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Een uitgave van AVW Vakpers in opdracht van het 
Wijk Overleg Platform Schenkel           Jaargang 2022 nr. 4 - december 2022

Uitnodiging WOP Schenkel
Op dinsdag 13 december 2022 om  0.00 uur 

vergadert het Wijkoverlegplatform Schenkel 
in het buurthuis De Wel.

Op de agenda:
• Florabuurt: De sociale impuls 

en een korte update over de plannen
• Deelscooters in Capelle aan den IJssel
• Participatie de Poortmolen
• Activiteiten

Wij hopen u te ontmoeten op dinsdagdagavond 13 december.
Met vriendelijke groet, WOP Schenkel

Hoe goed kent u uw wijk? 
De foto in de vorige WOP-krant is genomen van de tocht aan de
Poortmolen met links het Antes terrein. Uit meerdere goede inzen-
dingen is de heer  R. Kuipers 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 februari 2023 naar: 
schenkel@capelsewijken.nl of naar Buurthuis De Wel, Wijkfoto,
Bongerd 2A. 2906 VK, Capelle aan den IJssel.

Vergader-
schema 2023
WOP 
vergaderingen:
•   14 maart (di.)
•   8 mei (ma.)
•   5 oktober (do.)
•   14 dec. (do.)
Tijd:
20.00 - 22.00 uur
Waar: Buurthuis
De Wel

Na een warme en lange zomer en een
korte herfst is het ineens winter gewor-
den. Een periode met feestdagen en ge-
zelligheid wordt overschaduwd door de
situatie in de wereld. 

De oorlog in Oekraïne, de opstanden in
Iran en andere plekken waar de mensen-
rechten worden geschonden zorgen voor
deze situatie. Daarbij komt dan ook nog
eens de stijgende kosten van levensonder-
houd waar vooral de elektriciteit en gas
fors duurder is geworden. En dat in de
dure maand december met de koude
maanden in aankomst.

Om toch ‘warmte’ in de wijk te brengen
worden komende maand veel activiteiten
georganiseerd. Meerdere buurten hebben
kerstbomen aangevraagd. Ook bij het
buurthuis, de Jumbo en bij de Groen van
Prinseter school komen weer mooie kerst-
bomen te staan. 

Workshops in Schinkelhove om iets te
maken, 15 december de ouderendag, een
kerstontbijt op 23 december in het buurt-
huis om elkaar te ontmoeten, op 30 de-
cember in de oliebollentijd nog een
wijkcafé en dan op 6 januari een nieuw-
jaarsreceptie\feest voor de gehele wijk in

het buurthuis. Om dit allemaal mogelijk te
maken zoeken wij hulp. Neemt u contact
met ons op als u ergens wilt helpen.

Ook de projecten hebben van iedereen in
de wijk de aandacht nodig. De evaluatie
van de Florabuurt, de klankbordgroep
voor de renovatie van de huurwoningen,
alle verandering in de Florabuurt, het pro-
ject aan de Bermweg 310 en zo nog veel
meer. Een goed voorbeeld is het project
aan de Poortmolen. Tijdens een overleg
met Antes, de eigenaar van de grond, von-
den meerdere wijkbewoners waaronder ik-
zelf dat er een betere aanpak mogelijk
was. Vanuit ruim 50 geïnteresseerden is
een werkgroepje ontstaan die gezamenlijk
een aanpak heeft bedacht en ingediend bij
het College van burgemeester en wethou-
der. Laten we samen kijken hoe we onze
wijk beter en mooier kunnen maken. Het
is immers onze leefwereld!

Tijdens het WOP Schenkel overleg van
dinsdag 13 december om 20.00 uur in
buurthuis De Wel praten wij u bij over wat
in de wijk gebeurd. Komt u ook?

Alfred Heijkoop
WOP Schenkel

Het einde van het jaar nadert!!!



20:00 uur: Opening: 
Alfred Heijkoop heet alle aanwezigen (31)
hartelijk welkom.

20.00-20.10 uur: Mededelingen, verslag
en voorstellen nieuwe wijkwethouder
Werner Kasten (gemeente) meldt dat er bin-
nenkort een beeldscherm installatie in alle
huizen van de wijk komt, zodat bewoners
thuis makkelijk mee kunnen doen.
Het verslag van 12 mei 2022 wordt goed-
gekeurd.
Wijkwethouder Sjoerd Geissler stelt zich-
zelf voor en geeft aan hoe hij zijn rol voor
de wijk ziet.

20.10-20.50 uur: Buitenruimte
Hanke Boom (WOP) heeft een ronde door
de buurten gefietst en de nodige foto’s ge-
nomen. Aan de hand van de foto’s laat hij
volle afvalbakken zien. Worden deze wel
tijdig geleegd en waarom geen kleppen om
vogels te weren? Verder toont hij loslig-
gende stoeptegels, overhangend groen,
scheven palen, beplanting met onkruiden en
wortels onder het fietspad (Poortmolen) ed.
Hij stelt voor om met groepje inwoners een
rondje te doen en dan verslag te maken rich-
ting gemeente.
Wim Bik: Diverse zaken zijn al meerdere
keren onder de aandacht gebracht. Waar -
om moeten wij als bewoners dit steeds op-
nieuw onder de aandacht brengen?
Peter van den Bosch merkt op dat gegevens
van de Rekenkamer laten zien dat er fors
minder geld is uitgegeven aan openbaar
groen. Dat is te merken in de wijk. Waarom
geen beter onderhoud? Laat het niet verpau-
peren. Alfred spreek elkaar aan als een in-
woner vuil verkeerd weg gooit.
Mounir El Achrafi (hoofd Stadsbeheer)
geeft aan dat hij procesmatig bezig is. Hij
is doende de organisatie zo in te richten dat
een en ander beter gaat verlopen. Ook
spoort hij zijn medewerkers aan om naar
buiten te gaan en informatie op te halen.
Maar hij vindt dat ook bewoners verant-
woordelijkheid hebben ten aanzien van de
buitenruimte. Daarnaast is hij gebonden aan
budget en gemaakte afspraken met de ge-
meenteraad. Overigens gaat het te weinig
uitgegeven budget over de investeringen en
niet over het reguliere onderhoud. 
Alfred merkt op dat het terugkoppel proces
naar de melders in de wijk echt beter moet
worden verzorgd. Mounir is het hiermee
eens.
Ruud Oosterlee adviseert een software pak-
ket waarin alles keurig geregistreerd kan
worden genaamd: fixy.
Mark de Wit (gemeente). Binnenkort gaat
het deelscooters project in Capelle van start.
De intentie is om overlast zoveel mogelijk
te beperken. Ria Hoes er zijn ook veel
weesfietsen in Capelle. Het duurt erg lang
voordat die verwijderd worden. Salomon
Haille (stads marinier) meldt dat handhaven
pas kan als ze lange tijd niet gebruikt wor-

den. Het zijn wel eigendommen van ie-
mand. Het is een probleem, maar blijf het
melden.
Alfred laat foto’s zien waar de buitenruimte
is opgefleurd met bloemen. Bewoners zijn
hier happy mee. Dit geldt overigens ook
voor de nieuw geplante bloembollen. Wim
Bik vraagt zich af of de maaier hier vol-
doende rekening mee houdt.

20.50-21.00 uur: Energie in de 
Florabuurt 

Miranda de Bus (buurtcoach Welzijn Ca-
pelle). Bewoners hebben al veel problemen
met de huidige hoge energieprijzen. Ze
geeft aan dat energieboxen uitgedeeld zijn
met advies en tools om het nodige aan ener-
gie besparing te doen. De energie coaches
kunnen op verzoek ook de tools in huis in-
stalleren. In de Week van de Duurzaamheid
informeren de coaches bewoners op het ge-
bied van besparingen en het bewust omgaan
met energie.
Toos Spee: Wil een petitie indienen na aan-
leiding van de evaluatie van de participatie
Florabuurt. Zij roept op om mee te denken
hoe we als bewoners goed kunnen partici-
peren in het vervolgtraject.
Alfred geeft aan dat besluitvorming heeft
plaatsgevonden. De participatie evaluatie
gaat uitsluitend over het gevolgde proces.
Wim Bik is verbaast over het Aafje flat. Met
name over de besluitvorming en het toe-
staan van deze nieuwbouw. Hij vindt dat
deze besluitvorming nader moet worden
uitgezocht. Wethouder Sjoerd Geissler, is
bereid uit te zoeken hoe de besluitvorming
heeft plaatsgevonden en zal dit terugkoppe-
len.

21.00-21.10 uur: Pauze

21.10-21.15 uur: Voortgang Florabuurt
Marjan Klein (projectmanager): Er is veel
gebeurd, maar nu is er even radiostilte. Ach-
ter de schermen zijn betrokken partijen
volop bezig met de uitwerking, vergunnin-
gen etc. van het middengebied. Zo vindt
overleg plaats om tot bindende afspraken te
komen voor het nieuwe kindcentrum. Bin-
nenkort gevolgd door het programma van
eisen.
Er is een vraag over de huisarts locatie. De
projectontwikkelaar van het zuid blok is
nog aan het ‘rekenen’. Er is dus op dit mo-
ment nog onduidelijkheid over tijdelijke
verplaatsing. Dat geldt ook voor het Huis
van de Wijk. De financiële gevolgen van
alle bouwactiviteiten worden eerst financi-
eel in kaart gebracht. 
Voorlopige planning: Kindcentrum opleve-
ring 2026. Dan volgt het midden blok, Pa-
meijer, Havensteder, Huisarts, Huis van de
Wijk, ed. oplevering ca. 2028. 
Nieuwbouw Wingerd van 8 á 10 huurwo-
ningen. Wijkbewoners die hier in willen
trekken krijgen voorrang. Om omwonenden
over de nieuwbouw te informeren volgt

aanstaande dinsdag een Wop on Tour ter
plaatse. Verder is het voornemen om in ok-
tober een informatieavond te geven over de
herinrichting (weg/parkeren) bij de Jumbo
en nieuwe fietspaden Kralingseweg. Aan
het actieprogramma sociale paragraaf is
hard gewerkt, maar nog onvoldoende over
gecommuniceerd.
Alfred deze week is de klankbordgroep van
Havensteder bijeen geweest. Opkomst was
redelijk goed. Streven in zomer 2023 infor-
matie aan bewoners Wingerd/Bongerd te
geven. In 2024 start de uitvoering van de re-
novatie. 
De vraag wordt gesteld waarom woningen
zolang leeg staan. Deze stonden leeg in af-
wachting van de renovatie. Zijn nu weer be-
schikbaar vanwege renovatie uitstel. 

21.25-21.50 uur: Activiteiten
10 september 13.00-16.00 Mini Markt

Schinkelhove
13 september 18.30 WOP on Tour Win-

gerd
14 september 18.30 WOP on Tour Stan-

daard- en Zaagmolen 
17 september 10.00 World Clean-up day

Buurttuin
20 september 18.30 WOP on Tour Papier-

en Poldermolen 
24 september Burendag
30 september Ouderendag (laatste vrijdag

van het kwartaal)
30 september 16.00-19.00 eerste wijkcafé

Schenkel

21.50-22.00 uur: Rondvraag
• Vraag: over het parkeerprobleem voor

bewoners die moeite hebben met lopen
bij Vredenhof (1e flat bij metro). Salo-
mon reageert dat bewoners, die moeite
hebben met lopen, met dokters advies,
een invalide parkeerplaats kunnen aan-
vragen.

• Vraag: naar nieuwe wijkagent: Renee
Corte. Deze is in verband met een aan-
rijding verhinderd.

• Vraag:Wat doet men tijdens de renova-
tie met de vleermuizenkasten die in de
Wingerd hangen? Indien nodig ver-
plaatst men de kasten naar een andere
flat. Daarbij monitort men continue op
wel/niet aanwezigheid van vleermuizen.

• Vraag: over pasjes voor afvalcontainers.
De wijkwethouder geeft door dat de ge-
meente denkt aan een pasjessysteem. Er
loopt nu een proef bij de Hoeken. Bij
succes dan komt ook de rest van Capelle
aan de beurt. Voorafgaand worden de
bewoners goed geïnformeerd.

• Vraag: hoeveel huishoudens? Antwoord
3.600.

22.00 uur: Afronding
Alfred sluit onder dankzegging aan alle
aanwezigen de vergadering.
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Column van de
wijkwethouder
Allereerst hartelijk dank dat ik me op
deze plek mag voorstellen! Ik ben
Sjoerd Geissler en naast wethouder
met een brede portefeuille met onder-
werpen zoals afvalinzameling, wonen,
duurzaamheid en energiearmoede ook
wijkwethouder van uw wijk Schenkel. 

Een bijzondere wijk, omsloten
door Schollevaar en Middel-
watering, maar ook door Rot-
terdamse wijken Prinsenland

en Oosterflank. Een wijk
met ruim 6000 inwo-
ners uit alle windstre-
ken van de wereld.

Een mooie wijk maar met uitdagingen op
het gebied van wonen, overlast door
(zwerf)afval en de inrichting van de open-
bare ruimte. Maar door sterke betrokken-
heid van een deel van de inwoners heeft
de wijk ook veel mogelijkheden. Het
WOP Schenkel laat zien dat inzet voor de
wijk met heel veel enthousiasme wordt
gedaan. En die inzet hebben we zo hard
nodig. Het staat op de eerste pagina als je
de website van het WOP Schenkel opent:
‘Alleen lukt het niet, samen lukt het!’. En
niets is minder waar! Door samen te wer-
ken aan alle opgaven in de wijk - de ge-
meente, bewoners, sociale partners - zien
we wat er nodig is en wat we moeten doen
om het te verbeteren.

Het geldt zeker voor de gemeente en voor
mij als uw wethouder: we kunnen het niet
alleen. U bent onze ogen en oren in de
wijk, niemand kent uw behoeftes, wensen,
ergernissen of juist de parels in de wijk
beter dan u. Dus daarom goed dat ik me
hier in de WOP krant en op de WOP ver-
gaderingen aan u mag voorstellen: ik wil
een ‘bekend gezicht’ in de wijk zijn, een
wijkwethouder die benaderd kan worden.
Ik wil heel graag met u samenwerken om
de wijk steeds mooier te maken. Een wijk
waarin het prettig wonen en opgroeien is.
Ik heb al mooie gesprekken gehad met
wijkbewoners, en ik heb goede initiatie-
ven langs zien komen. Een van de acties
waar ik me hard voor wil maken is het op-
zetten van een team ‘Buurt Onderhoud
Vrijwilligers’. Al actieve mensen in de
wijk geven vaker aan meer te willen en
kunnen doen voor hun wijk, maar daar
wel wat meer steun van de gemeente bij
nodig te hebben. En dat is precies wat ik
wil doen en daar gaan we de komende tijd
handen en voeten aan geven. Laten we el-
kaar vooral weten te vinden, uitspreken
wat er nodig is en samenwerken aan uw
mooie wijk Schenkel!

Hoe mooi past dit bij de slogan van het
WOP Schenkel: ‘Alleen lukt het niet,
samen lukt het!’ Sjoerd Geissler

Deelscooters:
Doe mee, en vul de enquête in!

Deelscooters leiden toe veel overlast
voor wandelaars, ouderen met hulp-
minderen en moeders met kinderwa-
gens. Dat kan echt niet langer zo. Om
de overlast op te lossen komen in de
buurten speciale parkeervakken
(buurthubs). 

De gemeente wil graag, via een vragenlijst,
de mening van Capellenaren weten over
die parkeervakken. Om misbruik van de
enquête tegen te gaan, worden bewoners en
gebruikers die mee willen doen gevraagd
zich aan te melden. Dit kan door te mailen
naar: deelscooters@capelleaandenijssel.nl.

Vervolgens wordt een code en de link van
de website verstuurd waarmee de vragen-
lijst kan worden ingevuld. Met de vragen-
lijst kan per wijk worden aangegeven
welke locatie de voorkeur heeft en welke
niet. Daarnaast is het mogelijk om zelf een
voorstel te doen voor een locatie.

Wethouder Rik van Woudenberg van Ver-
voer: “Ik hoop dat heel veel bewoners en
gebruikers meedoen aan de enquête. Daar-

mee krijgen we als gemeente een goed
beeld van waar de parkeervakken moeten
komen en kunnen we een goede verdeling
bepalen. Ik roep dan ook iedereen op: doe
mee, vul de vragenlijst in en geef uw me-
ning!”

De enquête loopt tot 7 december 2022

Nieuws over het Schollebos

Nieuws van het
Beijerinckgemaal

In het Beijerinckge-
maal aan de Bermweg
13 is de His torische
Vereniging Capelle
gevestigd. 

De vereniging toont hier al 25 jaar lang
kleine exposities over historisch Capelle.
De huidige expositie gaat over het 35 jarig
bestaan van de vereniging. Elke zaterdag
kunt u tussen 10.00 en 16.00 uur bij het mu-
seum (toegang gratis) terecht. Ook kunt u
een kijkje nemen in de machinekamer. Het
museum is op de feestdagen 24 en 31 de-
cember gesloten.

De komende winter staat voor de deur.
Dat is het seizoen waarop de groen-
mannen kap-, snoei- en plantwerk gaan
doen. 

Het Schollebos ontkomt daar ook niet aan,
erger nog juist in het Schollebos moet veel
werk worden gedaan. Er staan veel ver-
zwakte en slecht groeiende bomen. Die
worden verwijderd en waar nodig vervan-
gen door betere soorten. De gezonde
bomen die blijven staan krijgen meer
groeiruimte. Maatregelen die moeten bij-
dragen aan het bosherstel. Het gebied waar

bosherstel plaatsvindt loopt van de fiets-
crossbaan naar Schollevaartseweg. De te
kappen bomen zijn inmiddels aangekruist.

Duikers vervangen
Duikers liggen dwars onder de paden en
verbinden de sloten zodat het water goed
kan doorstromen. Recent zijn op 6 locaties
nieuwe grotere duikers aangebracht. Dit is
gedaan om bij heftige buien verzekerd te
zijn van een goede doorstroming. 
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Wat een geweldig eerste jaar hebben we
achter de rug. Pas in april begonnen en
meteen al veel fruit en bloemen van de
tuin gehaald. Het kon niet mooier. 

Ook is de tuingroep gegroeid. Steeds meer
buurtbewoners weten de weg naar de tuin
te vinden. Leuk om te helpen of gewoon om
mensen te ontmoeten. De komende periode
gaat de tuin een beetje op ‘slot’. Planten

groeien niet meer en de vruchten zijn ge-
plukt. Incidenteel wordt nog wat onderhoud
gedaan en dan is het wachten op de vol-
gende lente. Eigenlijk kunnen we niet
wachten. We willen graag weer zaaien en
oogsten. 
Heeft u interesse mail:
buurttuin.flora@gmail.com

De tuinploeg ontvangt u met open armen.

De buurt- en ontmoetingstuin Flora

Fitness toestellen
De wijk zijn fitness toestellen aangeboden.
De toestellen komen elders in Capelle vrij
en mogen we in Schenkel plaatsen. Er is
een locatie in het groen bij het sportpark uit-
gezocht. We zijn nog in overleg met buurt-
bewoners wat de meest geschikte plek is.  

Speelplaats 
Violierstraat
Het heeft lang geduurd maar alle hor-
den zijn genomen. De weg is vrij om het
speelplaatsje aan de Violierstraat aan te
leggen. 

De opdracht is inmiddels de deur uit. Zodra
we weten wanneer de spa de grond in gaat
krijgen de omwonenden een brief. Na ver-
wachting begin volgend jaar. Samen met
hun willen we ook wat aandacht aan de ope-
ning besteden. Hiermee is het doel om een
leuk speelplekje voor de jongste kinderen
in deze buurt te maken bereikt. 

Postzegels sparen!
Een voor iedereen toegankelijke, gratis
beurs in De Wel, waarop je postzegels
kunt kopen, verkopen, sparen of ge-
woon rondkijken wat er te doen is. 

Dit jaar nog op zaterdag 10 december, van
tien tot half vier. De agenda voor 2023 is
binnenkort op de website te raadplegen

Kom eens langs op de beurs, waar naast
postzegels ook munten verhandeld worden.
Bijzonder aantrekkelijk is het aanbod aan
postzegels bij de zogenoemde stuiverhoek.
Daar kunt u van bijna elk land ter wereld
zegels aanschaffen voor vijf eurocent het
stuk. 

Een leuke manier om met een hobby te be-
ginnen! En dat verzamelen kan op veel ma-
nieren. Een collectie van één land
aanleggen, of juist alles over één onder-
werp, zoals voertuigen, de haven of de
Tweede Wereldoorlog.  Willen weten hoe
het postverkeer werkt. Mooie oude ver-
stuurde brieven of ansichtkaarten sparen. Of
elke zegel van een beroemde postzegelont-
werper te pakken zien te krijgen. 

Verenigingsavonden
Naast beursbezoek hebben we ook vereni-
gingsavonden in De Wel. Eens in de maand
houden we daar een verenigingsavond,
waar we nieuwtjes uitwisselen. Of naar een
voordracht luisteren. Regelmatig is er een
kleine veiling of een bingo. 

Verder kent de Filatelistenvereniging IJssel
en Lekstreek, een systeem van schriftelijke
veilingen, rondzendverkeer waarmee je ze-
gels kunt kopen en verkopen en een zoge-
noemde nieuwtjesdienst voor het
aanschaffen van nieuwe uitgiften.

Wilt u meer weten?  Kijk op onze website
www.fvijenl.nl, of mail l.dekooter@live.nl
of bel  mij op 06 5328 7218.

Leen de Kooter

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

Inloop kerstontbijt
Op 23 december wordt in het buurt-
huis de Wel in kerstsfeer een extra
inloopontbijt gehouden. De inloop is
om 09.00 uur. 

Komt u ook? 

Aanmelden is niet verplicht maar wordt
wel gewaardeerd. Stuurt u dan een mail
naar Schenkel@capelsewijken.nl met
als onderwerp ‘kerstontbijt’.

Mona en Alfred
Het inloopontbijt wordt iedere maand
georganiseerd en is gratis.
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Wellicht is het bij u bekend dat Marjan Klein als projectlei-
der Florabuurt (gemeente Capelle aan den IJssel) is gestopt
en dat ik als nieuwe projectleider het stokje van haar heb
overgenomen.

Mijn naam is Sjon Stout en ben woonachtig in Brabant. Opgegroeid
in Ridderkerk en al eerder in Capelle aan den IJssel gewerkt.
Mijn verleden ligt vooral in de projectontwikkeling, maar de laatste
jaren ben ik met name actief voor gemeenten. Nu dus voor de ge-
meente Capelle aan den IJssel als projectleider Florabuurt.

Zoals u in de vorige WOP-krant (sept 2022) heeft kunnen lezen ligt
het in de bedoeling om de komende jaren de Florabuurt mooier te
maken. Zo zijn wij met de voorbereidingen bezig om het midden-
gebied (zie onder) te vernieuwen, is woningcorporatie Havensteder
bezig met plannen voor de renovatie van de portiekflats en de rea-
lisatie van enkele nieuwbouwwoningen, zijn er inmiddels concrete
plannen voor het verbeteren van de winkelstraat bij JUMBO, komt
er een ‘warmtenet’ en lopen er tal van sociale programma’s. 
Daarnaast zullen wij ook waar nodig de bestaande situatie ter
plaatse van de Bongerd en Wingerd verbeteren. Denk bijvoorbeeld
aan de groene hofjes tussen de flats of een verbetering van loop-
en rijroutes in de wijk.

Graag neem ik u mee in de laatste stand van zaken.

Het middengebied
Het gebied gaat in de komende jaren voor een groot deel op de
kop. De scholen, De Wel, Pameijer en de huisartsen krijgen alle-
maal een nieuw onderkomen. Naast een nieuw Kindcentrum komen
er circa 220 nieuwe woningen, een gezondheidscentrum, 36 zorg-
woningen van Pameijer, een nieuw Huis van de Wijk en een nieuw
buurtpark. De prioriteit ligt momenteel bij de realisatie van het
Kindcentrum. Het streven is om in 2023 de planologische proce-
dure te starten, zodat in 2024 kan worden begonnen.

Verkeersonderzoek
Dit jaar zijn wij als gemeente een onderzoek gestart naar de ver-
keersafwikkeling van de wijk. Het doel is om een betere doorstro-
ming van het verkeer te krijgen op met name de Kralingseweg en
Schenkelse Dreef. Het onderzoek is nog in volle gang. Zodra de
resultaten bekend zijn, naar verwachting begin 2023, delen wij deze
met de bewoners.
Ook de metro overgang (Kralingseweg) maakt onderdeel uit van
het onderzoek. Onlangs zijn er nieuwe slagbomen aangebracht en
is de regeling van de verkeerslichten aangepast, waardoor het voor
fietsers veiliger is om over te steken.

Nieuwbouw 8 woningen Wingerd
Tegenover de Schinckelhove zijn een 8-tal nieuwbouwwoningen
bedacht. Samen met Havensteder werken wij de plannen verder uit.
Bedoeling is om begin 2023 het kavelpaspoort (de kaders voor de
nieuwbouw) ter goedkeuring aan te bieden aan de gemeenteraad,
waarna verdere uitwerking kan plaatsvinden.

Winkelstrip Wingerd (JUMBO)
Onlangs hebben wij de eerste schetsen van een mogelijke toekom-
stige situatie aan de winkeliers gepresenteerd. We willen de par-
keersituatie verbeteren en de winkelstraat een groener karakter
geven. Ook willen we de straat éénrichtingsverkeer maken, zodat
er een veiligere situatie ontstaat. In de afbeelding hieronder ziet u
de voorgestelde aanpassingen. Deze aanpassingen hebben wij met
de winkeliers besproken en willen we ook graag met de buurt be-
spreken. Wij komen hier later op terug.
Voor zover mijn berichtgeving en indien u vragen of opmerkingen
heeft, bel of mail mij gerust.

Met vriendelijke groet, Sjon Stout
s.stout@capelleaandenijssel.nl

+31 6 483 441 21

Pas geleden zijn enkele bewoners door
delen van de Bloemen-, Molen,- en Flo-
rabuurt gelopen. Op hun route zagen ze
allerlei zaken in de buitenruimte die
beter kunnen. Ze kwamen tot een lijst
met maar liefst 22 verbeterpunten.
Waar moet u zoal aan denken?

Slecht liggende voetpaden, overhangende

takken, weggezakte opritjes bij bruggen,
woekerende bramen in beplanting. Maar
ook bijvoorbeeld het hobbelend fietspad
onder de bomen langs de Poortmolen. Niets
ontsnapte aan de speurende blikken van de
schouwers.

De resultaten zijn doorgespeeld aan de di-
verse beheerders van de gemeente. Uit-

gangspunt is de wijk schoon, heel en veilig
te houden. Het is voor de schouwer duide-
lijk dat hun taak er nog niet opzit. We gaan
door met dit project. 
Vindt u het leuk een keer mee te lopen
meldt u aan bij schenkel@capelsewijken.nl

Nieuwe projectleider Florabuurt 

Wijkschouw, geef u op

Schets van de beoogde aanpassingen winkelstrip Wingerd
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Veilig naar school
Samen met de gemeente Capelle aan
den IJssel heeft De Groen van Prinste-
rer een verkeersactie gehouden.

Het doel van de actie is: goed gedrag belo-
nen én een veilige schoolzone creëren.

Op 8 november staan de leerlingen van
groep 7 buiten klaar met ‘een duimpje’. Zij
wijzen automobilisten de juiste route rond
de school. Hierdoor ontstaat een route rond
de school. De verkeerssituatie wordt daar-

door overzichtelijk voor kinderen én auto-
mobilisten. Op de flyer ziet u de rij-route
rond de school. En ook de plekken waarop
ouders wél en liever niet de auto kunnen
parkeren.

De actie zal door de leerlingen en leerkrach-
ten af ten toe herhaald worden. Zo stimule-
ren we het goede gedrag en werken we aan
de verkeersveiligheid in de wijk. Het is fijn
als u als buurtbewoners hier ook aan mee
doet!

Eten op school
In samenwerking met de gemeente delen
we op school eten uit aan kinderen die dat
nodig hebben. Mooi om te zien hoe de
school een rol heeft in de financiële proble-
men die er soms zijn in gezinnen. Ook hel-
pen ouders elkaar onderling, bijvoorbeeld
door het doorgeven van kleding. We vinden
het als school belangrijk om op deze manier
maatschappelijk betrokken én duurzaam te
zijn.

Kindercollege
Anne (groep 6) en Joas (groep 7) zijn on-
derdeel van het Kindercollege van de ge-
meente. Als kinderwethouder komen zij op
voor de belangen van de kinderen in de
stad. Wij zijn heel trots op onze wethou-
ders! 

Kerstwandeling
Op 22 december 2022 viert De Groen van
Prinstererschool het kerstfeest met een
kerstwandeling door de wijk. Half decem-
ber ontvangt u een uitnodiging gemaakt
door onze leerlingen. Daarop staat meer in-
formatie.

Weet u van harte welkom! 
Met vriendelijke groet,
Jorien Kraal-Kooijman

Activiteiten in Schinkel-
hove  (Meidoornveld 57)
Zaterdag 10 december worden er 2
workshops gegeven: Kerststukjes (€
7,50 p.p.) en Kerstmagneetjes (€ 2,50
p.p.) maken.
Groep 1: 10.00 - 11.15 u.
Groep 2: 11.15 - 12.30 u.
Groep 3: 13.00 - 14.15 u.
Inschrijven verplicht: francientempel@
gmail.com o.v.v. Kerst workshops Schin-
kelhove 10-12-2022 (geef aan welke work-
shop(s) u wilt gaan doen).

Zaterdag 17 december: Kerst bingo,
zaal open vanaf 19:00 uur. 15 rondes 10
euro p.p. 
Je speelt met 5 kaartjes, per kaartje speel je
3 rondes. 

Leuke prijzen, plezier voor iedereen!

Groen van Prinsterer in actie

Buurtpreventie is op zoek naar nieuwe leden!
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 de avondvierdaagse.

We willen graag iedereen hierbij betrekken
en een representatief team zijn en vragen
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 
www.buurtpreventieschenkel.nl.
Graag tot ziens in ons team!

Buurtpreventieteam Schenkel

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

huis-aan-huis bezorgd.
Redactie: 

het WOP-bestuur.
Correspondentieadres:

WOP-Schenkel
Bongerd 2A

2906 VK Capelle aan den IJssel
WOP-bestuur:

Alfred Heijkoop, voorzitter,
Hanke Boom

Luuk Schipper
Bernard Geise

schenkel@capelsewijken.nl

www.avwvakpers.nl

AVW 
Vakpers



Stand van zaken diverse bouwprojecten in en rond Schenkel
1. Bouwproject Kanaalweg
Wekelijks zijn de vorderingen van de bouw
te zien. Dat gaat in de komende winter en
het voorjaar gewoon door. Steeds weer op-
nieuw verrijzen muren en daken. De bouw-
werkzaamheden verlopen volgens plan, wat
betekent dat in de voorzomer de eerste wo-
ningen worden opgeleverd.

2. Hof van Kralingen (Aafje)
De nieuwbouw van Aafje bij het metrosta-
tion loopt volgens schema. De steigers
rondom het gebouw zijn voor een groot deel
verwijderd. Hierdoor krijgt men een beter
beeld van de omvang en aanzicht van het
gebouw. Voor de jaarwisseling verwacht
men de kabels en leidingen in de grond te
hebben. De aansluiting van het riool is op
Capels grondgebied. Deze loopt straks tus-
sen de twee flats aan de Dotterlei door. Na
de jaarwisseling volgt de afbouw binnen en
werkt men aan de toekomstige balkons
(kant van de metro). De oplevering van het
gebouw staat geplant voor mei 2023.

Prinsentuin tegenover Vredenhof

3. Zadkine college (de Prinsentuin)
De Prinsentuin is een nieuw woningbouw-
project op de plaats van het voormalig Zad-
kine College aan de Prins Constatijnweg.
Het gebouw staat tegenover flat Boomgaard
aan de Dotterlei. Het plan gaat uit van ca
230 woningen in laag- en hoogbouw. Sinds
de presentatie aan bewoners in maart 2022
is het stil gebleven. Maar dat is schijn. Re-
gelmatig overlegt het bouwbedrijf ABB met
de gemeente Rotterdam voor de benodigde
vergunningen. Het conceptplan is eind no-
vember door Welstand behandeld. Na in-
stemming hiervan volgt een nieuwe
bewonersbijeenkomst. Bewoners van de
Florabuurt-west en de Molenbuurt worden
daarvoor uitgenodigd.

4. Herontwikkeling Bermweg 310
Wethouder Eric Faassen heeft donderdag 10
november 2022 samen met Sjack de Blaay
van ontwikkelaar Bermsigt BV het informa-
tiecentrum aan de Bermweg 310 geopend.
In het informatiecentrum kunnen mensen
terecht met vragen over de plannen voor het
terrein van de voormalige zon- en nagelstu-
dio Betty Boop. Het informatiecentrum is
elke vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur ge-
opend. Er is informatie beschikbaar over het

project Bermweg 310. De ontwikkelaar
staat u graag te woord.

Betty Boop

5. Bermweg-Capelseweg 
(Schinkelsveen)

Er zit weer schot in het nieuwbouw project
op de hoek van de Capelseweg met de
Bermweg. De bouwer heeft de vergunnin-
gen binnen en kan aan de slag. En dat gaat
ook gebeuren, omdat inmiddels ca 90% van
de woningen is verkocht. Na de jaarwisse-
ling vindt de sloop van de gebouwen plaats
en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. 

6. Kantoorgebouwtje Standaard-
molen 1

Helaas hebben wij bij het ter perse gaan van
dit krantje geen nieuwe informatie ontvan-
gen over het kantoorgebouwtje aan de Stan-
daardmolen (bocht Poortmolen). Dit
gebouw wordt voorzien van 10 apparte-
menten; maar wie er komen wonen is nog
onbekend. Wel constateren we sloop en
bouw activiteiten. Wij doen ons uiterste best
om op korte termijn de eigenaar te bereiken,
zodat informatie bij de omwonenden terecht
komt.

7. ‘s Gravenweg
Op veel plekken langs de ’s Gravenweg
wordt gebouwd. Villa bouw bij tuincentrum
Jaarsveld. Het bouwrijp maken van het ter-
rein bij voormalig restaurant Johannahoeve
ten behoeve van zes nieuwe woningen. Het
ombouwen tot zorgwoningen van de monu-
mentale boerderij nr 325. Nieuwbouw op de
hoek bij de Kanaalweg en de bouw van een
derde villa op het terrein voormalige boer-
derij Verkade. 
Kabel-/leidingwerk
Daarnaast is men nog steeds doende met ka-
belherstel. De aannemer is pas gevorderd
tot de fietsdoorsteek ter hoogte van de Cou-
wenhoekseweg. Een langdurig proces wat
nog zeker tot in het voorjaar van 2023 door

gaat. Op deze manier oogt de ’s Gravenweg
meer als bouwput dan een rustiek laantje in
het landelijk gebied van Capelle.

8. Goudenregenstraat (Loods 45)
en de Wingerd 8 à 10 nieuwe
huurwoningen 

Bij het ter perse gaan van deze WOP krant
zijn geen nieuwe ontwikkelingen over het
woningbouw project op deze locatie be-
kend. 

9. Woningbouw Poortmolen 
Aan de Poortmolen verkoopt ANTES een
deel van de grond voor de bouw van 50 tot
70 woningen. Over deze plannen is twee-
maal overleg gevoerd met bewoners uit de
Molenbuur en Oosterflank.  De verslagen
zijn terug te vinden op www.woneninpoort-
molen.nl. Tijdens het tweede overleg kwam
ook het participatieproces ter sprake. Voor
bewoners leverde dit niet het gewenste re-
sultaat op. Bewoners en het WOP sturen
aan op een betere participatie en zijn daar-
over in gesprek met alle betrokkenen. Via
de projectsite (woneninpoortmolen.nl) staat
de meest recente informatie. U kunt zich via
deze site ook aanmelden voor de nieuws-
brief. Op de volgende pagina leest u meer
over dit project.

10. Plannen Narcisstraat 1-23
Havensteder organiseert in januari 2023 een
bijeenkomst voor de Bloemenbuurt over de
voorgenomen plannen voor de woningen
aan de Narcisstraat 1-23. Bewoners krijgen
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WOP on Tour
Afgelopen september maand heeft het
WOP op twee plekken in de Molen-
buurt gestaan. 

Vooral in de Standaardmolen spraken we
veel bewoners. Gesproken is over de kwa-
liteit van het groen in de buurtjes. Ook het
plaatsen van fitness toestellen en de overlast
van de parkeerplaats bij de sportvelden
kwamen aan bod. Verder zijn bewoners be-
nieuwd naar de nieuw te maken woningen
in het voormalig kantoorgebouwtje en de
verkeersafwikkeling van de Molenbuurt
(zie elders in dit blad). Tevens werden de
bewoners geïnformeerd over de stand van
zaken stadsverwarming.  Een leuke en zin-
volle ontmoeting. In het voorjaar van 2023
vervolgen we onze Wop-on-Tour.
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Antes wil een deel van zijn grond verko-
pen voor de bouw van 50 à 70 wonin-
gen. Daarover is op 12 oktober jl. een
bewoners bijeenkomst geweest. 

Tijdens deze bijeenkomst hebben wij (be-
woners en WOP Schenkel) ervaren dat het
participatieproces anders is als wij hadden

verwacht. Na onderling afgestemd te heb-
ben is het idee ontstaan om zelf een bijeen-
komst met de bewoners te organiseren.
Deze bijeenkomst is bezocht door ruim 50
bewoners uit de Molenbuurt en onze naaste
buren uit Rotterdam.

Uitleg is gegeven hoe wij het proces graag
zouden willen zien. De overgrote meerder-
heid was het met ons eens om een brief naar
het college van burgemeester en wethouder
te sturen. Hierin is gevraagd om het proces
rond het gebiedspaspoort (verandering van

bestemmingsplan) en die van de ontwikke-
ling zelf, los te behandelen. De eerste gaat
immers over de visie van het gebied en de
tweede meer hoe kan die visie waargemaakt
kan worden.

Gesprekken met de Gemeente en Antes zul-
len volgen en we verwachten tijdens de
WOP vergadering van 13 december hier
meer over te kunnen vertellen.

Alfred Heijkoop
WOP Schenkel

Eenzaamheid: 
dit kun jij doen! 

Ook jij kan er
vandaag voor
kiezen om
een betere
buur te zijn en iemand het gevoel te

geven dat de wereld wél op hem wacht. 

Een klein gebaar kan een wereld 
van verschil maken.

Schenkelsedreef in de bloemen

Dit jaar zijn voor het eerst bloembak-
ken aan de lantaarnpalen van de Schen-
kelsedreef opgehangen. 

Bloemen die de straat vanaf het eerste mo-
ment opvrolijkten. Omdat het een groot
succes was, gaan we er volgend jaar mee
door. Het WOP wil er eigenlijk een jaarrond
feestje van maken. Eind mei starten en dan
in het najaar omwisselen voor bloembakken
met winterbloeiende soorten. Verder komen
er ook drie bakken voor de flat Wilgenhoek.

Bloembollen
Maar we hebben ook weer bloembollen
laten inplanten. Dit geldt voor drie locaties
in de wijk. Aan de Schenkelsedreef langs de
waterkant en verderop richting de Molen-
buurt. Ook zijn bij het Meidoornveld bollen
geplant. Volgend voorjaar kunt u van het re-
sultaat genieten.

Lupinestraat
Dit is nog niet alles. Samen met bewoners
gaan we binnenkort kijken hoe we een

groenvak in de Lupinestraat een mooie uit-
straling kunnen geven.  Op dit moment staat
hier nog een afstervende naaldboom. Die
gaat deze winter weg om plaats te maken
voor een mooie nieuwe boom en fleurig
groen.

Kerstbomen in de wijk
Er zijn weer aanvragen ingediend voor het
plaatsen van een kerstboom in de buurtjes.
Wij sponsoren deze graag omdat ze bijdra-
gen aan bewonerscontacten. Natuurlijk
staat er ook weer een boom bij de JUMBO.
Daarnaast komen er bomen bij De Wel en
Groen van Prinstererschool. Laten we er
weer een gezellige, ouderwetse Kerst van
maken.

Omgewaaide bomen
Weet u het nog? Vorig jaar februari teister-
den drie stormen achtereen ons land. Ook
bomen hadden het zwaar te verduren en
velen zijn omgewaaid. In deze tijd van het
jaar gaat de gemeente al deze weggehaalde
bomen vervangen. Het is goed dat dit wordt
gedaan, want bomen houden de stad groen
en de lucht gezond.

Wijk Schenkel in bloei

De Poortmolen (het gebied van zorginstelling Antes)
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Waarnemingen
Met het langzaam verschuiven van
herfst naar winter, -die eigenlijk ver
weg lijkt met alle zonnige dagen in okto-
ber en november, (wat een vreugde!!) -
zijn truien, warme sokken, fleecedekens
en wat nog meer om de kille avonden op
afstand te houden allemaal onder hand-
bereik. 

De nachten waren tot voor kort nog redelijk
warm soms nog boven de 10 graden. Sinds
midden november duikt het kwik tot 3-4
graden, nog wel bóven de 0! Het zal niet
lang meer duren en ook in de kustprovincies
duikt het ’s-nachts ónder 0...

Het gasverbruik is voor iedereen een ‘hot-
item’ geworden. (apart woord ineens...)
Sluipenderwijs zijn veel energiecontracten
aan hun einddatum gekomen en omgezet in
variabele tarieven. ‘De meter loopt’ en, dat
valt niet mee!

De rekenmethode is ook niet erg helder, de
gasprijs geeft al weken een dalende lijn aan,
mijn voorschotnota wordt per maand hoger
terwijl ik zélf zie dat mijn verbruik sterk
verminderd is door -zelfs een 2 graden
lager- ingestelde thermostaat! De slimme
meters geven mij per dag de mogelijkheid
het verbruik overzichtelijk te volgen. Hoe
zo de redenering begin dit jaar dat ik dan
word afgerekend op actueel verbruik? Er
wordt nu plotseling over gemiddelden ge-
sproken; op basis van welke feiten dan?
Niet actuéél in elk geval. In december 2021
ging mijn leverancier failliet. De curator be-
lastte mij voor de maanden december, ja-
nuari tot midden februari’22 voor tarieven
die niets met contracten te maken hadden,

maar actueel op de vrije markt, dus dagprij-
zen, berekend werden. We stonden nog aan
het begin van de sores!! Blijkbaar kan nie-
mand mij een fatsoenlijk antwoord geven
hóe de berekeningen van de voorschotten
gemaakt worden.

De tijd zal het leren, ik krijg van de huidige
energieleverancier maandoverzichten van
het verbruik per Excel-bestand digitaal ge-
stuurd. Wat blijkt, die standen die mij ge-
stuurd worden stemmen 100% overeen met
mijn handmatig genoteerde standen van de
slimme meter...

Toch verdubbelt mijn voorschotnota (ge-
meld in september) voor de maand oktober!
Ik ben vast niet slim genoeg om het te be-
grijpen. ‘Gemiddeld verbruik’, welke feiten
leiden tot dat gemiddelde? Even terug naar
1 december 2021...

De nieuwe leverancier, die ik met veel zorg
van adviseurs met een contract van 1 jaar
als voorzichtige start beloonde: 1 december
2020 – 1 december 2021 ging failliet op 8
december ‘21, op 3 december werd nog een
verlengingsvoorstel gestuurd.

Op 15 februari in zee met weer een nieuwe
leverancier, dezelfde MKB-adviseurs kwa-
men met een leverancier die gespecialiseerd
was in variabele contracten, vanaf de start
zouden de tarieven op het actuele gemid-
delde worden berekend. Juist dát kan m.i.
niet juist zijn, gezien de steile curve die de
voorschotnota’s de laatste maanden maakt.
Een zinnig antwoord van 2 instanties blijft
uit: de leverancier en mijn MKB-adviseur.
Mijn waarneming/conclusie: te ingewikkeld
om uit te leggen en wachten op de jaarafre-
kening?

Laurens van Maeskant

Hallo Buurtjes !
Oeps, ineens is het december. Het klinkt
heel bekend, maar écht in de tombola
van ons leven van alle dag: ‘het is weer
voorbijgevlogen!’..., je kunt er niets
mee, maar het gevóel blijft onwerkelijk.
Leef ik dan te oppervlakkig? Passeert
mij dan van álles zonder dat ik er aan-
dacht aan geef? Of is dát misschien de
oorzaak? Té veel met van álles bezig?
Geen tijd voor reflectie?
Misschien is dat laatste wel een punt,
nog los van het snel gaan van ‘de
tijd’..., nemen we, nemen ‘wij’ tijd voor
onszelf, voor jezélf, om meer stil te
staan bij wat gebeurde? Als voorbeeld
neem ik de jaaroverzichten die onver-
mijdelijk in deze maand gaan opduiken.
De opsomming die dan volgt brengt mij
steevast weer in verwarring: Feiten,
opmerkelijke gebeurtenissen, tot de
verbeelding sprekende personen die
overleden zijn in het jaar. Ja, de laatste
maanden na de vakantie zijn vaak wel
blijven hangen. De eerste maanden van
het jaar blijken toch flink aan herinne-
ring te hebben ingeboet! Dan volgt
weer dat ‘oh ja’ moment! Met het klim-
men van de jaren wordt dat ‘oh ja’ ook
behoorlijk pijnlijk duidelijk!
We ontkomen er niet aan. Het tempo
waarin ons leven zich ontwikkelt, óók
pijnlijk duidelijk gestuurd door onze di-
gitale honger naar veel, en steeds méér
informatie en kennis... is daar vast ook
debet aan!
Tijd voor wat bezinning en reflectie
wordt daardoor weggedrukt! We moe-
ten er dus bewust voor kíezen, en dát is
precies wat we ook moeten doen met
het omgaan met elkáár, gewoon dicht-
bij, wíj búúrtjes! Even wat attent zijn
voor elkaar. Gedagzeggen! Pfff, dat is
toch heel gewoon? Een kort praatje als
je elkaar toevallig een tijdje niet tegen-
kwam. Pfff, dat is toch gewoon? En ja,
die ene buurvrouw of -man, jeetje, al
een tijd niet gezien!! Pfff, daar moet ik
even op letten! ‘Ik loop er gelijk even
heen!’ Tja, hoe eenvoudig kán het zijn...
We kunnen geen wéreld veranderen. De
zorgen en spanningen aan onze oost-
grens in Europa lossen wij als burger
en buren van elkaar niet op. Maar
kleine rimpelingen in onze éigen omge-
ving kunnen we wel oplossen! Soms is
een handgebaar of een simpel ‘hallo’
voldoende om iets op te lossen!! Mis-
verstanden kunnen, wanneer niet snel
uit de wereld geholpen, tot ongelukkige
en niet gewilde situaties leiden. Dús...,
zét die simpele stap. Een lachend ge-
zicht doet al wonderen! Daarna volgt
de rest vanzelf... En weet, verbuursa-
men is zo gek nog niet! Fijn, blije en
gezonde feestdagen. Een veilige en
feestelijke jaarwisseling!

Doen! 
Gezond en gelukkig 2023!

Bernard Geise
schenkel@capelsewijken.nl 

0653 144296 

Nieuwjaarsfeest
Op 6 januari 2023 organiseert het
buurthuis De Wel en het WOP Schen-
kel een nieuwjaarsfeest om het nieuwe
jaar in te luiden.

Waar: Buurthuis De Wel, Bongerd 2A
Wanneer: 6 januari
Aanvang: 18.00

Komt u ook?
Aanmelden is niet verplicht maar wordt wel gewaardeerd. U kunt hiervoor deze
bon uitknippen en afgeven in het buurthuis. 
Per mail naar schenkel@capelsewijken.nl is ook mogelijk.

Naam:                      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Aantal personen:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

"


