Verslag bijeenkomst WOP SCHOLLEVAAR
dd. 15 september 2022
Plaats: Wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneelserf 20
Aanwezig: + 37 personen
________________________________________________________________
1. Opening
Dagvoorzitter Paul van Gink opent de vergadering met een welkom aan de aanwezigen.
2. Mededelingen:
- Afmelding wijkwethouder Ans Hartnagel. De afspraak is dat bij afwezigheid van de wijkwethouder,
een vervanger haar/zijn plaats in zou nemen bij de Wop vergaderingen. Helaas is dit nu bij diverse
bijeenkomsten niet gebeurd. Wordt aangekaart.
- Vandaag is er een aantal raadsleden aanwezig: Karin Weemhoff van de PvdA; Jolanda den
Engelsman van het CDA; Joke Lauw-Schouten en Lydia Witvliet van Leefbaar Capelle alsmede
Martin van Gent van Capels Bewoners Belang. Paul heet hen hartelijk welkom.
De agenda wordt doorgenomen en aangevuld met extra ingelaste items. De notuliste krijgt een
compliment voor haar notulen die altijd netjes aangevuld zijn met het noemen van websites en
emailadressen m.b.t. de besproken onderwerpen.
3. Presentatie over de Veilige Veste, onderdeel van FIER (behandeling, ook ambulant, en
begeleiding van cliënten die te maken hebben gehad met vormen van geweld in
afhankelijkheidssituaties, not).
Kimberly de Kok werkt als teamleider bij de Veilige Veste. Dit gebouw aan het einde van de Burg.
Schalijlaan (zie foto op scherm) is na een verbouwing 2 jaar geleden in gebruik genomen door de
Veilige Veste. Dit is een opvanghuis voor vrouwen (evt. met kind) en meisjes die te maken hebben
gehad met onveilige situaties thuis zoals huiselijk geweld. De roots van FIER liggen in Friesland waar
40 jaar geleden gestart is met hulpverlening aan deze groep. Er kwamen hulpvragen binnen van
jonge meiden en kinderen die al of niet uit huis geplaatst werden. Kinderen treden ook vaak in de
voetsporen van hun gewelddadige ouders en kunnen dit doorgeven aan hun kinderen.
Ze weten vaak niet beter en hebben niet voor dit leven gekozen. Ook deze kinderen worden
geholpen. Er zitten 3 groepen in de Veilige Veste in Capelle. Vanaf 12 jaar tot 23 jaar en moeders met
kinderen. Zij wonen voornamelijk intern maar er kan ook ambulante hulp geboden worden.
De jonge meisjes gaan gewoon naar school en worden, naast hun therapeutische behandeling bij de
Veilige Veste, begeleid bij andere activiteiten (bijv. sport, koken e.d.). Er zijn vaak veel trauma’s te
verwerken en tijdens hun verblijf hier (ongeveer een jaar) worden zij langzaam weer terug de
maatschappij in begeleid.
Vragen en opmerkingen:
- Het gebouw is 2 jaar geleden geopend door prinses Beatrix.
- Zij hebben een eigen bakkerij, the Blooming Bakery, die als sociale onderneming binnen Fier
is opgericht. Via de website kunt u ook bestellingen doen van de baksels op
www.bloomingbakery.nl . Zij staan ook op Instagram en via de winkel van het Meesterwerk
aan het Pier Panderplein kunt u ook bestellingen doen en afhalen.
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Worden er alleen vrouwen opgevangen aangezien mannen ook te maken kunnen hebben
met dergelijke bedreigende situaties? In dit gebouw is alleen opvang voor vrouwen en
meisjes. Wel is er ambulante zorg voor mannen en is het streven om ooit een vorm voor
begeleid wonen voor mannen op te richten.
- Waar komen de meisjes/vrouwen vandaan? Zij komen uit het hele land. Er is opvang voor 32
jongeren en volwassenen en 20 kinderen voor de duur van ongeveer 1 jaar.
- Er is een mooie documentaire gemaakt van het werk bij Fier: ‘Vertel het me alsjeblieft’
De voorzitter sluit af en bedankt Kimberly voor haar presentatie.
4. Korte presentatie Kinderbuurtcoach Schollevaar.
Josca van Herk vertelt kort wat haar werk onder andere inhoudt. Zij behartigt de belangen van de
kinderen tot 12 jaar in de wijk zodat zij prettig, schoon, samen en veilig kunnen spelen. Ook trekt zij
zelf de wijk in met een bakfiets en gaat met kinderen aan de slag door bijvoorbeeld samen met hen
de speelruimtes schoon te houden met een prikker en een afvalzak, en zij probeert andere kinderen
erbij te betrekken die niet veel buiten spelen. Signalen ontvangen de kindercoaches via scholen,
ouders, andere wijkorganisaties, professionals en bewoners (zie website www.welzijncapelle.nu).
Er is ook een heus kinderpersbureau door Kinderlab Schollevaar die het ScholleNieuws uitgeeft. Dit
blad kan ter plekke worden meegenomen. Voor de taalontwikkeling is het goed om kinderen
hiermee bezig te laten zijn en zo komen zij bijvoorbeeld 7 oktober op Radio Capelle.
Vragen en opmerkingen:
- Doe je ook iets aan het bevorderen van lezen door kinderen. Dit wordt zeker aangeboden op
het Kinderlab. Op maandagochtend is er bijvoorbeeld een voorleesactiviteit door ouders en
kinderen maar er zijn nog meer activiteiten die lezen van boeken bevorderen in het
Kinderlab.
- Het Kinderlab komt ook in de scholen en biedt bijvoorbeeld ook huiswerkbegeleiding aan.
- Waar zit het Kinderlab: het is gevestigd in de Sjaloomschool aan het Louvre.
De voorzitter sluit af en bedankt Josca voor haar korte presentatie.
5. Korte presentatie Energiecoach Gemeente Capelle ad IJssel.
De gemeente Capelle heeft energiecoaches die namens de gemeente bij de mensen thuis komen (of
bellen) met tips en besparingsadviezen. Er is ook een ‘energiebox’ beschikbaar. Iedere inwoner van
onze gemeente, huurder of eigenaar, kan een (gratis) adviesgesprek met een van de energiecoaches
aanvragen. Bewoners kunnen met deze tips besparen op hun energiekosten en het is tevens goed
voor het milieu. .
Sheri Isidora is hier om uit te leggen wat dit inhoudt en toont wat er in het pakket zit. Dit is o.a. een
tochtband; thermometer; aparte stekker; led lamp; radiator folie; tijdschakelaar en nog veel meer. U
kunt de box aanvragen via de website www.energiebox.org of door dit nummer te bellen 0103133952 ma-vr 9:00-12:00 uur. (not. er zijn 2 soorten pakketten: energiebesparend- of
isolatiegericht)
Vragen en opmerkingen:
- wordt er bijgehouden wie er al een box gehad heeft? Ja dat wordt geregistreerd.
- het is zelfs mogelijk om meerdere producten na te bestellen bijv. led-lampen.
- Een voorbeeld werd gegeven door een aanwezige dat zij gewezen werd op een zeer energie
slurpende koelkast, ze heeft deze vervangen door een energiezuinige waardoor ze veel geld
bespaart. Zij gaf aan blij te zijn met de adviezen die gegeven zijn.
- Nieuwe technologie kan dus ook bijdragen aan besparingen van energie.
- Zo meldt Paul dat de toenmalige lichtindustrie aanvankelijk geen interesse had in het
vervaardigen van Led-lampen. Ikea is toen in dit gat gesprongen door grote voorraden te
laten produceren en dat is uiteindelijk een groot succes gebleken.
De voorzitter sluit af en bedankt Sheri voor haar korte presentatie.
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6. Ontwikkelingen in de wijk m.n. wat gebeurt er met leegstaande gebouwen?
We zijn benieuwd of er bij bewoners algemeen bekend is wat er zoal met leegstaande panden in de
wijk Schollevaar gaat gebeuren.
- Als de Action gaat verhuizen naar de Picassopassage, wat gebeurt er dan met het pand aan
de Prado? Dit is niet bekend. Vermoed wordt dat hier weer een supermarkt in komt.
- Hoe bevallen de nieuwe rotondes op de Burgemeester van Dijklaan? Deze bevallen goed,
kritiek is er wel dat het zo lang geduurd heeft. En nu ligt de Burg.Schalijlaan weer open
waardoor er weer meer verkeersdrukte is in de wijk. Opgemerkt wordt dat bij de Herenburg
nog slecht zicht is door hoge heggen. De gemeente pakt dit signaal op.
- Wat is er met het pand van het Schippersinternaat aan de Pastel. Het pand is onlangs
gesloten. Van de 7 landelijke locaties zijn er 3 gesloten, omdat er door minder leerlingen
minder behoefte aan is. Het is nu een speciaal kinderdagverblijf en BSO van Prokino. Zie voor
meer informatie www.prokino.nl . Er schijnt ook opvang te zijn voor kwetsbare kinderen van
12 tot 18 jaar.
- Het huurcontract van het Huis van de Wijk aan het Stationsplein wordt eind 2024 beëindigd
want de prijsverhoging bij verlenging zou te duur zijn voor de Gemeente. Werner Kasten van
de Gemeente meldt dat dit overwogen wordt, maar dat goede centrale ontmoetingspunten
in de wijk nodig zijn. Het Huis van de Wijk is inmiddels een goede centrale locatie en zou op
de politieke agenda besproken moeten worden. Maatschappelijk gezien heeft het Huis van
de Wijk inmiddels een goede, laagdrempelige functie. Dat zou niet verloren mogen gaan voor
de wijk. Dit moet in overleg met belanghebbende wijkpartijen de boodschap aan de
Gemeente zijn. Waar moeten bewoners dan wel naar toe? Het buurthuis aan de Maria
Danneelserf is niet centraal gelegen, er komen veel niet-wijkbewoners voor
(Bridge)activiteiten omdat enkele Rotterdamse wijken vlakbij liggen. Is de voormalige
openbare bibliotheek een passend alternatief? Dit is niet bekeken of bekend.
Bewoners, jong tot oud, weten het Huis van de Wijk Schollevaar te vinden en dat is goed
voor verbinding tussen mensen. Er staan ook nog 2 grote ruimtes in leeg die we tot ergernis
niet mogen gebruiken. De gemeente is angstig voor langdurige verplichtingen, er wordt
gekeken naar andere invulling. De Wijkwinkel zit er ook en kampt eigenlijk al lang met
ruimtegebrek en zou mede gebruik kunnen maken van de leegstaande ruimten. Het is
allemaal niet gewenst en onduidelijk.
Duidelijk is dat bewoners en organisaties het Huis van de Wijk graag willen behouden voor
meer dan een sociale functie in deze wijk. Het in gebruik nemen van weer een andere locatie
waar men weer aan moet wennen heeft thans geen voorkeur.
- Aan de rotonde bij Herenburg staat ook een leeg kantoorpand. Er is niet bekend wat
daarmee gaat gebeuren.

7. Wijksport in Schollevaar door 12,5 jaar Sportief Capelle.
Werner Kasten meldt dat Rutger Veugelers, sport- en beweegmakelaar van Sportief Capelle zeer
tevreden is met hoe er in Schollevaar vorm wordt gegeven aan sporten en bewegen. Zowel voor
kinderen als voor ouderen is er veel te bewegen. Sportief Capelle timmert volgens het WOP goed
aan de weg in Schollevaar. Via Homebase en de jongerenwerkers vinden veel jongeren hun weg naar
een sport via hun school. (Homebase is gericht op het creëren van zinvolle vrijetijdsbesteding door en
voor jongeren vanaf 12 jaar, begeleid door mensen die ze kennen en vertrouwen en op een plek waar
ze zich veilig voelen, not)
zie website www.sportiefcapelle.nl
Vragen/Opmerkingen
- M.i.v. 1 januari komt er een tegemoetkomingsregeling van 250€ beschikbaar als stimulans
voor sportactiviteiten door 60 plussers.
- Tom Palms merkt op dat in het wooncomplex Vogeltuinen ook elke week bejaarden
gymnastiek te volgen is op vrijdagochtend voor 2,50 per keer.
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Jacqueline van Gent meldt dat in het Huis van de Wijk een nieuw project van start gaat.
Nederland in Beweging. Dit wordt begeleid door Henna die zelf actief is op de achtergrond
bij Nederland in Beweging op de TV.

7. Presentatie: winkel ‘het Meesterwerk’ bij de Picassopassage.
Eric Roth, directeur van Accent, praktijkonderwijs, vertelt in navolging van een eerdere presentatie
hier, hoe het verder gelopen is met de ontwikkeling van de winkel Het Meesterwerk dat inmiddels
enkele maanden open is. Het Meesterwerk is een winkel c.q. koffie/lunch gelegenheid en wordt
onder begeleiding gerund door leerlingen van Praktijkonderwijs Accent. Ze kunnen op deze locatie
ervaring opdoen in de ‘echte wereld’ en dit leidt hen eerder naar een echte baan elders.
Op school werken ze al met een garage onderdeel; een eetsalon (waar op woensdag een lunch wordt
geserveerd en op donderdag een diner voor bewoners van de wijk) en in het groenonderhoud. De
winkel die tot nu toe op school aanwezig was om te oefenen was nog nep, maar het Meesterwerk is
echt. Men noemt het daardoor ook ’ levensecht leren’.
“Door sponsoring van de Gemeente en diverse andere partijen hebben we een echte werkomgeving
voor ze gecreëerd”. Erik is als directeur trots dat de visie van de school door dit project waargemaakt
is en de winkel cq koffie/thee en lunchrestaurant echt functioneert. Veel mensen weten niet zo goed
wat het is en lopen nieuwsgierig langs. U kunt allemaal naar binnen lopen voor een kopje koffie of
een lunch (zeer scherp geprijsd) en gelijk winkelen en leuke cadeautjes kopen, vooral van lokale
ondernemers, en leuke items gemaakt door leerlingen uit speciale groepen of dagbestedingen. De
leerlingen leren hier veel van en ontwikkelen zich tot ervaren werknemers met genoeg
zelfvertrouwen om elders aan de slag te kunnen gaan.
Vragen en opmerkingen:
- Momenteel zijn er ook al vrijwilligers uit de wijk actief om te ondersteunen in de winkel
- Er zijn ook cadeaukaarten te koop (aan het eind van de bijeenkomst krijgt iedereen zo’n
kaart mee naar huis)
- De Blooming Bakery van Fier levert de lekkernijen bij de koffie/thee. Je kunt ook via het
Meesterwerk bestellingen doen bij de Blooming Bakery en ze hier ophalen.
- Yvonne meldt dat zij vaak komt dineren of lunchen bij Accent eetsalon en de kinderen echt
ziet groeien en wil daar graag een compliment voor geven.
- Ria merkt op dat Accent een Excellente school is voor speciaal onderwijs en dat zelfs Koning
Willem Alexander met een minister op werkbezoek is geweest een paar jaar geleden. Eric
vertelt nogmaals trots het verhaal over het bezoek en meldt dat tijdens de Corona crisis de
koning hem zelfs nog een keer heeft gebeld met de vraag hoe het tijdens corona nu ging op
onze school. Zo leuk en betrokken! En trots natuurlijk.
- U kunt ook uw auto laten wassen bij Accent. Er liggen folders van de leerwerkplaats klaar en
verdere informatie is te vinden op de website www.leerwerkplaatsaccentcapelle.nl
- Pluim voor de Gemeente dat deze kans voor jongeren met een rugzakje geboden wordt.
De voorzitter rondt af en wenst Erik succes met het Meesterwerk.
8. Presentatie: Impressie Huttendorp 2022 door Erwin Mostert.
Erwin Mostert is de inspirator achter het Huttendorp en geeft samen met medebestuurslid
Gineke de Jong een impressie van het ontstaan en de huidige situatie van het Huttendorp. Erwin
houdt zich in grote lijnen bezig met de sponsoring, deelnemers, ouders, vrijwilligers en ‘lullen
voor spullen’. Gineke legt uit dat het bestuur gelukkig is gegroeid waardoor weer een goede
herstart heeft kunnen plaatsvinden. Iedereen doet dit vrijwillig! Vanaf februari wordt er al
begonnen met de organisatie van dit leuke evenement voor de kinderen tot 12 jaar.
Dit vindt altijd plaats in de laatste vakantieweek rond eind augustus. Er zijn altijd veel
vrijwilligers nodig. Elk jaar zijn er, naast het hutten bouwen, ook vaste onderdelen maar ook
verschillende nieuwe activiteiten. Denk daarbij onder andere aan de creahut; sport en spel; de
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zipline over het water; tobbedansen; springkussen; zwembad; film; disco; overnachting en ook
voor de vrijwilligers een BBQ avond. Altijd blijft er behoefte aan meer vrijwilligers dus als u
interesse heeft, geef het door!
Erwin licht de powerpoint presentatie toe. Dit jaar deden er totaal 220 deelnemers mee omdat
er op het laatste moment toch nog kinderen werden opgegeven. Ook aan kinderen uit minder
kansrijke gezinnen die bij ons aangemeld worden via scholen, kerken of via bijv. wijkagent wordt
gedacht. Vroeger had je de kindervakantieweek. In Capelle Schollevaar is toen de stichting
Huttendorp opgericht. Diverse sponsoren en heel veel vrijwilligers maken dit mogelijk
(zie voor geïnteresseerden in de bijlage de tekst van de presentatie). Ook van de ouders van de
kinderen wordt verwacht dat zij minimaal een dagdeel als vrijwilliger inzetbaar zijn. We zijn blij
met iedere vorm van hulp, spullen, vrijwilligers. Graag opgeven bij: Website:
www.HuttendorpSchollevaar.nl
Voor aankondigingen, weekprogramma, alle foto’s, spelregels en werving/aanmelding
vrijwilligers (!) • Telefonisch: 06 – 45 29 12 11.
Het bestuur wil graag meer bekendheid van dit evenement in de wijk en bedankt voor de
mogelijkheid ook hier een presentatie te houden.
De voorzitter dankt Erwin en Gineke voor hun presentatie en sluit het onderwerp af.
9. Rondje Schollevaria:
* JanMarte van Eijk van de Ontmoetingskerk vraagt ook dit jaar weer aandacht voor het uitreiken
van de Schollevaarse kaars aan een vrijwilliger die zich buitengewoon inzet voor de wijk. Hij/zij
wordt dan een keer extra in het zonnetje gezet. Graag mogelijke gegadigden opgeven via
schollevaarsekaars@ontmoetingskerkonline.nl
* a.s. woensdag en zaterdag wordt er aandacht gevraagd voor de buitenruimte van 9-12 uur op
het Pier Panderplein. U kunt hier naartoe en uw zegje doen.
* aandacht wordt gevraagd voor de website www.Capellebouwtaandestad.nl ook wel
www.wijwillendit.nl . Hier kunt u een kaart vinden met alle initiatieven en nieuwsfeitjes die in
Capelle plaatsvinden.
* Bewoners Nabucco melden dat er gewerkt wordt aan een AED. Willen ook graag aandacht voor
een eigen puin en grofvuil container want het is vreselijk in de wijk.
* Joke van de Zonnebloem Schollevaar meldt dat er maandelijks een gezellige vrije inloopmiddag
is gestart voor gasten van de Zonnebloem in het Huis van de Wijk. Ook proberen we regelmatig
een klaverjasmiddag te organiseren. In oktober zal er weer een ‘mannendag’ georganiseerd
worden waarbij extra aandacht voor de mannelijke gasten die ver in de minderheid zijn.
We gaan ook naar Pijnacker dit keer naar de kerstmarkt en op 15 december naar een concert in
de Laurenskerk met een grote groep. En natuurlijk zal met sinterklaas een leuke actie volgen.
* Tineke Straver maakt bekend dat er dit jaar weer een Bethlehem Event georganiseerd wordt
en wel op 16 december. Hierbij wordt een wandeling door Schollevaar en het Schollebos uitgezet
waar u door het kerstverhaal heen wandelt. Vrijwilligers en scholieren spelen op diverse plekken
stukken uit het kerstverhaal. Start bij de Ontmoetingskerk. Er zijn ook standjes aanwezig. T.z.t.
info op www.tbe-capelle.nl
* In buurthuis ’t Klavier aan de Gong 4 starten de bluesmiddagen weer met live bands op de 3e
zondag van de maand vanaf oktober van 15.00 tot 18.00 uur.
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10. Verslag dd 16 juni 2022: ivm tijdsgebrek komt dit niet aan de orde.
(notitie: Correctie van raadslid CDA ontvangen. Bij punt 2 staat dat Gemeenteraad uit 4 partijen
bestaat. Dat moet zijn: Gemeenteraad bestaat uit 11 partijen, de coalitie bestaat uit 4 partijen
t.w. LC, D66, VVD, PvdA).
11. Sluiting onder het genot van een hapje en een drankje.
Volgende WOP Schollevaar-bijeenkomst:

Donderdag 1 december 2022, locatie ontmoetingsruimte De Vogeltuinen.
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Bijlage:

TEKST PRESENTATIE HUTTENDORP – door Erwin Mostert

HUTTENDORP SCHOLLEVAAR 2022 EEN KORTE IMPRESSIE ENKELE ACHTERGRONDEN
• Traditioneel kinder-evenement: altijd in de laatste week van de zomervakantie
• Dit jaar 22ste editie: 15 t/m 19 augustus 2022
• De twee coronajaren mocht en kon het – met enkele aanpassingen – als enigste doorgaan !
• t/m 2012 organisatie via gemeente. Met ingang van 2013 door betrokken ouders hiervoor speciaal
opgerichte Stichting Huttendorp Schollevaar
• Medewerking van vele vrijwilligers en ‘verplichte’ participatie van ouders (1 dagdeel per kind)
• Financiële steun van WOP / MaakCapelle, sponsoren (Capelse ondernemers), externe fondsen,
gemeentelijke subsidie, opbrengst huis-aan-huis collectes
WIE DOEN ER MEE?
• Ooit begonnen als KinderVakantieweek met ca. 75 deelnemende kinderen uit alleen de wijk
Schollevaar
• Dit jaar uitgegroeid van 150 (10 hutten) naar180 kindplaatsen (12 hutten) met in totaal 220
deelnemers
• Kinderen uit vooral Schollevaar, ook uit andere wijken van Capelle, Rotterdam en soms ook
daarbuiten
• Basisschoolleerlingen groep 3 t/m 8 (leeftijdscategorie 6 t/m 12 jaar) en groep 1 en 2 (4 en 5
jarigen)
• Buitenschoolse opvang organisaties Royal Kids (Het Baken) en GrowUp Drakestein (Contrabas)
• Meerdere kinderen uit sociaal minder kansrijke gezinnen - op voordracht van kerk, basisschool,
wijkagent
• Tientallen vrijwilligers (junioren, ouders, betrokken wijkbewoners, EHBO’ers)
WAT BIEDEN WE AAN?
• Vijf dagen huttenbouwen: bouwen met pallets en oud hout, inrichten en versieren en verfdag
• Creatieve activiteiten: versieringen voor de hut
• Sport en spel op het veld: stormbaan, tobbedansen, waterspellen, dansworkshop
• Sport en spel buiten het veld: 150m lange zipline over de vijver, kanovaren, eindspel op schoolplein
van basisschool De Contrabas en in speeltuin Het Rollebollebos
• Avondprogramma: disco, filmavond, vrijwilligersbarbeque, laatste nacht overnachten op het veld
• Eten (lunchfruit en –drinken, limonade, snoep en ander lekkers (poffertjes, ijskar, suikerspin)
TAKEN BESTUUR STICHTING
• Voorbereiding (vanaf februari) • Financiering (subsidies aanvragen, collecte regelen en uitvoeren)
• Vergunningen aanvragen • Werving vrijwilligers, sponsoren en deelnemers • Publiciteit (huis-aanhuis bladen, scholen, social media) • Opstellen weekprogramma en bedenken (nieuwe) activiteiten
• Materialen en voorzieningen bestellen / verkrijgen via sponsoren • Uitvoering vrijdag t/m vrijdag
(opbouw-weekend, Huttendorpweek ma t/m vr) • Nazorg: evaluatie, film-uitje winnende hut,
inventarisatie en opbergen materialen financiële verantwoording aan fondsen, subsidieverstrekkers
en donateurs (september/oktober)
MEER WETEN OVER DIT GEWELDIGE KINDER- EN JEUGDEVENEMENT ?
• Website: www.HuttendorpSchollevaar.nl
• Voor aankondigingen, weekprogramma, alle foto’s, spelregels en werving/aanmelding
vrijwilligers (!)
• Telefonisch: 06 – 45 29 12 11
• Direct persoonlijk contact met alle omwonenden, ouders van deelnemers en andere
geïnteresseerden
• Social media kanalen (Facebook, Instagram en TikTok):
• Contact met/tussen onze deelnemers en (junior)vrijwilligers.
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