkeling.
Vanuit jongerencentrum ’t Pleintje aan de
Bongerd aansluitend op het voetbalveld
worden de activiteiten georganiseerd en
kunnen jongeren tijdens een inloop in con-
tact komen met andere jongeren.

Kortgeleden heeft er een incident plaats ge-
vonden waar jongeren uit de wijk getuige
of bij betrokken waren. Dit heeft als gevolg
ertoe geleidt dat kinderen, ouders en jonge-
ren erg zijn geschrokken en bij sommigen
een onveilig gevoel heeft achtergelaten.
Mochten er jongeren, ouders of anderen
met de jongerenwerkers in gesprek willen
gaan over het incident, dan kan er contact
met ons opgenomen worden. 

Naar aanleiding van de Corona maatregelen
was het een lange tijd niet mogelijk om gro-
tere activiteiten te organiseren. De wens van
veel kinderen en jongeren in de wijk was
om een stormbaan, springkussens en een la-
sergame arena te plaatsen. Om dit te steu-
nen heeft JWC in samenwerking met
jongeren op 25 september een activiteit ge-
organiseerd voor alle kinderen en jongeren
in Schenkel. De groep jongeren heeft zich
actief ingezet bij het op- en afbouwen en
begeleiden van de activiteiten, wat weer de
weerbaarheid van de jongeren in Schenkel
laat zien. 

Jean-Paul Jongerencoach Schenkel
Bereikbaar van maandag t/m donderdag

0641330373

Er was weer een JWC Burendag 2021
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Een oproep voor enthousiastelingen met
groene vingers: in het kader van de ont-
wikkelingsplannen voor de Florabuurt
zijn er vanuit de gemeente diverse ini-
tiatieven opgenomen in het actiepro-
gramma, sociale activiteiten ter
verbetering van de buurt. 

Eén daarvan is de Buurtmoestuin, een
mooie groene ontmoetingsplek ter hoogte
van de Dotterlei/Bongerd waar inwoners
eigen gewassen kunnen verbouwen, kinde-
ren welkom 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 mo-
menteel 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
enthousiastelingen. Dus heb je groene vin-
gers of gewoon zin om mee te denken en
werken aan dit initiatief? Meld je dan nu
aan bij mij!

De eerstvolgende bijeenkomst is op dins-
dagavond 5 oktober om 18.00 uur in Buurt-

huis De Wel. Tijdens het overleg gaan we
met elkaar een goede plek kiezen waar de
buurttuin het beste kan komen. De drie mo-
gelijke plekken zijn: 
1   Bongerd voor portiek met nummers

193 tot en met 203 
2   Wingerd tussen portiek 124 tot en met

134 en portiek 138 tot en met 148
3   Dotterlei tussen de flat Boomgaard en

Truweel, naar de Jeu de Boules baan
U bent van harte welkom. Heb je vragen of
opmerkingen? Mail of bel ons dan. Namens
het opgaveteam,

WOP Schenkel, Alfred Heijkoop, 
schenkel@capelsewijken.nl
Buurtcoach Miranda de Bus,

m.debus@welzijncapelle.nu, 0657991775

Groene vingers gezocht!

De renovatie van de portiekwoningen
gaat de planningsfase in. Donderdag 2
september was er door Havensteder een
bijeenkomst georganiseerd voor de toe-
komstige klankbordgroep. 

Een klankbordgroep zijn bewoners die tij-
dens de planningsfase, de uitvoeringsfase
en de eindfasemeepraten en meedenken met
Havensteder en de aannemer. 
Wat de klankbordgroep o.a. doet is:
-   het aankaarten en toelichten van de hui-

dige klachten;
-   het kunnen doorgeven van zaken waar

nog niemand aan gedacht heeft;
-   het meedenken over de gewenste aan-

passingen;
-   op de hoogte blijven van wat er onder

de bewoners leeft m.b.t. de klachten en
renovatie.

En in een latere fase:
-   beoordelen of iets wat bedacht/gepland

is zal voldoen aan de wensen van de
bewoners;

-   beoordelen of iets handig is, of dat het
beter anders uitgevoerd kan worden;

-   mee beslissen over bijvoorbeeld de
soort en kleur wandtegels;

-   enzovoorts, enzovoorts (daarover later
meer).

De planningsfase start eind oktober en gaat
door tot de zomer volgend jaar. Elke 6
weken zal er een overleg zijn met Haven-
steder, aannemer en klankbordgroep. In die
periode zullen wij zeker met u in contact
willen komen, want de renovatie is er voor
iedereen en de klankbordgroep is er als
stem van alle bewoners. 

Willy Dubelaar

Renovatie Portiekwoningen

De buurtcoalitie is nog steeds in gesprek
met de gemeente, Havensteder en Pamei-
jer. Schetsen en andere ideeën zijn gedeeld.

Allen bedoeld om de wijk beter en mooier
te maken. Meer tijdens het komende WOP
overleg.                               WOP Schenkel

Bijna opgepakt…
Dit opgeknapte bankje staat als eerste
te pronken naast de jeu-de-boulesbaan
bij de laatste flat aan de Dotterlei: de
Boomgaard. 

Alfred Heijkoop en ik waren na montage
vervolgens druk in de weer om de twee an-
dere bankjes te demonteren en de planken
mee te nemen voor schuren en verven. 

Wat wij niet wisten was dat een oplettende
bewoner uit een van de omringende flats
ons als ‘verdacht bezig’ bestempelde..., fo-
to’s maakte en die de volgende dag deelde
met Havensteder. Havensteder zocht con-
tact met wijkbeheerder Schenkel Harry
Baas die daarna kon voorkomen dat er een
opsporingsbericht uit zou gaan voor deze
twee verdachte personen. 
Twee leden van het WOP-bestuur bleken de
‘daders’ te zijn van het ontvreemden van
acht planken! De planken zijn inmiddels
klaar, de bankjes weer compleet!

Wat het WOP alleen maar wilde was zorgen
voor een mooie jeu-de-boulesbaan én uit-
nodigend gebruik van de bankjes! Geen be-
moste en glibberige zitplekken!

Er zijn vast in de omgeving van onze lezers
bankjes of speeltoestellen die een extra likje
verf zouden kunnen gebruiken! Kapot mis-
schien? Of gewoon eindelijk wat anders?!
Klim in de pen en schrijf ons!
schenkel@capelsewijken.nl
Of, beter nog, kom 14 oktober naar De Wel
voor het Wijk Overleg! Op de voorpagina
van onze, nu wel erg dikke krant, staat de
uitnodiging!

De wijk Schenkel is volop in beweging.
Met uitdagende dingen, lastige zaken en
hele mooie!! Heb je wat te zeggen over wat
er aan de hand is? Hier is de plek en de kans
om mee te denken en suggesties te doen.
We luisteren en noteren het. We stemmen af
met de betrokken personen die hier wat mee
kunnen en we geven antwoord. Het is aan
ons allemaal om Schenkel beter en mooier
te maken!

Alfred Heijkoop, Bernard Geise

Buurtcoalitie Florabuurt bijeen



Gezocht! 
Enthousiaste be-
woners die mee
willen doen met
het Lief&Leed-
straatje.

Op Burendag, zater-
dag 25 september,
werd het eerste
Lief&Leedstraatje
geopend in Capelle
aan den IJssel in de
Rondelen. 

Als bewonersduo
krijg je via Welzijn

Capelle namens de
gemeente een potje
van 150 euro per
jaar, dat bedoeld is
om namens de
buren een kleine at-
tentie te kopen voor
iemand uit de straat.
Denk hierbij aan
een bakje verse soep
voor die ene buur-
man die net terug is
uit het ziekenhuis,
een reep chocolade
voor het buurmeisje
dat geslaagd is of
een bosje tulpen

voor de buurvrouw
met het zieke
hondje. Een kleine
moeite, maar groot
gebaar met meer be-
tekenis dan wordt
gedacht.

Natuurlijk zou het
prachtig zijn als het
Lief&Leedstraatje
in Capelle uitgroeit
tot een groot succes,
daarom ben ik op
zoek naar bewoners
in Schenkel die hier
blij van worden en

energie van krijgen.
Wil jij hier graag
mee starten in jouw

straat, portiek of
buurt? Neem dan
contact op met

buurtcoach Miranda
de Bus, tel nr 06-
57991775.

Gezocht! Enthousiaste bewoners ..........
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Op donderdag 14
oktober organise-
ren wij weer een
gezellige wijk-
lunch. 

Heeft u zin om er
even uit te zijn, an-
dere mensen te ont-
moeten en wat
lekkers te proeven,
kom dan ook! 
Datum: 14 oktober
Tijd: van 12.00 tot

13.30 uur
Plaats: Goudenre-

genstraat 45,
Capelle a/d IJssel
Kosten: €4,00 

We weten graag
vooraf op hoeveel
mensen we kunnen
rekenen. Wilt u
zich daarom opge-

ven vóór 8 okto-
ber? Dat kan per
mail, naar: 
gewoondichtbij
@parento.nl
Per telefoon: 
06-12368432 
of 0180-396944
Of: loop even bin-
nen bij

Inloop/Dagbeste-
ding Gewoon
Dichtbij op dins-
dag of donderdag
tussen 9.30 13.30
uur, Goudenregen-
straat 45. 

WELKOM !!!

Uitnodiging Wijklunch 
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Wat gaaf dat wij in
Schenkel alweer het
derde KinderLab in Ca-
pelle hebben geopend!
Dit was de afgelopen
maanden nog een Kin-
derLab Light, maar in-
middels zijn wij druk
bezig hier een echt Kin-
derLab van te maken. 

In het KinderLab kunnen
alle kinderen t/m 12 jaar
oud en hun ouders mee-
doen aan leuke en inspire-
rende activiteiten gericht
op ontmoeting, ondersteu-
ning en ontwikkeling. The-
ma’s waar in ieder
KinderLab aan gewerkt
wordt zijn; gezondheid,
taal, omgaan met geld en
talentontwikkeling. Vanuit
deze thema’s wordt de pro-
grammering vormgegeven. 

Zo zijn er danslessen, graf-
fitiworkshops, antistressles-
sen, een KleuterLab,
huiswerkbegeleiding, een

OuderLab en een MiniLab
voor de allerkleinste. Wij
willen hiermee betere toe-
komstkansen voor kinderen
én ouders creëren. En dat
doen wij niet alleen, want in
het KinderLab werken veel
Capelse organisaties samen,
zoals de Bibliotheek, het
CJG, Sportief Capelle en de
scholen. 

Samen vormen wij in ieder
KinderLab een KinderLab-
team met vaste gezichten.
Ook is er veel ruimte voor
eigen ideeën en initiatieven
van kinderen en ouders, wij
vinden het namelijk belang-
rijk dat iedereen zich thuis
voelt in het KinderLab. Dus
heb je een wens, een goed
idee of wil je ergens bij hel-
pen? Laat het ons weten! Zo
zorgen wij er samen voor
dat het óns KinderLab is!

Voor het actuele programma
en onze contactgegevens,
houdt onze socials en web-

site in de gaten www.wel-
zijncapelle.nu/kinderlabs. 

Isabelle Van den Bergh
Projectleider/Coördinator

KinderLabs

Energiecoöperatie 
voor en door 
Capellenaren
Doe mee! Samen zonne-energie op-
wekken op basisschool Kindcentrum
Ontdekrijk

Op het dak van Kindcentrum Ontdekrijk
in de wijk Oostgaarde worden begin 2022
zo'n 200 zonnepanelen geplaatst. Capelle-
naren uit postcodes 2902 t/m 2907 (dus
ook de wijk Schenkel) kunnen meedoen
met dit project door lid te worden van de
coöperatie en participaties te kopen. Zo
word je mede-eigenaar van de zonnepane-
len. De opgewekte stroom verkopen we
aan een energieleverancier en samen met
subsidie van de overheid keren we 15 jaar
lang een aantrekkelijk rendement uit aan
de leden. En ook belangrijk, je draagt zo
bij aan de energietransitie.

Ledenwerving
Coöperatie ZonKracht Capelle is volop
bezig met de ledenwerving. Op dit mo-
ment is ongeveer 75% van het benodigde
aantal participaties verkocht. Er is dus nog
ruimte voor extra deelnemers en voor
deelnemers die meer participaties willen.

Week van de Duurzaamheid
Tijdens de Week van de Duurzaamheid,
van 4 t/m 8 oktober in Capelle zijn we met
een marktkraam van de partij om nieuwe
leden te werven. Op maandagavond en
dinsdagavond op het gemeentehuis en op
donderdag van 10.00 tot 17.00 uur tijdens
de duurzaamheidsmarkt in het Energielo-
ket, Amnestyplein 3. Op de website
www.duur zaamcapelle.nl vind je het
complete programma.

Vernieuwing toplaag dak Ontdekrijk
Tijdens de zomervakantie is de toplaag
van het dak van Kindcentrum Ontdekrijk
vervangen. Daarmee gaat het dak zeker
weer 25 jaar mee tot de volgende onder-
houdsbeurt. Zo zijn we ervan verzekerd
dat de zonnepanelen de beoogde 15 jaar
ongestoord energie kunnen opwekken. En
de school kan er daarna ook nog zeker tien
jaar van profiteren.

Meer informatie vind je op: www.zon-
krachtcapelle.nl. Je kunt je inschrijven via
de website of door een e-mail te sturen
naar info@zonkrachtcapelle.nl.

Coöperatie ZonKracht Capelle U.A. is een
lokale energiecoöperatie voor en door Ca-
pellenaren.

Met vriendelijke groet,
Team ZonKracht Capelle 

Opening Kinderlab Schenkel

Voor de zomer heeft het
WOP bestuur op twee lo-
caties bewoners gespro-
ken. 

We zijn geweest bij de Jeu
de Boules locatie in de Dot-
terlei. We hebben daar en-
kele enthousiaste bewoners
gesproken die weer van de
baan gebruik willen maken.
Inmiddels is de baan en de
omgeving opgeknapt. Er
ligt nieuw grint op de baan,
de tegels zijn geegaliseerd
en de bankjes zijn geverfd.

Ook is gesproken over het
opzetten van een buurt-
moestuin in dit gebeid. El-
ders in deze krant leest u
hier meer over.

Op de hoek Lupine-/Gou-
denregenstraat is ook met
veel bewoners gesproken.
Hier lag de nadruk vooral
op het groenonderhoud,
zoals de slechte kwaliteit
van de bomen in de Lupine-
straat. Maar ook over de uit-
straling van ‘het groen’ in
het algemeen. De bewoners
vinden dat er wel wat meer
kleur mag zijn en dat het
onderhoud beter kan. We

hebben de vragen naar de
gemeente gestuurd, maar
helaas nog geen reactie ont-
vangen. Daarbij is o.a. voor-
gesteld om het gebied op te
sieren met bloembollen.
(Méér lupines b.v., nu één!)
Opnieuw bleek ons dat er in
dit gebied behoefte is aan
een speelplaatsje voor jonge
kinderen. We hebben bewo-
ners gevraagd om het wens
hiertoe in de woonomge-
ving te peilen. Als locatie
komt het grasveld in de Lu-
pinestraat in beeld.
Na de winter vervolgen wij
ons WOP on Tour-activiteit.

Uw Wop bestuur

Wop-on-Tour



Brood voor de vogeltjes? 

Meer gasten  
eten mee!

Duiven, ratten, muizen en 
ander ongedierte komen op 
voedsel af. Gooi daarom geen 
brood of etensresten op straat. 
 
Wilt u iets goeds doen met uw 
oude brood? Gooi het in een 
broodbak. Op broodnodig.co 
ziet u waar broodbakken staan.

Weetjes:
•  Eén duif poept 14 kilo per jaar. 

Die poep zit vol met bacteriën 
waar u ziek van kan worden.

•  U kunt ziektes oplopen door 
muizen en ratten. Maar ook 
een huisdier kan door deze 
dieren een ziekte oplopen.
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Ik ben Janny de Munck inwoner van
Capelle aan den IJssel en lid van de
Kunstkring Capelle. Ik ben autodidact
beeldhouwer. 

Twintig jaar geleden ben ik door een col-
lega gevraagd een dag bij haar te komen
beeldhouwen, zo gezegd zo gedaan. Deze
dag heeft mij geïnspireerd om mij verder te
verdiepen in het beeldhouwen, stenen, ma-
terialen en bekende beeldhouwers. De ste-
nen waarmee ik aan slag ging waren
Chinees speksteen, Braziliaans speksteen,
Albast en Serpentijn, deze kocht in de
Beeldhouwwinkel te Scheveningen.

Ik sta nu al zeven jaar achtereen op de Win-
terfair in het Isala theater, deze Winterfair
wordt georganiseerd door de Kunstkring
Capelle. Op één van de Winterfairs werd ik
door een bezoekster gevraagd: ‘geeft u ook
les?’ Deze vraag heeft mij aan het denken
gezet met name haar verhaal. Mevrouw was
na haar scheiding in Capelle komen wonen,
zij kende niemand en wou via een work-
shop in contact komen met mensen uit de
omgeving.

Ik heb mijn oud-collega Narda Maliangkay
gebeld met de vraag of ik workshops beeld-
houwen bij haar in het gebouw van Pamei-
jer kon geven. Zij was direct enthousiast,
kom van de week met mij praten hoe wil jij
dit gaan aanpakken. Ik vertelde het verhaal
van de mevrouw en zei is het mogelijk om
een combinatie te maken van mensen die
komen eten in het Wijkrestaurant Schenkel
en na het eten twee uur Workshop Beeld-

houwen. Narda Maliangkay vond het een
prima plan en wij zijn vijf jaar geleden ge-
start.

De deelnemers van de Workshop bestond
uit een gemêleerd gezelschap van jong en
oud. De deelnemers deelde niet alleen hun
voorliefde voor beeldhouwen maar ook de
verhalen over hun dagelijks leven werden
gedeeld. Ook werden lastigheden bespro-
ken en kwam er uit onverwachte hoek een
oplossing. Oudere deelnemers voelde zich
weer gehoord, kregen erkenning voor hun
beeldhouwwerk en ze deden er weer toe.
Talent werd herontdekt. Ik deelnemers
mooie beelden zien maken, later zag ik deze

beelden terug op een kunstroute in Rotter-
dam.

Ik kreeg recentelijk een mail waarin een
oud deelneemster vertelde niets om handen
te hebben, zich erg  eenzaam voelde en het
contact met de groep deelnemers van de
Workshop beeldhouwen erg miste. De mail
heeft mij enorm geraakt, hoe kan iemand
zich eenzaam voelen tussen tientallen men-
sen. Het samen zijn tijdens de workshops
heeft ervoor gezorgd dat de groep oudere
zich minder eenzaam gingen voelen en zij
deden er weer toe. Zij konden hun verhaal
kwijt en het stimuleerde hen iets neer te zet-
ten. 

Eén van mijn belangrijkste drijfveren is de
verbinding te maken tussen verschillende
mensen en van daaruit het talent in hun aan
te boren en te stimuleren. Zo ook vind ik het
belangrijk mensen te stimuleren naar elkaar
om te zien, zodat zij zich minder eenzaam
voelen. Deze thema’s zijn gespreksstof tij-
dens het beeldhouwen. Jong en oud komen
dezelfde thema’s in het leven tegen.
Het geheim in de steen kan het geheim in
de mens blootleggen.

Om oudere een plek te geven waar zij zich-
zelf kunnen zijn nodig ik hun uit om te
komen beeldhouwen om samen op zoek te
gaan naar talent. Schuw niet iedereen heeft
talent.

Janny de Munck
Tel. 0614932660

jannydemunck@outlook.com

Beeldhouwen in Capelle
In de steen schuilen vele geheimen

Een steekincident dat di-
rect gedeeld werd op so-
ciaal media met foto’s en
filmpjes, heb ik in de 20
jaar dat ik als winkelier
actief ben in de wijk
Schenkel, nog niet mee-
gemaakt.  

Op zich prima dat nieuws
gedeeld wordt met zo’n
grote groep mensen, maar
het roept daardoor ook
heel veel emoties op bij de
bewoners in de wijk. Een
veel gehoorde klacht is,
dat de wijk achteruit zou
gaan. Ik ben het daar niet
mee eens en zal uitleggen
waarom.

Vanuit mijn rol als winke-
lier heb ik contact gehad
met de wethouder van o.a.
veiligheid en jeugd, me-
vrouw Hartnagel en de
stadmarinier, meneer
Haile. Ze hebben mij ver-
teld hoe het een en ander
in elkaar zat ten aanzien
van dit nare incident. Mij
is verzekerd, dat het een
incident was, dat in iedere
stad of dorp had kunnen
gebeuren.

Eigenlijk gaat het heel
goed in de wijk. Er wor-
den regelmatig leuke acti-
viteiten georganiseerd en
er wordt gewerkt om de
wijk, met name om het

middengebied in de toe-
komst nog leuker te
maken. Woningbouwcor-
poratie Havensteder is
bezig met het renoveren
van flats in de wijk en ver-
geet vooral het actieve
WOP bestuur niet, dat
goed te bereiken is en
waar je met al je vragen,
zorgen en/of opmerkingen
terecht kunt. Kortom wij
wonen/werken in een wijk
waar veel positieve ont-
wikkelingen zijn. 

Ik blijf dus optimistisch
als het over onze toekomst
gaat. Laten we met z’n
allen de schouders eronder
blijven zetten en trots zijn
op de wijk Schenkel!!!

Robbert-Jan Bruins 

Beste buurtbewonersDeze 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
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Hallo Buurtjes 
De zomer ging voor mij, 2e helft juli en
augustus, nat, winderig en behoorlijk
frisjes voorbij! Hoe snel raak je
ge(ver)wend aan 2 mooie zomers die
van 2019 en 2020. Voor 2020 was het
daarmee een soort pleister op de hele
aparte Copvid-19-pijn! Gelukkig was
búiten veel mogelijk. Daarmee werden
belemmeringen zoals het afstand houden
en beperkingen van bewegingsruimte
wat gecompenseerd. Voor veel mensen,
ouderen én jongeren zijn de gevolgen
nog steeds ongemakkelijk. Ouderen blij-
ven extra waakzaam ook nu de moge-
lijkheden flink verruimd zijn. Jongeren
hebben weer andere zorgen, de ruimte
staat tóch nog onder druk. Gedoe over
ja/nee gevaccineerd en de erbij beho-
rende QR-code wanneer je dat wel bent.
We leven in een moordend tempo en een
groot deel van onze natie houdt het niet
meer bij!

Een van de onderwerpen waar ik in deze
rubriek aandacht voor vraag! ‘Houden
we elkaar een beetje bíj in ons eigen
buurtje’?! 
Ik hoop het van harte! Het zijn toch echt
de kleine dingen die het dóen. Gewoon
een groet als je elkaar toevallig passeert
in wijk of buurt, in de lift of in de hal
van de flat? In de buurtwinkel, de apo-
theek, het IJssellandziekenhuis? 
Deze laatste zijn een soort ‘hotspots’
voor ouderen... Juist op plekken waar je
het niet verwacht, bekenden, of in de
verte ‘bekend’, of gewoon omdat je ziet
dat iemand een opbeurend woord kan
gebruiken..., gróeten en een paar woor-
den wisselen. Dóe het eens! Het doet
echt geen pijn! Je kunt voor iemand de
dag veranderen omdat zij of hij onver-
wacht aandacht kreeg van ‘zomaar ie-
mand’. Ik weet het uit ervaring dat die
bescheiden aandacht werkt. Natuurlijk
niet luk raak wat roepen. Begin met het
kijken met andere ogen. Wanneer je
daarmee begint ontwikkel je vanzelf iets
dat je aanspreekt uit wat je ontmoet.
Zeker als je elkaar in de buurt wat vaker
‘tegen het lijf loopt’ zoals de uitdruk-
king is. 

Juist nú, met alle ‘afstand’ die nodig
was, alle ‘verwijdering’ die dat uiteinde-
lijk ook opleverde, is een gewoon sim-
pel ‘hoi, fijne dag’ of zoiets bij iemand
die je wel ‘herkent maar niet kent’ een
prima groet in het voorbijgaan.
Een goedemorgen of goedemiddag in
het voorbijgaan werkt ontwapenend!
Ook dat is mijn ervaring! We hebben er
ook een mooi woord voor bedacht in
Capelle, ‘verbuurSamen’, goed toch!

Bernard Geise 0653 144296
schenkel@capelsewijken.nl

Waarnemingen
Meer ruimte voor elkaar en toch is het
ingewikkeld. Er kan meer en toch blijft
er ongemak. Ruim 1½ jaar min of meer
ontregeld en een soort terug bij ‘af’? 

Er zijn vast land- en lotgenoten die fluitend
terugkeren in het ‘oude’ ritme, of toch niet?
Er zijn flink wat werkenden die 2020 van
baan veranderden en maanden achtereen
nieuwe collegae op de ‘buis’ zagen. Fysiek
kon/mocht niets. 

De digitale communicatie ontplofte. We
leerden heel snel bij!

Het bijzondere (en spannende) van het wis-
selen van werkkring bleek toen er dan toch
op bescheiden schaal fysieke ontmoetingen
kwamen, want een gezicht op 1½ meter is
toch anders dan via een schermpje en wat
veel opmerkelijker was, de opmerkingen
over de ‘totale mens’ die plots tevoorschijn
kwam, oeps, ‘wist niet dat je zo lang was’,
of ‘korter dan ik in gedachten’ had, hilarisch
vaak! Het solliciteren via de digitale route
werd voor heel wat mensen die wilden ver-
anderen een ingewikkelde weg. Weer terug
bij hoe het was eind 2019? Niemand gelooft
dat nog.

Na ruim een jaar kennis en nieuwe vaardig-
heden in thuiswerken worden er vast en
zeker nieuwe afspraken gemaakt over de fy-
sieke aanwezigheid op de werkplek. Zullen
verkeersstromen gaan veranderen. Mis-
schien nog te vroeg om dat duidelijk te heb-
ben, veranderen zal het zeker.

Midden in deze ingewikkelde maatschap-
pelijke verhoudingen waren er 2e Kamer-
verkiezingen. Leverde wat besmettingen
betreft weinig zorgen op. Het stemmen zelf
bleek in de digitale vorm op enkele plekken
‘gedoe’. Er kwamen ook oplossingen.

Wat nog niet opgelost werd is hoe je daarna
een nieuwe regering vormt. Na de verkie-
zingen en midden in de oplopende besmet-
tingen kreeg een minister, Kajsa Ollongren,
betrokken bij de eerste afstemmingen (de
verkenners) ‘hoe verder’, bericht positief
getest te zijn. We zijn het, in alles wat na-
dien volgde bijna vergeten, maar op het sta-
peltje paperassen dat zij in allerijl meenam
was het bovenste papiertje nou net zo’n
leuk aantekenvelletje dat iedereen van ge-
sprekken maakt. Geheugensteuntjes voor
verder onderhoud in kleine kring, de kring
die tot een gewogen advies zou komen...
Nou dat heeft Nederland geweten; het
speelt, m.i., nog steeds. Er stond in krabbel-
tjes heel veel. Eigenlijk stond er dat er best
‘wel licht’ zat tussen de zo duidelijk vóór
de verkiezingen uitgesproken samenwer-
king tussen enkele partijen. Uit het NRC-
blog van 9 april viel te lezen:

‘Klaver beklemtoonde in zijn gesprek met
de informateur ook zijn wens om niet zon-
der de PvdA in een coalitie plaats te nemen.
Uit de gelekte formatienotities van de vo-
rige verkenners viel juist op te maken dat
de progressieve partijen elkaar ‘niet echt’
vasthielden en dat GroenLinks er mogelijk
voor openstond om ook zonder een andere
linkse partij te regeren. Vrijdag veegde hij
die suggestie van tafel door te zeggen dat
het „linkse verbond alleen maar hechter is
geworden.’

In mijn manier van waarnemen, misschien
te simpel gedacht, heeft het ‘aantekeningen-
blaadje’ nog steeds heel veel effect op de
besprekingen die zich in alle opzichten
moeizaam voortbewegen. Ook hier zijn er
voortekenen van veranderingen. Het wordt
anders, dat kan haast niet anders met zoveel
spagaat aan alle kanten. Nieuwe tijden bre-
ken aan. Niet alléén in de dagelijkse be-
slommeringen! Ook hier. Nederland in
beweging door een virus op vele manie-
ren...

Laurens van Maeskant

De scholen zijn weer begonnen en dat
betekent dat de wijksport ook weer be-
gint!

Alle kinderen van 8 t/m 12 jaar kunnen gra-
tis mee doen aan de wijksport activiteiten.
Een uurtje extra gymles, wie wilt dat nou
niet? Voetbal, trefbal, badminton, basketbal,
zelfgemaakte spellen, je kunt het zo gek niet
bedenken!

Ook organiseren we regelmatig themawe-
ken, we nodigen dan (Capelse) sportvereni-
gingen uit om gastlessen komen te
verzorgen om iedereen kennis te laten
maken met betreffende sport!

Deelname van de wijksport activiteiten is

ALTIJD gratis! Vooraf aanmelden is niet
nodig.

Locaties en tijden;
Iedere vrijdag: Kinderlab Schenkel - gym-
zaal Bongerd: 15.30-16.30
Bij mooi weer gaan we naar het trapveldje
aan de Bongerd.

Meer info? 
Mail info@sportiefcapelle.nl of ga naar
www.sportiefcapelle.nl

Gratis wijksport in de Capelse wijken


