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WIJKKRANT 
KRALINGSEVEER 

 

 

 

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

 

In September 1996 namen Joop en Lenie Smid de 
Sting en de Zebra over. 
 
Joop heeft hard moeten werken om de zaken De Sting en de Zebra 
tot een bloeiende zaak te maken. Iedereen kon een beroep op hem 
doen. Joop wilde wel een helpende hand zijn voor huttendorp, straat 
speeldag en zelfs de kerstman en zijn helpers werden onthaald met 
een drankje tegen de kou. Alle andere activiteiten in Kralingseveer 
konden op zijn steun rekenen. Ook in het verleden, toen trailerpop 
nog bestond heeft Joop daar zijn steentje aan bijgedragen. In 
september 2003 vonden Joop en Lenie het wel even genoeg en 
deden de zaak over aan een ander. Maar in november 2005 namen 
Joop en Lenie de zaak weer over. Er was heel veel energie voor 
nodig om de zaak weer lopend te krijgen. In die tijd zijn ook een 
biljard-klaverjas en dart club opgericht. Ook werden er culinaire 
avonden georganiseerd. Ook de patatzaak de Zebra was en is nog 
steeds een begrip om zijn kwaliteit waar nooit op was beknibbeld. Bij 
Joop en Lenie was de tijd geen tijd, altijd bezig in en rond de zaak en 
klaar staan voor hun gasten. Ook de aller kleinsten werden nooit 
vergeten, hoeveel kinderfeestjes  Joop heeft geregeld zijn niet te 
tellen, ook in de zomer waren de gratis ijsjes voor de kinderen een 
begrip. Maar op een gegeven moment laat het lichaam weten dat 
het genoeg is geweest. De uren die Joop per week heeft gemaakt 
en dat jaar in en uitgingen nu tegen hem werken. In 2015 werd er 
gezocht naar een opvolger. Die werd gevonden, maar het heeft tot 1 
maart 2016 geduurd voor dat alles in kannen en kruiken was. 
 
Lees verder op bladzijde 6 

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., 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.snackbarzebra.nl/
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Donaties voor het wijknieuws en wijkactiviteiten blijven welkom 
   
IBAN: NL94 INGB 000 63 28 451 ter attentie van de Stg. Tot plaatselijk nut te Kralingseveer 

 

AVONDVIERDAAGSE BSV KRALINGSEVEER 

Ook dit jaar organiseert Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer een Avondvierdaagse. Deze wordt 
gehouden van maandag 6 juni 2016 tot en met donderdag 9 juni 2016. 

U kunt zich inschrijven voor 5 en 10 kilometer. Inschrijven kan vanaf maandag 30 mei 2016 tot en met 
zaterdag 4 juni 2016 in de speeltuin van 12:00 uur tot 16:00 uur. De kosten bedragen € 4,50. Op  maandag 
9 juni 2016 van 12:00 uur tot 19:00 uur (de startdag van de Avondvierdaagse) kunt u zich ook inschrijven 
tot 19:00 uur; de kosten bedragen dan € 5,00. 

De speeltuin gaat tijdens de Avondvierdaagse elke avond open om 18:30 uur. Rond 19:00 uur gaan we 
beginnen met wandelen op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag voor beide groepen. 
Uitzondering is dat alleen de 10 kilometer wandelaars op donderdag 9 juni 2016 starten om 18:45 uur. De 
starttijd voor de 10 kilometer wandelaars is donderdag 9 juni 2016 anders zodat beide groepen wandelaars 
elkaar in Capelle-West bij de winkels op de Doormanstraat  ontmoeten. Vervolgens lopen beide groepen 
gezamenlijk, onder muzikale begeleiding, naar Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer.  
 
Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer is nog op  
zoek naar mensen die achter een tafel willen gaan zitten  
om de dagstartkaarten uit te reiken en na de wandeling  
weer in te nemen. Wilt u ook een bijdrage leveren voor  
dit leuke en sportieve evenement, stuur een mail naar  
info@bsvkralingseveer.nl of bel tijdens openingstijden  
met 010-4420779. Uw hulp is van harte welkom.  

Speelweek in de speeltuin 

De speelweek is van maandag 8 tot vrijdag 12 augustus. Het programma is nog niet helemaal klaar. In het 
volgende krantje kunt u lezen wat er allemaal te doen is. 

                                        

4 April is de timmerclub weer begonnen 

De heren van Riet, de Jong, v/d Berg en Jan Verhoef hebben het weer opgepakt. 14 kinderen werden 
onderwezen hoe zij een figuurzaag, hamer en een verfkwast moesten hanteren. We zullen de vorderingen 
regelmatig gaan volgen. 

 

 

mailto:info@bsvkralingseveer.nl
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Paasbrunch in het huis van de wijk 

Zo’n 20 kinderen namen deel aan deze 
brunch. Er waren verschillende soorten 
brood en beleg en natuurlijk eieren. Er was 1 
kindje die alleen glutenvrij mocht hebben en 
daar was natuurlijk met grote zorg aan 
gedacht. Na de brunch konden de kinderen 
eieren en een kleurplaat verven. Voor de 
meisjes was er een glitterhoekje waar ze de 
mooiste dingen konden glitteren. 

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. 

http://www.ntvkralingseveer.nl/  

 

 

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

Belastinghulp 

Zaterdag 19 maart was in 
samenwerking met het stichting NUT 
van Kralingseveer en buurtwerk in het 
huis van de wijk ( Rendier hof) en met 
de 6 fiscalisten van de Erasmus 
universiteit in Kralingseveer weer 
gelegenheid om uw belasting in te 
laten vullen.  

We hebben weer 53 mensen kunnen 
helpen met het invullen van hun 
belasting papieren. Enkele mensen die 
op deze dag niet konden zijn naar een 
andere vestiging verwezen waar zij op 
afspraakgeholpen konden worden. Met 
de toezegging van de fiscalisten dat ze 
in 2017 weer van de partij zijn, hopen 
wij u weer van dienst te kunnen zijn. 

 

Huttendorp 2016 

Stefan Kort opende de vergadering voor het huttendorp 
2016. Er waren heel wat vrijwilligers op deze vergadering 
aanwezig maar verschillende hadden afgezegd wegens ziekte 
of omdat zij moesten werken. Hij vroeg als eerste wie er zin 
had om in het bestuur te komen omdat er enkele bestuur 
functies beschikbaar zijn. Het thema voor dit jaar zijn natuur 
en dier. In de vergadering wordt besloten dat de dieren 
ambulance het goede doel word voor dit jaar. Er zal ook weer 
een kinderbestuur worden geïnstalleerd. De kinderen krijgen 
dan 1 thema die word begeleid door de zusters Eshley en 
Denise. Het nieuws van het huttendorp wordt weer verzorgd 
door Arjan Ruit, Hij heeft de zorg voor het dagelijks journaal 
en hij gaat proberen elke dag een nieuwsbrief uit te brengen. 
Deze word bij de ingang van de speeltuin opgehangen. Tante 
Jannie zorgt weer voor de snoep afdeling. Vorig jaar waren 
de entree bandjes een groot succes dus die komen er dit jaar 
weer. Daar zorgen de dames Anja en Dorothee weer voor. 
Voor de elektra is de zorg weer toevertrouwd aan Emiel en de 
firma van Herk zal weer voor de nodige machines zorgen die 
in de loop van de week weer hard nodig zullen zijn. Bij de 
volgende vergadering hopen we weer het voltallige bestuur 
bij elkaar te hebben en zal het totale programma besproken 
worden. 

Hebt u een dagdeel om de helpende hand toe te steken? Dan 
kunt u zich opgeven bij het Rendier hof of bij Stefan Kort. De 
datum van het huttendorp is van 15 tot 19 augustus. 

 
Paas diner voor de ouderen. 

De tafels waren feestelijk gedekt voor de 32 deelnemers.  
Dit keer was het een lopend buffet dit omdat de  
kok Erik Meerkerk geen gelegenheid had om boven in de  
keuken te koken. Erik had alles voorbereid in de keuken van het 
van der Valk restaurant in Nieuwekerk a/d IJssel. Iedereen was  
verrast, er stond zoveel op tafel het was een plaatje. Ook het  
ijsbuffet was er om de gaatjes te vullen, en dan nog koffie met  
likeur toe. Dit buffet is voor herhaling vatbaar.  

Miranda en haar vrijwilligers hadden deze avond geweldig  
begeleid. 
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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 

De zomer komt er weer aan! 

De BBQ kan weer aan, heerlijke geuren komen vanuit de tuinen en balkons van  
Kralingseveer. Daarom hier een heerlijk recept voor de Rib-Eye Cheeseburger. 

Nodig: 
600 gr Ribeye (op kamer temperatuur) / 1 eetlepel (el) worcestershiresauce 
1 ui / 8 plakken bacon / 4 vloerkadetten / 1 vleestomaat / 1 kropsla 
2 theelepels (tl) tabasco / 4 plakken cheddar (smeltkaas) / 4 el ketchup 
 

1. Steek de barbecue aan. 
 

2. Snijd de ribeye in dunne plakken van ½ cm breed. Snijd de plakken in repen van ½ cm. Hak zo fijn 
mogelijk. Meng het vlees met de worcestershiresauce en versgemalen peper in een kom. Verdeel 
het vlees in 4 porties. Doe 1 portie vlees in de hamburgerpers en druk aan. Stort de burger op een 
vel bakpapier. Maak er zo nog 3. 
 

3. Snijd de ui in plakken en gril 6 min. keer halverwege. Gril ondertussen de bacon in 6 min. krokant. 
Keer halverwege. Halveer de broodjes en gril 2 min. op de snijkant en snijd de tomaat in plakken. 
Haal 4 blaadjes van de kropsla los. Was ze en droog ze. 
 

4. Gril de ribeyeburgers 2 min. Keer en besprenkel met een paar druppels tabasco. Beleg met de 
plakken cheddar en gril nog 2 min. Besmeer de onderste helften van de broodjes met ketchup en 
beleg achtereenvolgens met ui, een burger, tomaat, sla en bacon. Dek de burgers af met de 
bovenkant van de broodjes en serveer. 

 
Eet smakelijk van onze culinaire verslaggever Jacqueline ‘t Jong 

 

 
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. 

Paasbrunch in de 
speeltuin 

De Brunch begon om 12.00 uur 
en 50 kinderen namen deel aan 
deze paasbrunch, daarna ging 
iedereen klaar staan om eieren 
te zoeken. Zoals gewoonlijk was 
er voor de allerkleinste een 
apart stuk van de speeltuin 
gereserveerd. Ondanks de 
slechte weer voorspelling was 
het gelukkig droog en scheen 
de zon. Een kleine 100 kinderen 
zochten naar eieren (groene 
hazelnoten) in de hele tuin. 
Voor elke hazelnoot kragen ze 
chocolade paas eieren en een 
groot chocolade ei.  

Met dank aan de vrijwilligers. 

 

Nieuwe uitbaters Snackbar Zebra en Café ’t Veertje  
(voorheen de Sting) 
 
Priscilla en haar partner Dennis Huijsman hebben er zin in en hebben zin, zo 
hebben zij een keur aan nieuwe ideeën. Als eerste word de vloerbedekking er 
uit gehaald, daarvoor in de plaats komt er een pvc laminaat, ook het interieur 
krijgt een opknap beurt. Het belangrijkste is dat alle medewerkers blijven. Ook 
alle clubs zoals darten, biljarten en klaverjassen blijven gewoon doorgaan. Heeft 
u zin om aan een van deze clubs mee te doen ? Kom gewoon even binnen lopen 
voor informatie. Er zijn ook andere activiteiten, zoals elke derde donderdag van 
de maand een Bingo. Die beginnen om 20.00 uur en er zijn dan 10 rondes. De 
kosten zijn € 10,00 voor 1 boekje en € 15,00 voor twee boekjes. Op Koningsdag 
zijn er in de middag activiteiten, Micky Mouse komt zijn opwachting maken 
tussen 15.00 uur en 16.00 uur kunnen de kleinsten met hem op de foto. In de 
avond zijn de volwassenen aan de beurt met live muziek. Half maart is er een 
nieuwe koffie machine geplaatst en krijgt u koffie van vers gemalen bonen, ook 
kunt u koffie meenemen in een speciale beker. Er komt ook weer schepijs en 
milkshakes in diverse smaken. Er zijn luxe broodjes en fruitsalade te bestellen, 
de maaltijden zullen elke week anders zijn en begin mei kunt u onbeperkt 
spareribs eten. Het terras word onder handen genomen zodat het daar 
zomers goed toeven is. Er zijn plannen voor andere activiteiten maar die 
moeten nog even uitgewerkt worden. 
 
Het telefoon nummer blijft  
gewoon 4506947 en  
de opening tijden zijn maandag  
van 12.00 tot 19.30 en  
v.a. dinsdag tot zaterdag  
van 12.00 tot 23.30 uur op  
zondag open van 16.00 tot 23.30 uur. 
 
Wij wensen de nieuwe uitbaters heel veel succes in Kralingseveer.  
 

Huis van Kralingseveer. 

In Kralingseveer is op dinsdag 15 maart het Rendier hof een huis van de wijk geworden. In heel Prins Alexander zijn 
er op die dag 6 huizen van de wijk geopend. Onder andere Gerard Goosenflat, Palet Oriënt, Rendier hof , 
Youngsters en het Kristal. 

De voorzitter van de gebiedscommissie dhr. Ron Davids  
en de dames en heer van de buurthuizen en een mevrouw  
van de gemeente Rotterdam hadden het er maar druk mee.  
Dhr. Ron Davids gaf de tegel met het nieuwe logo het huis  
van de wijk aan Miranda Rietveld. Alles bij elkaar een  
feestelijke opening van het Huis van de Wijk. 

 

 

 


