
1 
 

WIJKKRANT VAN STICHTING PLAATSELIJK NUT TE KRALINGSEVEER – JULI 2016 

  

GIJS OSKAM TOERNOOI BIJ V.V. CKC 
 
Op zaterdag 21 mei was het weer zover,  
het 13e internationale E/U10 toernooi wat  
elk jaar georganiseerd wordt door V.V. CKC.  

De deelnemers dit jaar waren Feyenoord, PSV, Lierse SK, KV 
Mechelen, Fortuna Sittard, Excelsior, VV Katwijk en VV CKC. 

Ze troffen het met het weer en zodoende waren veel mensen 
komen kijken. Diegene die langs de lijn hebben gestaan, zullen 
verwonderd zijn net als ik, over de kwaliteit van het spel bij 
deze kinderen. Bij elk elftal liepen er wel een paar die met kop 
en schouder boven de rest uit staken. Nu even over de 
organisatie, die was perfect. Zeker met het organiseren van 
een toernooi is men maanden bezig. Opvallend was dat de 
leiding in handen was van jonge mensen. De toernooi 
commissie bestond uit twee jonge dames  
die alles onder controle hadden. Er was  
voor dit toernooi ook een  
topscheidsrechter aangetrokken om  
de finale te fluiten, Danny Makkelie. Na een 
enerverende finale won de jeugd van  
Feyenoord van PSV. 

VV CKC kan terugkijken op een geslaagde dag! 

WIJKKRANT 
KRALINGSEVEER 

 

 
SPEELWEEK 8 t/m 12 AUGUSTUS 

De Speeltuin is voor de 5e keer op rij van de 
maand mei tot augustus 7 dagen in de 
week open. Ieder jaar is het vooral op 
zondag gezellig druk, zo voorziet de 
Speeltuin in een grote behoefte van de 
inwoners van Kralingseveer en omstreken. 

VOORAANKONDIGING  
SPEELWEEK PROGRAMMA 

8 aug.  Knutselen, broodjes bakken en de 
nieuwe springkussens 

9 aug. Les in zand tekenen, de nieuwe 
springkussens en graffiti maken 

10 aug. Wintersleebaan, de nieuwe 
springkussens en slush puppies 

11 aug. Ponyrijden en dieren maskers en 
sleutelhangers maken 

12 aug. Mobiele kinderboerderij 

Voor niet leden is de entree 1,25 € per dag 

 ACTIEMARKT ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2016 

De Laankerk in Kralingse Veer organiseert ook dit jaar opnieuw een 
actiemarkt met veel (nieuwe) activiteiten, kramen en aanbiedingen. 
Zet u de datum alvast in uw agenda! Als u het leuk vindt om ons te 
helpen, kunt u zich aanmelden via actiemarktlaankerk@live.nl.  

Houd onze website in de gaten voor het programma en de kramen. 

- www.actiemarktlaankerk.nl –  

 
 
 

 

Snackbar Zebra 
Zebrastraat 3 
3064 LR Rotterdam 
010-4506947 
 
www.snackbarzebra.nl 

mailto:actiemarktlaankerk@live.nl
http://www.actiemarktlaankerk.nl/
http://www.snackbarzebra.nl/
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Zonder uw donaties kunnen we de Wijkkrant en de Kerstman door de Wijk niet in stand houden!  
Steun ons met uw bijdrage, elk bedrag is welkom! 

IBAN: NL94 INGB 000 63 28 451 ter attentie van de Stg. Tot plaatselijk nut te Kralingseveer 

 

 

Buurt lab in de speeltuin 

Ook komt het buurt lab waar de kinderen geleerd wordt hoe ze proefjes kunnen doen weer naar de 
speeltuin. Het buurt lab is er op woensdag 29 juni om 13:30 uur, op zaterdag 20 augustus om 13:30 uur en 
op woensdag 28 september om 13:30 uur.     

BIJBELCURSUS CHRISTIANITY EXPLORED 

In september 2016 start in de Laankerk opnieuw een bijbelcursus. Christianity Explored is een cursus die je 
de kans geeft om na te denken over de grote vragen van het leven, en om de persoon te ontdekken die 
het hart is van het christelijk geloof: Jezus Christus. Iedereen die hierover meer wil weten is van harte 
welkom. Meer informatie bij André Roozendaal ( a.roozendaal@laankerk.nl ) – De cursus is gratis! -   

 

 

mailto:a.roozendaal@laankerk.nl
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DE TIMMERCLUB 

De heren van Riet, v.d. Berg, de Jong en Verhoef hebben hun handen vol aan de 14 kinderen die op de 
timmerclub zin. Er wordt gezaagd, getimmerd, geschuurd en geverfd. De kinderen doen hun best, maar de 4 
mannen hebben hun handen vol om alle kinderen te helpen waar nodig is. Eerst hebben ze een zonnebloem 
gemaakt en voor Moederdag een mooie broodplank. Die moest natuurlijk perfect zijn, heel wat 
schuurpapiertjes gingen erdoorheen om de plank goed glad te krijgen. Maar het resultaat mocht gezien 
worden, ik denk dat de moeders de zelf gemaakte plank vol trots zullen gebruiken. 

 

 

 

 

 

Beweegzorg Capelle is een samenwerkingsverband van vier Capelse  
praktijken voor fysiotherapie 
Telefoonnummer: 088 - 511 10 00 | mail:info@BeweegzorgCapelle.nl   
Twitter: #beweegzorgcapelle  

 

Vrijwilligers avond4daagse wachten op de lopers 

AVOND 4-DAAGSE IN KRALINGSEVEER 

Rond de 250 mensen liepen mee met de avond 4-daagse. 
De weer goden waren de lopers goedgezind, wel een 
dreiging maar geen gevolg. De lopers bleven alle vier de 
dagen droog en werden niet overvallen door de regen en 
onweer. Op donderdag werden ze door familie, vrienden 
en de muziekband uit Lekkerkerk opgewacht in de 
Doormanstraat te Capelle-West. Onder begeleiding van 
muziek werd de laatste kilometer naar de Speeltuin 
afgelegd. Met dank aan de wijkagent, de EHBO en de 
vrijwilligers. 
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Mickey en Mini Mouse in Café ‘t Veertje 

Voor het eerst in de geschiedenis van Kralingseveer,  
zouden Mickey en Mini Mouse naar ons dorp komen.  
Rond 16:00 uur kwamen Mickey en Mini Mouse aan.  
Voor de kinderen toch even een schrikmomentje.  
Maar Mickey en Mini hadden al snel het vertrouwen 
van de kinderen gewonnen. Ze dansten en gingen  
samen op de foto. Het was een fijne middag voor  
de kinderen, rond 17:30 uur namen Mickey en Mini  
weer afscheid van de kinderen. 

  

KOM JE OOK 

De zomer begint bijna en dat betekent 
dat de grote vakantie er ook aan komt! 
Je hebt vast veel plannen voor de 
vakantie. Misschien ga je naar het 
buitenland? Of heel veel met vriendjes 
en vriendinnetjes spelen? Maar wat je 
ook gaat doen- je bent deze zomer 
uitgenodigd voor de 
vakantiebijbelweek! 

We gaan knutselen, zingen, spelen, 
eten en drinken en naar verhalen uit de 
Bijbel luisteren. Wij van de Laankerk 
hebben er veel zin in! Elke dag dat je 
komt, krijg je wat leuks mee. Kom je 
ook? 

Waar:   in het Rendierhof 
(buurthuis) 

Wanneer:  12-14 juli 2016  

Hoe laat: 10:00 tot 12:00 uur 
(vanaf 9:30 welkom) 

Voor wie: alle kinderen die in groep 
1,2,3 of 4 zitten 

Kosten: Gratis 

Contact: m.schumacher@laankerk.nl 

 

 

DE WAPITISTRAAT SCHOFFELAARS  

 

 

mailto:m.schumacher@laankerk.nl
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EHBO Vereniging Kralingseveer 

Meer informatie vindt u op onze website: www.ehbokralingseveer.nl 
Ook kunt u bellen met onze voorzitter/kaderinstructeur: Petra Eijkhout 06-40195799 

46e HUTTENDORP 2016 15 tot en met 19 augustus 

In de vergadering met de vrijwilligers van Huttendorp is het programma voor deze week doorgenomen. 
De entree voor de gehele week is vastgelegd op 7,50€ of 2,00€ per dag. Nu krijgen de kinderen een 
linnenbandje om, hiermee kan je de hele week in en uit lopen door alleen je bandje te laten zien. De 
bandjes zijn persoonlijk en kunnen niet door gegeven worden aan anderen.  

Tussen 17:00 en 19:00 uur zijn er geen activiteiten deze week.  

Maandag gaat de kassa open om 9:30 uur en rond 10:00 uur is de opening van het Huttendorp met een 
vogelshow. Om 10:30 uur start de huttenbouw met om 12:00 uur de lunch en van 13:00 tot 14:00 uur 
activiteiten met de roofvogels. Om 19:30 uur starten we met de bingo tot 22:30 uur. De bar sluit om 
22:45 uur. 

Dinsdag starten we om 10:00 uur, er zijn wisselen activiteiten zoals hutten verven, poffertjes, 
griezelworkshop, kinderbingo. De activiteiten op deze avond sluiten om 21:30 uur. 

Woensdag is de dag van de verrassing, het kan zijn dat de sponsor, activiteiten organiseer. Als dat niet 
lukt wordt het reguliere programma gevolgd met Oud Hollands Spelletjes Parcours, Drumstick workshop 
muziek voor kinderen met in de avond de Huttendorp veiling en aansluitend de disco. 

Donderdag is er een workshop recycling, in de middag een voetbal clinic, haar en nagel stylisten en 
oefenen voor Holland Got Talent. Om 19:30 uur begint Holland Got Talent en we sluiten om 22:30 uur. 

Vrijdag is het weer hutten slopen, in de middag na de lunch is er een survivalactiviteit met workshop. We 
sluiten de middag af met een water spektakel aan de Ottergracht. Het wordt dit jaar nog 
spectaculairder. Om 19:00 uur is er livemuziek en de trekking van de Lotterij. De bar sluit om 22:30 uur. 

We hopen dat u zaterdagochtend ook komt om te helpen met opruimen zodat we alles weer netjes 
achter kunnen laten en kunnen opbergen voor volgend jaar! U bent van harte welkom. 

 

 

 

 

COLOFON: 
 
Wijkkrant Kralingseveer is een initiatief van de 
Stichting tot plaatselijk nut te Kralingse Veer. 
 
De redactie bestaat uit; Mw. J. ’t Jong, Mw. L. van 
Dijk-Sajet, G. van der Schelling, B. van Delft, C. van 
Dijk, N. Koopmans en P. de Man. 

Donaties blijven welkom   
IBAN: NL94 INGB 000 63 28 451 ter attentie van   
Stg. Tot plaatselijk nut te Kralingseveer   

 

 

 

bereikbaar op 010 4427562 of  06 26997558 
arjan@devastgoedexperts.nl 

 

 

http://www.ehbokralingseveer.nl/
mailto:arjan@devastgoedexperts.nl
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Wilt u een artikel in de wijkkrant zetten, of heeft u een nieuwtje, dan kunt u naar Piet de Man  
bellen (06 209 74 211), hij komt graag bij  langs.   
 
Heeft u belangstelling om een advertentie te plaatsen neem dan ook contact op met Piet de Man. 

TUINIEREN, IETS VOOR 
JOU? 

NTV KRALINGSEVEER is een 
gezellige tuinvereniging, 
waar tuinders op een 
ongedwongen manier eigen 
biologische groenten en fruit 
kweken. Ook werkt het 
heerlijk ontspannend naast je 
werk of huishouden. Een 
leuke, lekkere en gezonde 
hobby!  

Interesse…loop gerust eens 
langs, we zijn te vinden op de 
IJsselmondselaan 183. Er is 
altijd wel iemand bezig in zijn 
of haar tuin. 

www.ntvkralingseveer.nl  

BUURTWINKEL IN KRALINGSEVEER 
 
Vrijdag 27 mei 2016 was het dan zover, de winkel kon open. Na het vele 
voorwerk van het bestuur van Buurtwerk en het harde werken afgelopen 
maanden van de heren Dullart, Mes en van Riet en natuurlijk Miranda was het 
eindelijk zover, de winkel ging open.  

Rond 10:00 uur gingen de deuren open voor de eerste klanten. Die stonden al in 
een rij te wachten om naar binnen te mogen. De eerste dag was gezellig druk 
en er waren bloemen van de vrijwilligers en van het bestuur van de 
speeltuinvereniging.  

De officiële opening zal over een aantal weken zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

Iedere woensdagmiddag is er in het Rendierhof 
sjoelen en de dames komen bij elkaar om 13.00 uur, 
dan betalen zij de contributie. Dat is € 1,60 en dat is 
incl. de koffie.  

Om een uur of 13.00 gaan zij beginnen. Hebt u zin om 
een keer te komen kijken of mee te doen dan bent u 
van harte welkom.  

Ook is er iedere maandag kaarten. En ook hier kunt u 
allen komen kijken of direct mee doen er wordt 
geklaverjast of gejokerd. Ook hier gelden dezelfde 
begintijden en contributie. 

  
Veilige buurt-app nu voor heel Prins Alexander  

 

http://www.ntvkralingseveer.nl/

