
WOP-Krant Schenkel - september 2022 - pagina 1

Een uitgave van AVW Vakpers in opdracht van het 
Wijk Overleg Platform Schenkel           Jaargang 2022 nr. 3 - september 2022

Uitnodiging WOP Schenkel
Op donderdag 8 september 2022 om 20.00 uur 
vergadert het Wijkoverlegplatform Schenkel in 

buurthuis De Wel.
Op de agenda:

• Buitenruimte
• Voortgang Florabuurt
• Activiteiten

Wij hopen u te ontmoeten op donderdagavond 8 september.
Met vriendelijke groet, WOP Schenkel

Hoe goed kent u uw wijk? 
De foto in de vorige WOP-krant is genomen van de ondergrondse
containers aan de Ericastraat hoek Ericaplein. Uit meerdere goede
inzendingen is mevrouw I. Klomp getrokken, gefeliciteerd!
De nieuwe foto: Weet u waar deze foto is genomen? Onder de
goede inzendingen verloten wij een cadeaubon van € 15,--
Stuur uw foto en/of oplossing vóór 1 november 2022 naar:  
schenkel@capelsewijken.nl of naar: Buurthuis De Wel, 
Wijkfoto, Bongerd 2A. 2906 VK, Capelle aan den IJssel

Vergader-
schema 2022

WOP 
vergaderingen:
08 - 09 - 2022
15 - 12 - 2022
Tijd:
20.00 - 22.00 uur

Waar: Buurthuis
de Wel.

Na een warme periode is de zomer van
2022 bijna voorbij. Een te warme periode
misschien, zeker voor degene die in huis
of in de wijk moesten blijven. 
Tijdens de warmste momenten was de
stress te voelen, de hittestress wel te ver-
staan. Veel mensen op een klein opper-
vlakte hebben andere voorzieningen
nodig. Gelukkig zijn er komende periode
workshops van het programma Buiten-
ruimte, mogelijk kunnen we daar onze in-
breng geven voor een betere en ruimere
buitenruimte. Niet alleen voor nu maar
ook voor later want de verwachting is dat
het weer extremer gaat worden (te veel of
weinig (regen)water en zon).
Het iets minder warm van de laatste dagen
(best lekker), doet ons ook beseffen dat de
vakantieperiode voorbij is en dat heel
langzaam het normale leven weer start.
Werk, files op de weg, druk in de metro,
scholen weer gestart met veel scholieren
op de fiets. Zich van geen kwaad bewust
fietsen zij op het drukste moment van de
dag op de weg. Zullen we daar een beetje
rekening mee houden?
Voor de wijk Schenkel staat komende pe-
riode veel op stapel. Verder op in de krant
kunt u alle nieuwbouw projecten lezen.
Het zijn er veel, misschien wel te veel
voor een kleine wijk als Schenkel. Zeker
de komende 10-15 jaar zal Schenkel in de
verbouwing zitten, hinder en belemmerin-
gen tot gevolg. Het vraagstuk of alles in

de komende periode wel maakbaar is zal
zeker op tafel moeten komen. Het nieuwe
college heeft inspraak en participatie van
bewoners als belangrijk onderwerp opge-
nomen in het coalitie akkoord. Laten we
daar met elkaar voor alle projecten ge-
bruik van maken en het proces bewaken.
Geen inbreng wordt vaak vertaald dat ie-
dereen het eens is met de plannen. Het
WOP Schenkel zal in deze participatiepro-
cessen helpen. Soms als trekker, als ken-
nispunt of als deelnemer maar één ding is
zeker….we kunnen dit niet zonder u!!!
Laat u stem horen.
Helaas heeft Havensteder aangegeven dat
de renovatieplannen van de lage flats even
een pas op de plaats moeten maken (on
hold) tot begin volgend jaar. Een echte te-
leurstelling voor de bewoners van deze
woningen. Ook de door de vorige wethou-
der toegezegde sociale activiteiten zijn
nog niet bekend gemaakt.
Voor de zomer is ook het nieuwe college
benoemd. Tijdens de afscheidsreceptie
hebben we de heer N. van Veen bedankt
voor zijn inbreng als wijkwethouder van
Schenkel en hem namens de wijk een
presentje gegeven. Onze nieuwe wijkwet-
houder is de heer S. Geissler. We kijken
uit naar een succesvolle samenwerking.
Tijdens het WOP Schenkel overleg van 8
september om 20.00 uur in buurthuis de
Wel kunt u hem ontmoeten. Komt u ook?

Alfred Heijkoop
Voorzitter WOP Schenkel

Vakantie weer voorbij!!!



Agenda: 
20:00 uur: Opening 
Voorzitter Alfred Heijkoop opent om 20.05
uur de vergadering en heet een ieder wel-
kom. Goed dat we weer fysiek kunnen ver-
gaderen. Hopelijk blijft dit zo.

Verslag vergadering 10 februari 2022:
Keuzekamp moet Keuzenkamp zijn.

Mededelingen: 
De wethouder Nico van Veen en Nancy
Rahman zijn helaas verhinderd.
De nieuwe wijkagent is Herman Corte (af-
wezig).

Wim Bik:
Hij vindt dat als het WOP omissies in de
openbare ruimte aankaart en er niets ge-
beurt dat het WOP dan niet serieus wordt
genomen. Aan de hand van foto’s laat Wim
vele knelpunten in de wijk zien.
• Situatie Hammerfeststraat: er mag geen

snelverkeer over de afsluiting rijden.
Echter dat gebeurt toch. De aanwezige
camera functioneert niet, dit terwijl er
een gerechtelijke uitspraak ligt. Wim
heeft dit veelvuldig naar voren gebracht,
alleen er volgt geen enkele actie op.

• Zelfonderhoud achter Korenmolen
(paaltje) wordt niet uitgevoerd. Er zou,
na afspraak, een brief komen, maar die
is er niet.

• Het beeld van het groen is niet om aan
te zien. Je ziet enkel onkruid. Waarom
gebeurt er niets. De wijk verloedert hier-
door. Ditzelfde geldt voor de vele bra-
menstruiken die de struiken
overwoekeren en over de paden hangen.

• Het pad Niewerkerkse Tocht. Het pro-
bleem van wortelschade is aangekaart.
Er is ondanks toezegging nog steeds niet
geasfalteerd, het pad ziet er niet uit.
Omgewaaide boom, ligt er al sinds de
storm. Vuil blokkeert de doorstroming
van de duiker. Waarom niet schonen?
Bomen die in de winter in het water
staan. Maak bijv. een geultje, etc. 

• Eurostars geluidsoverlast. Meerdere
malen aangekaart, zie verslagen. Er ge-
beurt echter niets. Het was wel verba-
zingwekkend dat nadat een buurman
Handhaving had gebeld er ineens (17
mei) een vergadering was gepland.
Wordt het WOP wel serieus genomen? 

Parkeerterrein deels in beslag genomen
door aannemer; waarvoor is hem een
raadsel. Sporters kunnen de auto hier-
door nauwelijks kwijt. Ook wordt er in
het weekend op de parkeerplaats gebar-
becued, muziek gemaakt ed. Vooral bij

activiteiten van Eurostars. Betrokkenen
(veelal Antilianen) die dit veroorzaken
komen bedreigend over. Handhaving
doet helemaal niets. Wat gaat gemeente
hier nu eindelijk eens aan doen?

Menno vindt het niet goed dat er zo slecht
gereageerd wordt op deze zaken die al vaak
zijn gemeld. Hij vindt echter niet dat het
WOP niet serieus wordt genomen. Hij
neemt morgen direct contact op met het
hoofd buitenruimte en verwacht een juiste
terugkoppeling. Alfred vindt overigens dat,
behalve dit dossier, het WOP wel serieus
wordt genomen. Ria is deze mening ook
toegedaan.

Toos Spee, inspraak:
Toos refereert aan het stukje in de krant
over nieuwbouw Aafje. Daarin geven be-
woners aan wat voor impact de nieuwbouw
op hun uitzicht heeft. Toos betreurt dat het
zo is gelopen. Ze spreekt van een totaal mis-
lukte inspraak. De bewoners zijn volledig
buitenspel gezet.
Participatie Florabuurt: Ze betreurt dat de
evaluatie alleen over het proces gaat en
geen gevolgen heeft over de genomen be-
sluiten. Ze wacht op concrete voorstellen
van het WOP hoe we verder moeten in deze
buurt. Alfred zegt dat het onderzoek over de
gedane participatie is opgestart. Menno zegt
dat er zoveel mogelijk naar organisaties/be-
woners is geluisterd. Dat wil niet zeggen dat
dan alle wensen te realiseren zijn. Stadsont-
wikkeling heeft het evaluatietraject opge-
start. Als WOP gaan wij hier aan meedoen.
Ria voelt de frustratie in deze vergadering.

Menno, Florabuurt:
Menno legt uit wat de te nemen stappen
zijn. Marjan Klein gaat als projectleider met
de ontwikkeling van het middengebied Flo-
rabuurt aan de slag. De gebiedsvisie Flora-
buurt is vastgesteld. Dit betekent dat de
contouren vast liggen, maar dat daarbinnen
nog speelruimte is.

Met partijen kijkt de gemeente nu naar wat
er moet komen en hoe een en ander te fi-
nancieren valt. Daarna volgt het programma
van eisen etc. Nog vele zaken waar intern
besluiten over moeten worden genomen,
voordat deze in participatie komen. Enkele
aspecten:
• Over de 8 woningen in de Wingerd

volgt voor de zomervakantie nog over-
leg met de buurt.

• De ontwikkelaar is nog doende met de
uitwerking van de torenflat en huisart-
senpraktijk / Huis van de wijk.

• Over de stand van zaken verkeeronder-
zoek komt voor de zomer nog een bij-
eenkomst. Martin van Gent vraagt zich
af of sluipverkeer naar Rotterdam ook in
het onderzoek wordt meegenomen.

20.10-20.40 uur: Kansen in Schenkel
(agendapunt vervallen).

Menno Vinke heeft in een andere gemeente
een nieuwe functie aanvaard en gaat ons
dus verlaten. Alfred bedankt  Menno na-
mens de wijk en geeft hem een cadeaubon
voor zijn jarenlange inzet.

20.40-21.10 uur: Buurtuin de Flora 
Ria: foto’s laten zien dat er hard gewerkt is
aan de buurttuin. Op de foto’s is goed te
zien hoe het gaat. Elke zaterdag van 11.00-
13.00 uur zijn tuin enthousiastelingen
bezig. Het is een leuke ploeg mensen. De
ruimte voor gereedschap in Het Truweel
voldoet. Ook heeft Jumbo plantjes geschon-
ken die over waren. Hij of zij die wil en kan
komen helpen is welkom. Het is voor en
door de bewoners, ondersteunt door Haven-
steder, Welzijn en WOP, 
Bernhard haalt ook het Jeux de Boule veld
dat aan de buurttuin ligt. Het WOP heeft de
bankjes keurig opgeknapt. Al met al een
heel leuk project.

21.10-21.40 uur: Activiteiten WOP
• Aanplant bloembollen op diverse plaat-

sen in de wijk. Vraag is waar nog meer?
Martin stelt rond de Meidoornflat voor.

• Groen van Prinsterenschool. Het WOP
heeft aan het herinrichten schoolplein
riant gedoneerd.

• Speelplek Violierstraat. Het WOP heeft
samen met enkele bewoners een enquête
opgezet. De uitkomst leert dat een meer-
derheid instemt met de aanleg van een
speelplek. Wel kijken hoe dit te combi-
neren valt met de honden uitrenplek.
Het WOP gaat met de verdere uitwer-
king aan de slag.

• WOP on Tour bijeenkomsten in de Ko-
renmolen en Bloemensingel.

• Uitbrengen van WOP blaadje met o.a.
info over bouwactiviteiten in de wijk.

Komende activiteiten:
• WOP-on-Tour op 21 juni Winkelstrip

Wingerd (Jumbo). 
• Super Schenkeldagen: op 24 juni voor

ouderen in het buurthuis en op 25 juni
voor jeugd en anderen op en rond het
speelveld Dotterlei/Bongerd. 

• Het WOP onderzoekt het initiatief om
aan lantaarnpalen geraniumbakken op te
hangen. De locaties zijn winkels Dotter-
lei en Schenkelsedreef.

• WOP vergadering: volgende is op don-
derdag 8 september

Martin van Gent: doet oproep voor het uit-
nodigen van jeugdgroepen in de WOP ver-
gadering.

21.40-22.00 uur: Rondvraag
Heer Verheij. Waar komt opslagplaats Ha-
vensteder? Antwoord dit is nog niet bekent.

22.00 uur: Afronding. 
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Verslag WOP vergadering 12-05-2022
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Jaarmarkt 
terug in Schenkel
Na twee jaar van afwezigheid is de
Schenkel Jaarmarkt terug op de Berm-
weg. De markt heeft plaats gevonden op
vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus.

Een gedeelte van de markt bestond uit
een braderie met onder meer etenswaren
en kleding, en een vlooienmarkt. Daar-
naast waren er diverse activiteiten voor
jong en oud.

Buitenspeeldag in de Narcisstraat
Op 22 juni organiseerde de feestcom-
missie van de Narcisstraat in Schenkel
een buitenspeeldag. De dag was in eer-
ste instantie georganiseerd op 8 juni, de
nationale buitenspeeldag. Helaas was de
weersvoorspelling erg slecht en hebben
wij deze dag moeten verplaatsen naar
22 juni.

Alle kinderen uit de straat waren hier voor
uitgenodigd. Wat een enorm succes was het.
We hadden prachtig weer en alle kinderen
konden meedoen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen bui-
ten spelen en promoten dit graag. Op deze
manier is er ook sociaal contact tussen be-
woners uit de Narcisstraat. Vanwege het

prachtige weer werden er verschillende
water spelletjes georganiseerd. Een super
spannend potje flessenvoetbal, een water
estafette tussen twee teams en als afsluiter
een groot watergevecht. 

Door een mooie bijdrage van WOP Schen-
kel waren er genoeg pakjes drinken als
heerlijke dorstlesser en een heerlijk zakje
chips voor alle kinderen.
Iedereen vond het een geweldige middag en
zeker voor herhaling vatbaar. 
Dank WOP Schenkel voor het mooie be-
drag via Maakcapelle.nl!

Alle kinderen uit de Narcisstraat 
en de feestcommissie

Het was weer genieten geblazen tijdens
de Super Schenkeldag op zaterdag 25
juni. 

Op het speelveld bij de Bongerd/Dotterlei
had WOP Schenkel gezorgd voor een flink
aantal leuke activiteiten voor de kinderen in
de wijk. En dat leverde heel wat blije ge-
zichten op. Ze konden een middag lang te-
recht bij de vele uitdagende attracties
waarvan er een aantal ronduit spectaculair
waren. 

Ook voor drinken, popcorn, suikerspinnen
en poffertjes werd door de organisatie ge-
zorgd. Kortom voor ieder wat te beleven.
Met recht na twee jaar weg geweest een
Super Schenkel dag dus!

Een Super Schenkel Dag
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Na de vakantie zijn de kinderen van De
Groen van Prinstererschool weer ge-
start op school. Voor de vakantie was
het een gezellige bedoeling op school! 
Officiële opening schoolplein: 
Na de meivakantie werd het schoolplein of-
ficieel geopend! Met dank aan heel veel gif-
ten, onder andere van MaakCapelle en het
WOP, is het plein tot stand gekomen. 
Wethouder Westerdijk opende het school-
plein officieel. Daarna pootte ze samen met

de leerlingraad zomerbollen om de school-
tuinen nog meer kleur te geven. Tijdens de
feestweek kregen alle kinderen ‘groene les-
sen’. Zo kwam Hoogheemraadschap Schie-
land en Krimpenerwaard vertellen over de
snufjes onder het plein. Als school vangen
we meer dan 500 badkuipen water op ónder
de grond. Dit is handig bij piekbuien en
voorkomt het overstromen van het riool. De
Gemeente Capelle aan den IJssel heeft hard
gewerkt om het doodlopende stukje van de
Rozensingel te verhogen, zodat het aansluit

bij het plein. De gemeente heeft daarbij
goed laten zien hoe het regenwater weg kan
stromen naar de sloot (oppervlaktewater). 
We sloten de feestweek af met een Groen-
markt. Daar werden mooie prijzen gewon-
nen bij het Rad van Avontuur. Dank aan alle
winkeliers die de prijzen hebben gespon-
sord! Er waren kraampjes met informatie
over verduurzamen en bezuinigen op ener-
gie, er werden 2e handsspullen verkocht én
er waren duurzame en groene producten te
koop. Het werd een heel gezellige middag
waarbij we ook veel buren hebben ontmoet.

Het plein is na schooltijd, in de weekenden
en vakanties geopend voor de buurt. Van
harte welkom dus! En mocht u groene vin-
gers hebben, schroom niet om gezellig te
komen schoffelen, onkruid wieden, bramen
te plukken enz. enz.
De hekken gaan elke avond dicht dankzij de
sleutelbeheerders die in de wijk wonen.
Heel veel dank daarvoor! Het voorkomt
overlast en vandalisme en daar zijn we blij
mee. 

Avondvierdaagse
Meer dan 60 kinderen van Groen liepen
mee met de Avondvierdaagse. De ouderraad
verzorgt de inschrijving en wat lekkers
langs de route. Het waren gezellige avon-
den.

Kamp en afscheid groep 8
Met een heel gezellig kamp in Loon op
Zand én een fantastische afscheidsmusical
namen de leerlingen van groep 8 afscheid
van De Groen. De musical ging over een ta-
lentenshow. We zagen heel veel talent én
met elkaar maakten de leerlingen er één
groot feest van!

Schoolreis
Twee jaar lang kon de schoolreis door de
coronamaatregelen niet door gaan. Geluk-
kig kon het dit jaar wel! Het was daardoor

wel extra spannend! De bussen stonden
klaar, de hulpouders ook… en daar gingen
ze! De onderbouw naar Dippiedoe en de
middenbouw en bovenbouw naar Drievliet.
Moe maar voldaan kwamen alle kinderen
aan het eind van de dag terug. 

Het nieuwe schooljaar
De komende periode gaan we weer hard
aan het werk. Goed onderwijs is voor ons
erg belangrijk. We willen dat alle kinderen
goed kunnen lezen en rekenen als zij de
school verlaten. Daarnaast gaan we werken
in thema’s, waarbij de kinderen veel samen-
werken met kinderen uit hun eigen groep én
uit andere klassen. Hoe dat allemaal gaat
laten we graag zien in de volgende WOP-
krant.

Nieuwe leerlingen
Bent u op zoek naar school voor uw peuter?
Stuur een mailtje naar directie@groenca
pell.nl om een kennismakingsgesprek en
rondleiding in te plannen. We heten u van
harte welkom!

De Groen van Prinstererschool

De scholen zijn weer begonnen!

Trots
Een idee, hoe klein dan ook, kan een groot
verschil maken in onze leefomgeving. Ons
idee om meer kleur en fleur in de wijk te
brengen wordt steeds zichtbaarder. Het
groen, bloemenbollen en ook hanging-bas-
kets geven de wijk Schenkel een goede uit-
straling. Een wijk waar we trots op kunnen
zijn en waar we fijn wonen.

Zoekend naar meer ideeën willen we ieder-
een vragen om zijn/haar ideeën naar ons te
sturen liefst via de mail naar schenkel@ca-
pelsewijken.nl, WOP vergaderingen of de
WOP-on-Tour bijeenkomsten.
Alleen lukt het niet, samen lukt het wel!!!

Alfred Heijkoop
WOP Schenkel

Geen boom maar 
wel gratis bloemen
Tijdens de storm van afgelopen voor-
jaar is de sparrenboom op het Beltmo-
len pleintje dusdanig scheef gewaaid dat
de gemeente deze moest verwijderen. 

Over bleef een open plek midden in het
plantsoen. Omdat de gemeente gratis zakjes
met zaad van wilde bloemen beschikbaar
stelt, heb ik deze bij het energieloket (Am-
nestyplein) opgehaald.  Na het inzaaien
staan inmiddels de eerste bloemen in bloei.
Ik kijk nu uit naar de goudsbloemen die nog
in bloei moeten komen. Weinig moeite en
een leuk gezicht die bloemen en ook nog
eens goed voor de (wilde) bijen.

Ger Keuzenkamp
Bewoner Beltmolen 
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• Bent u betrokken bij uw buurt?
• Vindt u dat uw buurt voor iedereen vei-

lig moet zijn en iedereen zich veilig
moet voelen?

• En dat de omgeving er netjes uit moet
zien?

Dan bent u misschien wel geïnteresseerd
om u als vrijwilliger aan te sluiten bij het
buurtpreventieteam!

De politie en handhaving kunnen dat name-
lijk niet alleen. Daar hebben ze u ook bij
nodig als extra oren en ogen van de buurt!

Er bestaat al ruim 15 jaar een buurtpreven-
tieteam in Schenkel, samen proberen wij de
buurt een stukje veiliger te maken. Eén of
twee keer in de week, in de avonduren,
wordt er door de vrijwilligers in uw buurt
gelopen om de omgeving te controleren,
Wij signaleren wat er speelt in de buurt en
bieden daarmee ondersteuning aan de wijk-
agenten, handhavers, stadsmariniers en de
gebiedsregisseurs. Wij leveren een bijdrage
aan het verbeteren van de veiligheid, het
veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in
onze buurt.
Ook bieden wij ondersteuning aan evene-
menten in de wijk zoals: Super Schenkel
Dag, de jaarmarkt en avondvierdaagse.

We willen graag iedereen hierbij betrekken
en een representatief team hebben en vra-
gen daarom of u deel wilt uitmaken van ons
team. 
Wij kunnen uw hulp hard gebruiken!

Wilt u zich ook 2 á 3 avonden in de maand
inzetten voor uw buurt, geeft u zich dan op!

Dat kan via info@buurtpreventieflora.nl of
06-274230218. 

Wilt u eerst meer informatie, ook dan kunt
u contact opnemen.

Graag tot ziens in ons team!
Buurtpreventieteam Schenkel

Buurtpreventie is
op zoek naar
nieuwe leden!Op 20 oktober a.s. draait er weer een

speelfilm, georganiseerd door Filmhuis
Capelle Schenkel. Aanvang 13.30 uur.
Plaats: Serviceflat Schinkelhove, Mei-
doornveld 60. Begeleiding dr. Amber de
Rooij, psycholoog.Toegang: gratis.

De speelfilms vertoond worden zijn niet al-
leen fijn om naar te kijken. Ze inspireren
ook om te leven vanuit het “hoogste goed”.
Het leven stelt ons voor veel uitdagingen,
zeker in deze tijd, en bepaalde speelfilms
kunnen ons helpen hier het best mogelijke
antwoord op te geven. In die zin sluiten ze
aan op de essentie van religieuze en wijs-
heidstradities. Inmiddels is ook door de we-
tenschap vastgesteld dat we
gelukschemicaliën aanmaken als we be-
paald deugden en kwaliteiten nastreven,
zoals vriendelijkheid en vergeving. Kortom,
we maken de wereld om ons heen hier niet
alleen een beetje beter mee, we worden er
zelf ook gelukkiger door.

Over de film
Heb je naast lief als je zelf…, echter als ie-
mand zich onappetijtelijk gedraagt, kan dat
soms een hele uitdaging zijn. Er wordt wel
gesteld dat dergelijk gedrag eigen-
lijk vaak  een schreeuw om liefde
is. Een inzicht dat helpend kan zijn
om met de als lastig ervaren mede-

mens om te gaan (soms zijn wij dat wellicht
ook wel eens voor een ander ;-). Tom Hanks
speelt Mister Rogers in A Beautiful Day in
the Neigborhood, een voor deze tijd heel
passend, waar gebeurd, verhaal waarin
vriendelijkheid het wint van cynisme, geba-
seerd op de vriendschap tussen Fred Rogers
en journalist Tom Junod. Een verbitterde
journalist moet voor een tijdschrift een stuk
schrijven over Fred Rogers. Hij overwint
zijn scepticisme en leert van de meest ge-
liefde buurman van Amerika over vriende-
lijkheid, liefde en vergeving.

De film zal worden voorafgegaan door een
korte inleiding. Na afloop van de film be-
staat de mogelijkheid om, onder het genot
van een hapje en een drankje, met elkaar uit
te wisselen over hoe u de film ervaren heeft
en hoe u er wellicht door geïnspireerd bent
geraakt.

Noteer de datum vast in uw agenda. U kunt
zich op de volgende manieren opgeven voor
de filmmiddag: Een email sturen voor 1 ok-
tober naar amber@filmsandflourishing.nl.
Of via de intekenlijsten die begin oktober
neergelegd worden in onder meer Schinc-

kelhove, buurthuis De Wel en bij
Jumbo Bruins. Geef u bijtijds op
want het aantal plaatsen is be-
perkt.

2022 - een prima zonnepanelen jaar
We hebben een zonnige zomer en dat
merk je ook als je naar de opbrengst
van je zonnepanelen kijkt. De afgelopen
10 jaar hebben de 4 zonnepanelen, die
op mijn dak liggen, nog nooit zoveel
elektriciteit opgewekt. 

Dat is uiteraard heel fijn in combinatie met
de hoge energieprijzen. Met totaal 8 pane-
len (4 op het dak en 4 op de carport) heb ik
in juni en juli zelfs meer stroom opgewekt
dan gebruikt. De gasaansluiting is vorig jaar
door Stedin weggehaald en ik heb dus niet
meer te maken met de al maar stijgende
gasprijzen. Voor verwarming en warm tap-
water is de CV-combiketel vervangen door
een warmtepomp die het huis en de boiler
verwarmt. Na 1 jaar zonder gas kijk ik te-
vreden terug. Ik heb geen spijt van mijn be-
sluit om het vertrouwde aardgas vaarwel te
zeggen.

Het is lang niet voor elke
bewoner van Schenkel
mogelijk om zelf zonne-
panelen te plaatsen. Ge-
lukkig bestaat daarvoor
een alternatieve oplos-
sing. Zonnepanelen op
andermans dak. In april

van dit jaar is het eerste zonnedak van co-
öperatie ZonKracht Capelle ‘live’ gegaan.
Op het dak van Kindcentrum Ontdekrijk
(wijk Oostgaarde) liggen 213 zonnepane-
len. Deze panelen zijn eigendom van de 38
leden van de coöperatie, waaronder ook
Schenkelbewoners. Deze leden delen mee
in de opbrengst van de zonnepanelen en die
is door deze zonnige zomer boven verwach-
ting goed. Er is al ongeveer 44.000 kWh
groene stroom opgewekt, die aan Green-
choice is verkocht. Onlangs heeft de coöpe-
ratie de eerste betaling van Greenchoice
ontvangen. Begin volgend jaar wordt de ba-
lans opgemaakt en wordt in een Ledenver-
gadering besloten welk bedrag aan de leden
wordt uitbetaald. Aan dit project deelnemen
is helaas niet meer mogelijk, maar de co-
öperatie wil meer lokale zonnedaken reali-
seren. Het is nu al mogelijk om hiervoor een

voorintekening te doen.
Zie de website van:
zonkrachtcapelle.nl.

Ger Keuzenkamp (Be-
woner Beltmolen)
Voorzitter coöperatie
ZonKracht Capelle

Filmhuis Capelle Schenkel: 
A Beautiful Day in the Neighborhood (2019)



WOP-Krant Schenkel - september 2022 - pagina 6

KinderLab Schenkel bestaat nog niet
lang, maar kinderen uit de buurt weten
het goed te vinden. Er is nu ook een
heus Kinderpersbureau gestart. 

De jonge journalisten hebben zelf de onder-
werpen gekozen waarover ze gaan schrij-
ven: verhalen over en uit de wijk, mode,
wetenschap, mensen – en nog veel meer.

Educatief medewerker Olivier van Nooten
van Bibliotheek aan den IJssel begeleidt het
Kinderpersbureau. Samen met hem leren de
kinderen beter schrijven, onderzoek doen,
het verschil tussen nieuws en fake nieuws,
en welke bronnen ze van internet en boeken
wél en niet kunnen vertrouwen.

Begeleider Kinderpersbureau Olivier van

Nooten: ‘Behalve dat de kinderen super en-
thousiast zijn, leren ze er ook van samen-
werken. Ze leren over de onderwerpen
waarover ze schrijven, veel nieuwe woor-
den, én hoe je goed onderzoek moet doen.’

Piepjonge journalisten in Schenkel 
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WOP on tour
Het WOP gaat ook dit najaar de wijk in. Dit
keer gaan we naar de Molenbuurt. Op
woensdag 14 september staan we in de
Standaard- en Zaagmolen en op dinsdag 20
september zijn we in de Papier- en Polder-

molen te vinden. We staan hier tussen 18.30
en 20.00 uur. De buurtbewoners ontvangen
een week van te voren een uitnodiging. Bij
ons bezoek horen wij graag wat er goed en
minder goed gaat in de buurt. Samen met u
werken wij aan een schone, hele en veilige
woonomgeving.

WOP en
Buurthuis
zoeken vrijwilligers 
Voor activiteiten in de wijk zoekt het
WOP en het buurthuis actieve buurtbe-
woners die willen helpen.

Het belangrijkste is dat je makkelijk en
graag contact hebt met andere mensen en
dat je het leuk vindt om op positieve een
creatieve wijze aan de slag wil.

Wat vragen wij nog meer:
    Eigen initiatief tonen
    Positieve houding
    Samenwerken in een team
Wilt u helpen? Neemt u dan contact op met
Mona Gozalnia
06-19263754 (bij voorkeur per WhatsApp)

Alfred Heijkoop
06-51362384
alfred.heijkoop@planet.nl

Alzheimerdag 
21 september
Ook in Schenkel besteden wij aandacht aan
de wereld Alzheimer dag. Op woensdag-
middag 21 september staat wij bij de
JUMBO. Dementie is een ziekte die velen
raakt en (nog) niet te genezen valt. Men ver-
wacht zelfs een toename in de komende 20
jaar. Kom bij ons tafeltje langs. Er ligt enige
informatie, zaadjes van Vergeet-mij-Nietjes
en een broche. Vindt u het leuk om ons te
helpen wees welkom; mail: schenkel@ca
pelsewijken.nl

Draaidagen 
Beijerinck gemaal
In het komende periode draait het Beij-
erinck gemaal op de volgende zaterdagen:
10 september, 22 oktober en 19 november.
De draaitijden zijn van 13 tot 16 uur en de
entree is vrij. Meldt u aan als u met het
draaien van de pompen mee wilt helpen. In
het zelfde gebouw is ook de tentoonstelling
van de Historische Vereniging Capelle te
bezoeken.

Buurt en Ontmoetings-
tuin Florabuurt
Vanaf maart dit jaar is de Florabuurt verrijkt
met een buurttuin. Ondanks de droogte gaat
het goed met  de tuin. De eerst oogsten zijn
al binnen en er komt nog veel meer lekkers
aan. Leuk voor al die tuiniers. Heeft u inte-
resse om mee te doen? Geen enkel pro-
bleem. Kom op zaterdag langs en grijp uw
kans. Vanaf 10.30 uur bent u welkom. En,
er zijn genoeg “groene vingers” die u willen
helpen. De tuin ligt achterin de Dotterlei.

Stand van 
Zaken Schollebosl
De laatste maanden zijn er geen grote ont-
wikkelingen geweest. Door de hoge tempe-
raturen ontstond blauwalg in de grote vijver.
Omdat mens en dier contact met besmet
water moet vermijden, is bij het honden-
strandje een waarschuwing geplaatst. Ver-
der is tussen het hondenstrandje en het
ruiterpad met boomstammen een scheiding
aangebracht. Dit voorkomt dat de dieren el-
kaar lastig vallen. Om kans op brand te be-
perken zijn verdroogde bermen gemaaid en
mag er geen vuurtje (barbecue) worden ge-
maakt. Rond de waterspeelplaats was het
met deze hitte elke dag groot feest.

Violierstraat, voortgang
speelplaatsje
We zijn met alle informatie van de bewo-
ners naar de gemeente gestapt. Daarop is
een inrichtingsplan gemaakt. Dit ligt wat

ons betreft klaar om uitgevoerd te worden.
Alleen de voortgang loopt trager dan dat wij
hopen. Deels komt dat door de vakantiepe-
riode, maar ook door levertijden van toe-
stellen en discussies over de inpassing in
het beschermd dorpsgebied. Wij gaan ech-
ter met veel energie verder werken aan de
realisatie. Op de WOP vergadering van 8
september komen wij met nieuwe informa-
tie. 
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Stand van zaken Hof
van Kralingen (nieuw-
bouw Aafje)
Vlak voor de vakantie is de bovenste ver-
dieping aangebracht. Men is nu doende met
het metselen van de muren en de afbow van
het pand. Dit laatste neemt nog vele maan-
den in beslag. Rond mei 2023 verwacht
men klaar te zijn, zodat in juni de eerste be-
woners het gebouw kunnen betrekken. 
Heeft u vragen of ondervindt u hinder dan
kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 17.00
uur bellen met: Van Wijnen Bouw tel. 078-
6333911.

De Prinsentuin
Tegenover de flat Boomgaard aan de Dot-
terlei ligt op Rotterdams grondgebied het
Zadkine Technisch College aan de Prins
Constantijnweg. In maart van dit jaar zijn
omwonenden uitgenodigd om kennis te
nemen van de plannen van ABB Bouw-
kracht. Te weten het slopen van de school
en realiseren van circa 220 appartemen-
ten/woningen. ABB is sindsdien met de uit-
werking van de plannen bezig. Daarbij
maken ze ook gebruik gemaakt van de ont-
vangen reacties van omwonenden. De uit-
werking vergt de nodige tijd. Navraag leert
dat ABB in oktober of november een
tweede bijeenkomst organiseert. Voor infor-
matie zie: www.deprinsentuin.nl. Via de site
kunt u zich ook inschrijven op de nieuws-
brief.

Schinkelveen: nieuw-
bouw hoek Capelse-
weg/Bermweg
De gemeente heeft de omgevingsvergun-
ning voor de nieuwbouw afgegeven. Hier-
tegen is door omwonenden en een tweetal
bedrijven bezwaar gemaakt. Dit leidt tot
vertraging van het nieuwbouwproject. In de
volgende wijkkrant leest u meer.

Goudenregenstraat
43-47

Aan een nieuwe ontwikkeling wordt ge-
dacht in het gebied Goudenregenstraat 43-
47. Het gaat om de bouw van een
kleinschalig woonhofje bestaande uit seni-
orenwoningen gecombineerd met een aan-
tal starterswoningen. Dit is wat de
initiatiefnemer voor ogen heeft. Op dit mo-
ment werken initiatiefnemer en gemeente
aan een overeenkomst om deze ontwikke-
ling mogelijk te maken. Komt de overeen-
komst tot stand dan wordt de buurt bij de
nieuwe plannen betrokken. Overigens zijn
direct omwonenden al over het voornemen
geïnformeerd.

Onder Schenkelaren is deze locatie
beter bekend als de plek van de zon- en
nagelstudio Betty Boop, voorheen bak-
ker Van Ede. 

De eigenaar van de studio wil het leeg-
staande pand slopen en een kleinschalig ap-
partement bouwen. Om deze nieuwbouw
mogelijk te maken, is een afwijking van het
bestemmingsplan “Schenkel-Zuid” nodig.
De gemeente wil hier aan mee werken, mits
het plan past binnen het dorpse karakter van
de Bermweg. Op 7 juli 2022 is een eerste
informatie bijeenkomst voor omwonenden
en winkeliers geweest. Daarnaast is er een
enquête verspreid onder de mensen die mee
wilden denken over de invulling van de lo-
catie. De gemeente stelt hiervoor de regels
en randvoorwaarden op  en neemt daarin de
ontvangen reacties mee. In het vierde kwar-
taal van 2022 volgt een tweede informatie

bijeenkomst. Ook wordt een informatiecen-
trum op de projectlocatie geopend. De ope-
ningstijden worden bekend gemaakt op de
projectwebsite van de eigenaar Bermsigt
BV: www.via-verde.nl. Wilt u de voortgang
volgen? Houd dan de gemeentelijke website
in de gaten: www.capellebouwtaande
stad.nl/bermweg310

Sloop en nieuwbouw Bermweg 310

Bouwlocaties 
‘S Gravenweg
Op twee locaties aan de ’s Gravenweg
zijn bouwwerkzaamheden opgestart. 

Het gaat om het voormalig restaurant Jo-
hannahoeve. In het gebied komt nieuw-

bouw voor 6 woningen. Dat lijkt veel, maar
het gebied is ook vrij groot. Achter in het
gebied liggen 2 percelen voor de bouw van
4 woningen. Op het voorste deel komt de-
zelfde vorm en afmeting van de oude hoeve
terug. Voor informatie zie de site: capelle
bouwt aan de stad Johannahoeve.
In het tweede geval gaat het om het pand
met huisnummer 325. Het betreft de restau-
ratie van een rijksmonument. De boerderij
wordt her ontwikkeld tot woonzorgboerde-
rij voor dementerende ouderen. Er komen
18 wooneenheden met gemeenschappelijke
keuken en woonkamer zo is op de site te
lezen.

Sloop en nieuwbouw
Poortmolen (Parnassia
terrein)
Aan de Poortmolen staan verschillende psy-
chiatrische klinieken van de Parnassia
Groep. De eigenaar  heeft het plan om het
terrein op te splitsen in een zorg- en een wo-
ningbouwdeel. De gemeente wil hieraan
meewerken. Woningbouw past echter niet
binnen het geldende bestemmingsplan
“Schenkel-Noord”. Om hiervan af te wijken
gaat de gemeente, in samenspraak met om-
wonenden, een gebiedspaspoort opstellen.
Op woensdag 14 september om 19.30 uur
vindt de eerste bijeenkomst voor omwonen-
den en andere belanghebbenden plaats, in
het bedrijfsrestaurant van het ziekenhuis.
Tijdens de bijeenkomst staan de inrichtings-
wensen voor het gebied centraal. De ge-
meente informeert niet alleen de
aanwezigen, maar haalt ook informatie
(zoals wensen, aandachtspunten en zorgen)
uit de buurt op. De uitnodiging voor de bij-
eenkomst is onlangs bezorgd bij de bewo-
ners van de Molenbuurt en enkele
huishoudens uit Oosterflank.

IJsselpark
De bouw van het IJsselpark is in volle gang.
Van veel woningen staan de muren van de
begane grond al overeind. Ook zijn alle wa-
tergangen gegraven. Zo wordt de nieuwe
woonbuurt steeds zichtbaarder. Na ver-
wachting worden de eerste van de 59 wo-
ningen medio 2023 opgeleverd. Op 29 juni
kwamen kopers, omwonenden, bouwers en
wethouder Nico van Veen bijeen om de
bouw te vieren. Een mooi moment om el-
kaar als nieuwe buren en de mensen achter
de bouw te ontmoeten. 
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Voortgang ontwikkelingen Florabuurt 
Het ‘middengebied’
Samen met een aantal betrokken
organisaties is de gemeente bezig
met het uitwerken van de plannen
voor het middengebied. Een aantal
zaken bevindt zich nog in de voor-
bereidende fase. Daarnaast zijn er
verschillende deelprojecten die al
verder zijn uitgewerkt. Hier gaan
we binnenkort graag met betrokke-
nen (bewoners) over in gesprek
gaan.

Het Kindcentrum
Voor het kindcentrum hebben de
betrokken organisaties (denk aan:

scholen, kinderopvang
organisaties, het kinder-
lab en Pameijer) een ge-
zamenlijke visie op hun
onderlinge samenwer-
king opgesteld. Nadat
de samenwerkingsover-
eenkomst gesloten is,
wordt voor het Kind-
centrum een zogeheten
‘Programma van Eisen’
opgesteld. Alle organi-
saties leveren hiervoor
hun wensen en uitgangspunten
aan. Op basis hiervan gaat een ar-
chitect aan de slag met het ont-

werp. Dit is naar verwachting vol-
gend voorjaar. Via de Wijkkrant
houden we jullie op de hoogte.

2-zijdig fietspad Kralingse-
weg
Voor de maken van een twee-
zijdig fietspad langs de Kra-
lingseweg wordt een ontwerp
gemaakt. Dit kan naar ver-
wachting dit najaar aan be-
woners en andere
betrokkenen worden gepre-
senteerd. De gemeente Rot-
terdam en Aafje zijn in
gesprek over de inrichting
van het gebied rond de
nieuwbouw van Aafje. De
uitkomsten hiervan worden
meegenomen in het ontwerp.

Winkelstrip bij Jumbo
Er is een schetsontwerp ge-
maakt voor de buitenruimte
bij de winkelstrip bij de
Jumbo. Na de zomer is dit
ontwerp gereed en dan wordt
het aan bewoners en andere
betrokkenen gepresenteerd.

Nieuwe woningen in de
Wingerd
Op 6 juli 2022 is een infor-
matieavond georganiseerd
over de bouw van 8 à 10 een-
gezinswoningen aan de Win-
gerd. Tijdens deze avond
konden omwonenden vragen
stellen over de ambities en
spelregels van het (concept)
bouwplan. Momenteel zijn de
gemeente en Havensteder
met de verdere uitwerking
hiervan bezig.
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Samen met de gemeente Rotterdam,
Woonstad Rotterdam en Havensteder
doet de gemeente een verkenning naar
de aanleg van stadsverwarming in
Schenkel. 

Het gaat om de Flora-, Bloemen- en Molen-
buurt en de Akker/Haagwinde. Onderzocht
wordt of stadsverwarming de beste oplos-
sing is om de woningen in dit gebied duur-
zaam mee te verwarmen. Op dit moment is
de gemeente in gesprek met Eneco om tot

het beste aanbod voor duurzame warmte te
komen. Naar verwachting weet de ge-
meente begin 2023 of én wanneer er stads-
verwarming in uw buurt kan komen. Als er
stadsverwarming er komt dan is de aanschaf
van een nieuwe cv-ketel een lastige finan-
ciële keuze. Probeer daarom uw cv-ketel zo
lang mogelijk aan de gang te houden. Is uw
cv-ketel echter aan vervanging toe denk dan
bijvoorbeeld aan huur of aanschaf van een
tweedehands ketel. Eén en ander hangt
sterk af van de periode wanneer tot realisa-

tie van duurzame warmte wordt overge-
gaan. Uiteraard kunt u nu al wel aan de slag
met isoleren en mogelijk zonnepanelen.
Goed voor het klimaat, het comfort en de
portemonnee. 

Wilt u deze informatie altijd bij de hand
hebben? Ga dan naar het Energieloket op
het Amnestyplein 3 en haal een gratis stic-
ker met QR-code die u op uw cv-ketel
plakt. Dan kunt u direct actie ondernemen
als uw cv-ketel niet meer goed werkt. Meer
informatie over het onderzoek kunt u lezen
op: www.duurzaamcapelle.nl/ thema/aard-
gasvrij.

De wijktour over de bui-
tenruimte komt donder-
dag 8 september en
zaterdag 1 oktober naar
Schenkel. Iedereen is
welkom. 

Capelle groeit en bloeit.
Daar hoort een fijne buiten-
ruimte bij. Of je nu wilt
spelen, bewegen, van het
groen genieten, elkaar ont-
moeten of werken aan een
beter klimaat. De buiten-
ruimte is belangrijk voor
onze gezondheid, wel-
vaart en natuur.

Wat is de bedoeling?
Wij willen van u horen
welke ideeën en wensen u
over de buitenruimte
heeft. Wat vindt u belang-

rijk en wat gaat goed of
slecht in de wijk. Wat moe-
ten wij daar dan aan doen.
Vertel ons dat. Alle wensen
worden verzameld en lei-
den tot een lijst van kansen
en acties voor de wijk. Hoe
kunnen we Schenkel
mooier, groener, veiliger,
gezonder en duurzamer
maken. 

Wanneer en waar 
is de Wijktour

• Donderdag 8 september,
van 15.00 uur tot 18.00
uur, bij de winkelstrip
op de Bermweg (par-
keerplaats naast de
Aldi). 

• Zaterdag 1 oktober, van
09.00 uur tot 12.00 uur
langs de winkelstrip bij
de Wingerd (zijkant van
de Jumbo).

Drink bij ons een bakje
koffie of thee en geef ons je
wensen door. Voor uw
kind(eren) staat een knut-
seltafel met begeleiding
paraat. Verder staat voor u
een plantje klaar om mee
naar huis te nemen. Wij
ontmoeten u graag.

Voor alle Schenkel bewoners:
uitnodiging Wijktour over Buitenruimte

Super Schenkeldag
Op 25 juni was de gemeente vanuit het
project Florabuurt met een kraampje
aanwezig op de geslaagde Super Schen-
kel Dag. 

We hadden zakjes met bloemzaadjes voor
bezoekers en gingen met bewoners in ge-
sprek over hun wensen om de buurt samen
schoon te houden en om de sfeer in de buurt
samen goed te houden. Fijn om zoveel
ideeën te mogen ontvangen! De opgehaalde
reacties nemen we mee in de uitwerking
van het Actieprogramma komende periode.

Onderzoek komst stadsverwarming in Schenkel

Op dit moment wordt een verkeerson-
derzoek uitgevoerd naar het verbeteren
van de doorstroming op de Kralingse-
weg. 

We werken hierin samen met de gemeente
Rotterdam, gezien de ligging op het grond-
gebied van zowel Rotterdam als Capelle. Er

wordt gekeken naar maatregelen op korte
en lange termijn.  We ronden het onderzoek
in het najaar af waarna een bewonersavond
volgt om de uitkomsten met elkaar te delen. 

Via de WOP krant houden wij u op de
hoogte.

Verkeersonderzoek Kralingseweg 
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Waarnemingen
De wereld staat op zijn kop!
In mijn herinnering vielen zelden zo veel
ingewikkelde feiten en gebeurtenissen in
een korte tijd samen om er een schier on-
ontwarbare kluwen van te maken. Je raakt
er buiten adem van! Als éérste ons aardse-
huis!

Met elkáár verantwoordelijk voor onze pla-

neet. We weten al vele jaren dat er belangen
zijn die moeilijk met elkaar te verenigen
zijn. Velen zijn ervan overtuigd dat de gren-
zen van wat maakbaar was nu ruimschoots
zijn overschreden. Ratio en ferm handelen
om meer onheil te vermijden zijn geboden!
De nog steeds grote voorraad fossiele
brandstoffen brengt ons klimaat tot een
denkbeeldig kookpunt. Uitstoot van ver-
schillende belastende stoffen belemmeren
een gezond leefklimaat voor de gehele
mensheid en alles op deze aardbol, flora,

fauna, zeeën en meren. We consumeren vis
die bewezen is geïnfecteerd met microplas-
tic. De plasticsoep in onze wereldzeeën is
van een onbeschrijflijk grote omvang. De
visstand wordt belaagd, de liefhebbers van
vis, wij allen, óók!

Onze zomers veranderen:
Het AD onlangs: ‘Ergste droogte in Europa
in 500 jaar: 'Mediterranisering' van Neder-
land zet door. Het is in vijf eeuwen in Eu-
ropa niet zo droog geweest’.

De vrede in Europa sinds eind vorig/begin
dit jaar op geraffineerde wijze onder druk
gekomen en in op 24 februari daadwerkelijk
met een inval in Ukraine om zeep gebracht!
Nieuwe politieke werkelijkheid of geopoli-
tieke stampij? Beide?

Politiek leiders hebben meer oog voor eigen
machtswellust dan voor de belangen van
een gezonde en vreedzame samenhang in
de eigen regio met soevereine staten en be-
vriende buren. Fossiele brandstoffen had-
den al een sterretje gekregen omwille van
afnemend gebruik voor een stap op de weg
naar een gezondere planeet.

Wij worden versneld gedwongen andere
energievormen te gaan benutten en dat met
voortvarendheid op te pakken!! Een
stroomversnelling om meerdere redenen
kan alleen maar positieve effecten geven.
De schokgolf zélf bezorgt vreedzame naties
dubbele problemen. Bescherming tegen de
agressie met een versterkte verdedigings-
macht plus ondersteuning van bevolkings-
groepen die overrompeld worden door
torenhoge energiekosten.

Misschien brengt de bedreiging van de
vrede ons, op een kortere termijn dan was
voorzien, in de juiste stoomversnelling!

Laurens van Maeskant
schenkel@capelsewijken.nl

Hallo Buurtjes !
Een krant vol met mooie momenten in
onze wijk Schenkel. Mooie, blije plaatjes
en verhalen. In Schenkel is de afgelopen
drie maanden veel gebeurd. Jong en oud
heeft een zomer gekregen waar nog lang
over wordt nagepraat. Aan zon geen ge-
brek, water en verkoeling waren nu een
schaarste product. Na een soort ‘tussen-
jaar’ in 2021, (de jaren ervoor waren
eveneens zonnig en warm), komt 2022
met ster bovenaan te staan.

Wat aan ons allen, deze zomer, wel extra
gevraagd werd was opletten of het ieder-
een, met name onze buurtjes die wat
ouder waren, óók goed bleef gaan.
Bleven we wel wakker om te reageren op
signalen die eigenlijk een voorbode kon-
den zijn van iets dat afweek van het ge-
bruikelijke?

Leven we toch niet te veel lángs elkaar
heen in plaats van elkaar te zien/gedag
te zeggen...? Een paar woorden te wisse-
len? 

Míssen we misschien iemand in onze om-
geving al een tijdje? Eigenlijk kennen we
het gedrag van onze buurtjes in alge-
mene zin best wel! “We hebben absoluut
geen last van elkaar, prima persoon, leeft
een beetje teruggetrokken. Maar een
echte klik werd het nooit. Soms een kort
woord. Geen idee wat iemand bezig-
houdt, wat hij of zij doet, alleen een
beetje op zichzelf. Doet geen vlieg
kwaad; Je hoeft ook niet met iedereen
een ‘band’ te hebben toch? Het bleef bij
wat het was. Ja, er waren ook mensen
die er wel wat meer mee hadden. Soms
was er vaker een best goed contact, dan
weer een tijdje niet. Geen directe signa-
len om je grote zorgen te maken. We heb-
ben allemaal wel eens een periode dat
we niet happy zijn, toch?” ..., Dan komt
deze mooie zomer en zijn we meer uit-
huizig. Zijn wat daagjes weg, op vakan-
tie, gewoon normale gang van zaken.
Toch gaat er in Capelle ondanks al onze
aandacht voor de mens in zijn uppie iets
mis. “Al een tijdje had je kunnen zeggen
dat er in het halletje van het woonge-
bouw een eigenaardige lucht hing. Het
hád een signaal kunnen zijn..., maar na

een tijdje gaan bewoners het misschien
niet meer waarderen als een signaal om
iets mee te doen, maar iets wat er al een
tijdje is, en..., dat is het dan”. Geen
actie. Er ontstaat wél iets als een bewo-
ner een verdieping lager in het gebouw
een vreemde lekkage meldt.

Het is begin juli, een vrijdagmiddag in
Capelle Schenkel. Veel mensen net met
vakantie. Verschillende instanties zijn
wat overvallen, ook nog weekend, alert-
heid is wat anders dan gebruikelijk.
Het blijkt verre van normaal te worden.
Kranten hebben het ook gemeld. Er ge-
beurt wat wij állemaal willen voorkó-
men! Nu staat het in de krant over
Capelle-Schenkel. Het gebeurt in de
grote steden. Het jachtige van de stad, de
anonimiteit, de eenling en het grote ge-
heel. Wij zijn hier in Schenkel, deel van
een geheel dat gekenmerkt wordt als stad
met ‘dorps karakter’. Schenkel, een wijk
met veel verbindingen in kerkelijke ge-
zindten. Met een oude kern. Op 1 januari
1950 telt Capelle aan den IJssel ±7.800
inwoners, nu 2022 ±67.800. 

Veel kleinschaligheid in de oudere wij-
ken, veel traditionele verbindingen. Veel
aandacht voor vereenzaming. Het woord
VERBUURSAMEN deed een paar jaar
terug zijn intrede... Gemeente Capelle,
WelzijnCapelle, WOP-organisaties pro-
beren steeds aandacht te vragen voor
wat niemand wil dat ooit zal gebeuren.
En toch ook hier in Schenkel! Er was
aandacht voor haar! Zij werd herkend en
gegroet. Ook in haar flatgebouw was er
aandacht voor haar. Toch werden signa-
len die er wel waren niet herkend als
alarmbellen. 

Beste, lieve Schenkelaars laten we wak-
ker blijven en onze antennes scherp hou-
den! 

Bernard Geise
schenkel@capelsewijken.nl

0653 144296
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