1

WIJKKRANT
KRALINGSEVEER
NIEUWE WEBSITE IN DE LUCHT
http://www.nutkralingseveer.net/

BSVK kookt maaltijd
voor ouderen
Op 18 oktober heeft de Buurt- en
Speeltuinvereniging Kralingseveer een
maaltijd verzorgd voor ongeveer 50
ouderen uit Kralingseveer en omgeving.
Het etentje werd georganiseerd in
samenwerking met Stichting Opzoomer
Mee in verband met de ‘Lief en Leed
weken’. Hulde aan kokkin Lenie die het met
haar staf weer voor elkaar hebben
gekregen om alle tafels op hetzelfde
moment te bedienen. Het menu bestond
uit soep vooraf, een stevige stamppot met
een gehaktbal en een toetje toe. Na afloop
bleven de mensen onder het genot van
een kopje koffie nog gezellig napraten.
Laten we hopen dat we volgend jaar weer
in de gelegenheid worden gesteld om dit
weer voor de oudere Kralingseveerders te
organiseren!

Snackbar Zebra
Zebrastraat 3
3064 LR Rotterdam
010-4506947
www.snackbarzebra.nl
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Uw gift is nodig om door te kunnen gaan met de Wijkkrant en de Kerstman door de Wijk!
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

Halloween 2016

Vrijdag 28 oktober was het weer zover: Halloween!
Iedereen deed erg hun best om er zo eng mogelijk uit te zien.
Er liepen heksen, feeën, zombies en nog meer van dat gespuis rond door Kralingseveer. Aan het gegil te horen
was het weer enger dan voorgaande jaren. Het Rendierhof was door middel van lichten en muziek omgetoverd
tot spookhuis. De speeltuin had in de blokhut een operatiekamer ingericht; een erg bloederig tafereel. De
brandgang van de Giraffestraat was een ware spookgang geworden. Er was veel werk van gemaakt, de
creativiteit stond hoog in het vaandel. Mensen vonden het bijna te eng om te bekijken! Uiteraard mochten de
diverse Trick or Treat posten niet ontbreken, kinderen konden daarnaar hartenlust snoep scoren. Een groot
aantal buurtwachters was aanwezig om het geheel in goede banen te leiden en om de politie te assisteren. Heel
de avond is gelukkig zonder incidenten verlopen. We kunnen zodoende tevreden terugkijken op deze geslaagde
avond. Een groot compliment aan alle vrijwilligers die deze avond wederom tot een groot succes hebben
gemaakt!
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Jaarlijkse markt Laankerk
Het was op zaterdag 27 september weer
een drukte van belang op het oude
Bouman
terrein.
De Laankerk organiseerde daar de
jaarlijkse markt, er waren zo’n 60 kramen.
Mede door het aangename weer was het
van ’s ochtends vroeg tot laat in de
middag een drukte van belang. Ook de
Kralingseveerders waren goed
vertegenwoordigd. Veel mensen maakten
van de gelegenheid gebruik om hun auto
te laten wassen. De organisatie kan
terugkijken op een geslaagde middag.
Niet alleen de Laankerk had op deze dag
een markt, een paar honderd meter
verder was er een plantjesmarkt van de
Nutstuinen Vereniging aan de gang. Om
10 uur waren er al mensen die interesse
hadden in de plantjes die werden
aangeboden en om 14:00 waren bijna alle
plantjes verkocht. Gelijk werd er besloten
dat er in 2017 twee plantjesdagen
komen, één in het voorjaar en één in het
najaar. We houden u op de hoogte.

Ingebruikname windmolen

De wind-energiemolen die op het terrein van de waterzuivering staat
is op 7 november officieel in gebruik genomen.
Jeugdbestuurder Jasper Peters opende met een druk op de knop de 150 meter
hoge windmolen. Deze molen wekt jaarlijks voldoende energie op voor
2.600 huishoudens.
Enige tijd geleden is op de voorlichtingsavond is gesproken over de
slagschaduw waar bepaalde gebieden last van zouden hebben. Daar zal
zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden, de mensen van HVC
komen op gezette tijden door de wijk lopen om te kijken op welke tijden
de overlast aanwezig is.
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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

Kabouters en Vroege Vogels
Zelfs op zondagochtend is het bij CKC een drukte van belang. Er is sinds kort ook
tijd ingelast voor de kabouters.
Deze jongens en meiden van 3,5 tot 7 jaar kunnen onder leiding van trainer Marlon
kennismaken met het voetballen. Ze leren samen spelen en met een paar
behendigheidsspelletjes de bal onder controle te houden. Ieder kind wordt
persoonlijk door Marlon ontvangen en vervolgens gaan ze met z’n allen in een kring
bespreken wat ze die ochtend gaan doen.
Voor de vaders, moeders, opa’s en oma’s is het misschien een beetje afzien om zo
vroeg langs de zijlijn te staan. Voor de kinderen is het echter een geweldige
ervaring! Lijkt het je wat? Ga dan even langs bij CKC om je aan te melden of schrijf je
in als lid op de site van CKC. Bekijk de sfeerimpressie onder dit artikel.
Niet alleen de aller jongste leden krijgen de kans om op de vroege zondagmorgen te
voetballen. Er zijn iedere zondag ook een aantal oudere spelers bezig die hun
conditie op peil willen houden, ook wel de ‘Vroege Vogels’ genoemd. De groep
bestaat uit 12 mensen en zij voetballen uitsluitend voor hun plezier. Zou u zich daar
ook graag bij aan willen sluiten? Ook hiervoor geldt: loop even langs bij CKC
of schrijf je in via de CKC site. Misschien loopt u er dan binnen enkele weken wel
tussen. (http://www.vvckc.nl/)
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, A. Rook, N. Koopmans en P. de Man.
bereikbaar op 010 4427562 of 06 26997558
arjan@devastgoedexperts.nl

Donaties blijven welkom
IBAN: NL94 INGB 000 63 28 451 ter attentie van
Stg. Tot plaatselijk nut te Kralingseveer
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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 U langs.
Heeft u belangstelling om een advertentie te plaatsen neem dan ook contact op met Piet de Man.

KINDER KERST DINER BSVK
Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer verzorgt vrijdag 23 december
2016 een KinderKerstdiner met aansluitend een disco voor de kinderen. Het
KinderKerstdiner begint om 18:00 uur en de disco eindigt om 20:30 uur. U
kunt uw kinderen opgeven voor het KinderKerstdiner tot en met vrijdag 16
december 2016. Het KinderKerstdiner is alleen voor leden van Buurt- en
Speeltuinvereniging Kralingseveer. Het Kinderkerstdiner wordt mede
mogelijk gemaakt door Sligro, Levo en Stichting Opzoomer mee.
U kunt zich opgeven bij de speeltuin of op de website van de speeltuin tot
en met vrijdag 16 december 2016, Vol = Vol.

BRIEVEN SCHRIJVEN TEGEN ONRECHT in Rotterdam
Op 10 december organiseert Amnesty International de jaarlijkse
Schrijfmarathon. Dan wordt wereldwijd massaal geschreven voor mensen die
groot onrecht is aangedaan. Van Nieuw-Zeeland tot Ghana en van Brazilië tot
Japan klimmen mensen in de pen. En ook in Rotterdam. De brievenschrijvers
vragen om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders
van mensenrechtenschendingen. Om terugdringing van de doodstraf,
marteling en discriminatie. Ze geven hoop aan gevangen
mensenrechtenverdedigers.

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

Schrijven op 10 december
Iedereen die wil meedoen aan Amnesty’s Schrijfmarathon kan op 10
december van 13:30 tot 20:00 uur terecht bij Praktijk voor Fysiotherapie Ed
van Bruggen op de Kobelaan 151-153, vlakbij metrohalte Oosterflank. Daar
kunnen deelnemers aan de hand van voorbeeldteksten hun brief of
solidariteitskaart schrijven.

Zangclub
Iedere woensdagavond om 19:30 is er zang in clubhuis het
Rendierhof.
Twaalf dames deden hun best om alle liedjes die deze
avond op de rol stonden onder de knie te krijgen. Ze vinden
het echter erg jammer dat er geen heren zijn die mee willen
doen! Bij deze dagen ze de heren uit om ook eens een keer
mee te komen zingen. Ook vragen ze of er nog dames zijn
die de groep willen versterken. Hou je van zingen en heb je
zin in een gezellige avond? Kom dan zeker eens langs op

woensdagavond.

Veilige buurt-app nu voor heel Prins Alexander
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