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WIJKKRANT
KRALINGSEVEER
Een schoon, heel en veilig Kralingseveer.
Zoals elk jaar werkten buurtwerk (Miranda) en de Zebra ( Joop
en Lenie Smit) samen om kralingseveer na oudjaar weer
schoon te krijgen. Voor elke zak vuurwerk afval kregen de
kinderen een bon van de Zebra om een zak patat te halen. Dit
voor de veiligheid voor de kinderen. Ze gingen met hun ouders
de straten schoon maken en het vuurwerk wat niet was
afgegaan verdween ook in de zakken. Dat waren 101 zakken
die waren ingezameld. Dat waren dus 101 zakken patat. Ook
was de race naar kerstbomen weer een succes er werden
maar liefst 180 bomen verzameld en voor elke boom kregen zij
een lootje.
Onder leiding van Piet Dullaart ging de brand in de bomen,
daar komen elk jaar weer veel mensen op af. Na de
verbranding werden er vele prijzen verloot in het Rendierhof.
Piet de Man, Demi en Yura (de kinderen van Miranda)
verzorgden de loting. Dit jaar bleven er geen prijzen achter.
Alle prijzen waren door Jan Verhoef bij elkaar gesprokkeld dit
doet hij inmiddels al 25 jaar met veel plezier. Het was de laatste
keer dat hij dit heeft gedaan. Wie het stokje van Jan over gaat
nemen weten we nu nog niet. Met grote dank naar Jan
Verhoef voor het gedane werk.

Veiligebuurt-app nu voor heel
Prins Alexander
Eenvoudig en laagdrempelig samen met je
buurt een veilige buurt realiseren. Met die
doelstelling is Veiligebuurt-app ontwikkeld.
Afgelopen periode hebben meer dan 200
gebruikers (o.a. buurtpreventieteams) uit
verschillende wijken in Prins Alexander de
app getest en van feedback voorzien. Na
deze succesvolle testfase is Veiligebuurtapp verbeterd en wordt nu uitgerold in
heel Rotterdam Prins Alexander.
De app is voor alle bewoners gratis
beschikbaar en bewoners kunnen zonder
elkaar te kennen met elkaar
communiceren omtrent onveilige situaties.
De Veilige buurt-app is een antwoord op
het toenemende gevoel van onveiligheid in
de wijk.
WhatsApp groepen te veel beperkingen
om breed inzetbaar te kunnen zijn voor
een laagdrempelig contact in de buurt.

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.

Veilige buurt-app nu voor heel Prins Alexander

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.
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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

Rendierhof: Huis van de Wijk, wat betekent dat?
Een Huis van de Wijk is een centrale plek in de wijk waar bewoners, sociaal ondernemers, welzijns- en
zorgprofessionals elkaar ontmoeten. Het is een plek voor iedereen die iets wil betekenen voor de wijk.
Bewoners kunnen er terecht om een kaartje te leggen, informatie te vragen en vrijwilligerswerk doen. Kijk
naar de Rendierhof, een Huis van de Wijk bij uitstek.: Het is de plaats waar bewoners samenkomen: in het
Eet je mee-cafe, tijdens de vele ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten en ook het is de uitvalsbasis
voor de buurtpreventie. Bewoners die een vraag hebben kunnen er terecht bij de professional of
vrijwilligers die een uitgebreide kennis hebben van waar je voor wat moet zijn als Kralingseveerder. In de
Rendierhof zijn het de bewoners die het doen. Het beheer van het pand, het openen en sluiten ervan,
bewoners doen het, daar waar nodig ondersteund door Buurtwerk.
Activiteiten organiseren: de bewoners doen het. En Buurtwerk faciliteert met bijvoorbeeld vergaderruimte
of ondersteunt bewoners die een nieuw initiatief willen opzetten. Een voorbeeld hiervan is de Buurtwinkel.
Het ‘Vergeten boodschappenwinkeltje’ Zoals we allemaal weten, zijn er weinig voorzieningen in
Kralingseveer. Al jaren willen bewoners een ‘Vergeten boodschappenwinkeltje’.
Met vereende krachten krijgen we dat voor elkaar. Buurtwerk heeft een leeg pandje geregeld, legt
verbindingen met partners in de wijk die er voor zorgen dat de winkel open kan. Snackbar de Zebra
regelde de winkelbenodigdheden Bakker fam. Kersten leerde hoe je moet administreren. Handige
bewoners schilderden de boel, weer andere bewoners leveren producten uit eigen moestuin. De
verkoopvrijwilligers gaan samen met mensen een beperking in de winkel staan en hopen zoveel mogelijk te
verkopen. De winst? Die wordt weer terug in de buurt gestoken en besteed aan nieuwe sociale initiatieven
in Kralingseveer.

Mevrouw Romana Huber in de Lamastraat 32 geeft les aan meisjes van 6 tot 15 jaar hoe om te gaan met
nagels lakken met glitters, lichte make-up en het aanbrengen van een gezicht masker. “
Inbegrepen is een kleine pauze voor de thee en lekkere hapjes. Dit alles kan op woensdagmiddag en
zaterdagochtend of middag. Na afloop krijg je nog een zakje mooie spulletjes mee naar huis. Het duurt twee
en een half uur en de kosten zijn € 7,50 per kind.
Met een maximum van 6 kinderen. Heb je belangstelling dan kan je bellen naar 06-15858221. Heb je
belangstelling in goede en betaalbare tweedehands kinderkleding in alle maten ook dat is bij haar
verkrijgbaar. Je kunt ook mailen naar www.2dehandsforkids.nl of romana@live.nl
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2 april is er weer een bingo in het Rendierhof. De zaal gaat open om 19.30 uur en we beginnen
om 20.00 uur u kunt een boekje kopen voor 12 rondes voor € 7,50. Tussentijds verkopen we ook nog een
bingo blaadje voor de super ronde á € 1,50 en lootjes voor de loterij á € 0,50 cent per stuk

BSW Kralingseveer organiseert weer concerten en
theater voorstellingen.
Op zondag 14 februari om 14.00 uur is er een gezelschap
met muzikale verhalen.
Op zondag 13 maart om 14.00 uur poppentheater
Fatsnerran, en voorstelling Prins heerlijk voor 4+
Op Zondag 10 april ook om 14.00 uur een concert van
Marjolein Meijers met haar familieband (al).
Alle voorstellingen zijn voor de leden gratis en voor niet
leden € 5,00 p.p.
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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

Arjan van de Ruit van de Vastgoed experts
Woont sinds 1998 in Kralingse veer en is eigenaar van het
kantoor aan de Antilopestraat 39. In 1991 is hij gestart met een
Assurantiekantoor en later ook het aan en verkopen van
Vastgoed. In 1998 nam hij het voormalige pand over van
buurtsuper de Gier. Inmiddels is het makelaardij bedrijf
aangesloten bij het VBO. Dit is een voorwaarde om volledig
toegang tot Funda te krijgen. Omdat hij zelf boven het
kantoor woont is hij zeer begaan met de wijk. En heeft hij een
brede en lokale kennis van de wijk, met haar voordelen en
kleine nadelen. Een gedeelte van de wijk is door de gemeente
aangewezen als”risico”gebied. Toch ziet hij geen bezwaren
om een huis te ver of aan te kopen in de wijk. Sinds de
plaatsing van de extra riool-overstort aan de Ottergracht
staat er geen water meer onder de vloeren onder de meeste
huizen. De wijk is super kind vriendelijk en nog steeds 1 van de
veiligste van Rotterdam. Samen met een lokale investeerder
koopt hij ook huizen hier in de wijk op, om de huizen
vervolgens weer te verhuren. Er is een enorme vraag naar
huurhuizen, immers niet iedereen kan kopen. Als zijn voordeur
openstaat kunt u rustig bij hem binnenlopen, of neem een
kijkje op zijn website: www.devastgoedexperts.nl
telefonisch bereikbaar op 010 4427562 of 06 26997558
arjan@devastgoedexperts.nl

Op 16 december waren 35 dames in het Rendierhof bezig om
kerststukjes te maken.
Zoals elk jaar was Ester weer aanwezig om hier en daar de
helpende hand te bieden als het even niet naar de zin ging. Ik
heb alle stukjes gezien, ze konden zo in de etalage staan voor
de verkoop.
Na een ochtend hard werken aan de stukjes was er een lunch.
Om twee uur was daar Erik Newman om de middag te
entertainen, Wilt u hem zelf een keer boeken dan kunt u dit
doen onder nummer 085497160 of 0654264956 of
op www.Ohio music.nl

18 december was het weer een drukke
dag voor de mensen van Stichting
Plaatselijk Nut, alle voorbereidingen
voor de avond van de kerstman door
de wijk waren in volle gang.
Rond 19.00 uur reed de kerstman door
onze wijk. Bij de speeltuin hielden we
even een stop, daar hadden de
kinderen van onze leden een kerst
diner.
Daar moest de kerstman natuurlijk
even zijn opwachting maken. Alle
kinderen wilden natuurlijk met de
kerstman op de foto.
Onderweg kwamen vele kinderen bij
de kerstman op de wagen of liepen er
met hun ouders achteraan.
We moesten regelmatig even stoppen
omdat er veel kleine kinderen met de
kerstman op de foto wilden. Na een
geslaagde rit van twee en een half uur
door de wijk en in elke brievenbus een
presentje te hebben gedaan konden
we terug zien op een geslaagde avond.
Met dank aan alle medewerkers die dit
mogelijk hebben gemaakt.
We hopen dit jaar(2016) voor de 26ste
keer weer door de wijk te kunnen gaan.
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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

Lees met Cees
In deze rubriek laat Cees mensen uit Kralingseveer aan het woord.
Deze mensen vertellen over hun werk, hobby’s of gewoon een ander
interessant verhaal. Dit alles om ook eens op een andere manier
kennis te maken met uw buren in ons kleine dorp.
Nieuw in de wijk Kralingseveer P&W cafetaria en catering gevestigd in het
voormalige pand van Hao-Hao de afhaal chinees. Die zijn op 2 februari 2015 gestopt.
Na een grote verbouwing en een compleet nieuwe keuken geplaatst te hebben
met een geheel vernieuwd interieur zijn Patrick Beugelink en compagnon Willem
Nederhof deze catering & cafetaria P&W begonnen en de deuren zijn geopend op 1
oktober 2015.
Patrick is 10 jaar lang chef kok geweest bij HIP Alexandrium onder La Place. Nu verzorgen
zij de catering voor bedrijven in het Rivium en meerdere bedrijven in Rotterdam en
omstreken, en daar buiten ook voor particulieren incl. Cafetaria hoek Buffelstraat
/Neushoornstraat

Bent u de volgende gast van Cees?
Meldt het bij Piet de Man of
mail Cees c.vandijk68@chello.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, 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 langs.
Heeft u belangstelling om een advertentie te plaatsen neem dan ook contact op met Piet de Man.

Weet u het nog?
In 1987 kwamen de Sikhs in de oude kleuterschool in de Buffelstraat.
Voor de mensen die het niet kunnen weten er staan nu een paar nieuwe
huizen in de Elandstraat. In 1998 hebben ze onze oude basis school aan
de Ottergracht gekocht. Er moest veel aan verbouwd worden aangezien
ze alles in eigen beheer deden was de Tempel (Gurdwara Sri Nanak Dev)
in 2003 klaar voor gebruik. Het was een hele operatie met muziek en
gezang werd het heilige geschrift (Sri Goeroe Granth SAHIB Ji)
overgebracht naar het nieuwe onderkomen.
We hebben het laatst over de parkeer problemen gehad. Ze hebben zelf
een geel busje rijden vanaf de Capelsebrug naar de Tempel maar we
gaan met de gemeente kijken of er toch nog een andere oplossing
mogelijk is.
Als u een keer wilt komen kijken de vijf nieuwe bestuursleden zullen u van
harte welkom heten.
De diensten zijn alleen op
zondag van 10.00 uur
tot 12.30 uur.
Vier keer per jaar wordt
het hele boek door
gelezen en dat gaat
24 uur door van
vrijdag 10.00 uur tot
zondag 10.00 uur.

Maurice Verbeek, een woninginrichting winkel beginnen in Kralingseveer. Maar Waar? Begin 2015 had hij al
een gesprek met Arjan de Ruit gehad maar toen was er nog niets in zicht. Half 2015 kwam Arjan met dit
pand in de Buffelstraat in zicht. Maar voor het zover was!!
Het pand moest eerst gerenoveerd worden. Maar in 2016 konden zij met de inrichting beginnen. Nu is hij
met zijn winkel open van 16.30 uur tot 19.30 uur. Wat kan je daar zoal kopen? Alle soorten laminaat spullen
voor het plafond, behang zowel papier of linnen. Er zijn ook diverse geur en gewone kaarsen te koop en
alles voor de lichamelijke verzorging. Loop gerust eens binnen voor advies of een cadeautje te kopen.
Maurice komt des gewenst bij u thuis voor advies en zo nodig opmeten. Heeft u iets nodig om te klussen
dan kunt u bij Maurice uw bestelling doorgeven.
Zijn emailadres is wooninrichting@gmail.com of bel even naar 06-16445738
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