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Enige echte bakker in Kralingseveer stopt na 37 jaar 
 
Sinds 1934 was er een bakkerij in Kralingseveer,  
eerst de familie van der Sluis die tot 1979 het  
brood gebakken heeft. Daarna kwam Bert Kersten 
en werd hij de bakker van Kralingseveer, naast  
brood bakte Bert ook koekjes en gebak. Het was  
een druk bestaan voor het gezin Kersten.  
 
Naast het bakken is Bert ook een zeer kundige houtbeeldhouwer, 
Bert is een ware kunstenaar en heeft al vele mooie beelden 
gehouwen. Naarmate de jaren verstrijken werd het een steeds 
grotere belasting om ’s ochtends vroeg op te staan. Een jaar heeft 
Bert zitten wikken en wegen en toen besloten om er samen met 
Liesbeth (Bert zijn vrouw) mee te gaan stoppen. Afgelopen maand 
was het dan zo ver, op 1 augustus is de bakkerij gesloten. Helemaal 
loslaten doet Bert het bakkers vak niet, een paar dagen per week 
gaat hij een goede bekende helpen met het maken van chocola en 
banket. Maar vooral genieten van zijn hobby en het wennen aan een 
leven zonder bakkerij. Dat heeft de familie Kersten wel verdiend na 
37 jaar trouwe diens aan de inwoners van Kralingseveer! 
 
De winkel wordt verbouwd en verhuurd aan Ruth Elderhorst. Zij is 
afgestudeerd mode ontwerpster. Ruth is al een aantal jaar actief met 
activiteiten in de speeltuin en geeft ze diverse lessen in naai- en 
borduurwerk. Vanwege de grote belangstelling hiervoor heeft ze de 
oude bakkerij gehuurd voor het geven van lessen en workshops. In 
september gaat Ruth open en u bent van harte welkom. 

WIJKKRANT 

KRALINGSEVEER 

KERSTMAN DOOR  
DE WIJK IN DECEMBER 

 

Geachte Kralingseveerders,  

We zijn weer druk bezig om een 
Kralingseveerse Kerstman traditie hoog te 
houden. Zoals elk jaar is het weer de vraag, 
redden we het weer. Omdat we hier voor 
geen subsidie bij de gemeente Rotterdam 
voor aan kunnen vragen. We zijn elk jaar 
afhankelijk van uw gift!  

Daarom vragen wij u of u een geldelijke 
bijdrage wilt geven voor dit unieke 
evenement wat we al meer dan 25 jaar 
hebben in ons mooie Kralingseveer. 

IBAN: NL94 INGB 000 63 28 451  

ter attentie van de Stg. Tot 

plaatselijk nut te Kralingseveer 

Namens de kerstman en zijn helpers 
bedankt!!! 

   -Piet de Man 

 

The Sting 

Joop en Lenie hebben de The Sting weer overgenomen. Ze zijn 
op 9 september weer opengegaan. U kunt als vanouds weer 
terecht voor de lunch, het diner of een gezellig praatje aan de 
bar. U bent ook van harte welkom bij het biljarten, kaarten en 
darten.  

Wilt u meer weten over de laatste ontwikkelingen, loop even bij 
Joop en Lenie binnen voor meer informatie.  

Snackbar de Zebra is ook weer open! 

 
 
 

 

Snackbar Zebra 

Zebrastraat 3 

3064 LR Rotterdam 

010-4506947 

 

www.snackbarzebra.nl 

http://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 

 

 BERT EN LIESBETH BEDANKT EN RUTH SUCCES! 

                           

BINNENKORT HEEFT HET NUT KRALINGSEVEER OOK HAAR EIGEN DIGITALE PLATFORM  
WAAROP DE FOTO’S GEMAAKT DOOR PIET DE MAN STAAN, HET LAATSTE NIEUWS EN 
NATUURLIJKE DE EERDER GEMAAKTE WIJKKRANTEN!   WWW.NUTKRALINGSEVEER.NET  

 

http://www.nutkralingseveer.net/


3 
 

WIJKKRANT VAN STICHTING PLAATSELIJK NUT TE KRALINGSEVEER – SEPTEMBER 2016 
  

 

 

 

 

DEZE FOTO’S ZIJN BINNENKORT OOK KOSTELOOS TE DOWNLOADEN VANAF HET DIGITALE PLATFORM VAN 
WWW.NUTKRALINGSEVEER.NET   

http://www.nutkralingseveer.net/
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INCIDENTEN KRALINGSEVEER 

- Er was brand op de IJsselmondselaan, gelukkig was de brand gauw geblust, maar de 
buren hebben veel last van waterschade gehad en mochten van de brandweer 2 
dagen niet in hun huis slapen.  
 

- Een ongeluk op de hoek IJsselmondselaan en de Schaardijk. Op de toch al moeilijke 
kruising was er een aanrijding tussen een auto en een motorrijder, veel materiele 
schade en een ziekenhuisbezoek voor de motorrijder was het gevolg. Weer een geval 
van onoplettendheid? Het is weer een bewijs dat je drie keer moet kijken voor je de 
Schaardijk op of af gaat! Voor je eigen gezondheid en die van een ander. 

 

  

Kees en Co van Linschoten waren 
op 19 juli 60 jaar getrouwd  

 

Co heeft 33 jaar gewerkt in het jeugd 
werk. Van 1960 tot 1993 en al die tijd had 
Kees de administratie van alle 
activiteiten onder zijn beheer, naast zijn 
werkzaamheden bij de Brandweer. Het 
jeugdwerk viel in het begin onder de 
gemeente Rotterdam, vele organisaties 
zoals de Boei, Piet Hein en ’t Veer 
hadden jeugdwerk van uit de gemeente 
Rotterdam. Later door de vorming van 
deelgemeenten viel deze 
samenwerking voor een groot gedeelte 
weg. ’t Veer was een begrip in ons dorp, 
voor iedereen van 4 jaar tot 80+ waren 
er activiteiten zoals dansles, het kamp 
naar Chaam en later naar Driebergen en 
Lunteren. Dit alles ging natuurlijk op de 
fiets! Nu zijn Kees en Co nog actief als 
vrijwilligers voor de stichting 
Bartholomeus, de wereldwinkel en 
kerkelijk werk. 

     
     
   -Piet de Man 
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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 

Speelweek in de speeltuin 

Ook dit jaar was er weer een speelweek in de speeltuin. Dus de kinderen die de vakantie al achter de rug 
hadden konden daar de hele week aan de activiteiten deelnemen, elke dag was er weer een ander 
programma. De springkussens waren standaard aanwezig en bezorgde de kinderen veel plezier. Elke dag 
waren er wisselende activiteiten zoals schminken, oud-Hollandse spellen, nagels kleien, een schuim 
glijbaan van wel 8 meter hoog en er waren ook weer pony’s.  

Op een enkel buitje na was het een warme week, waar de kinderen zich elke dag konden uitleven. We zijn 
de vrijwilligers dan ook dankbaar voor hun inzet om elke dag een hele week lang zoveel kinderen plezier 
te doen. 

Huttendorp 2016 

Ook dit jaar was er weer een Huttendorp in Kralingseveer, voor de 46e keer alweer. Er was een geweldig 
programma voor de kinderen opgesteld door het bestuur van het Huttendorp. Ook dit jaar heeft Arjan 
v.d. Ruit weer video’s gemaakt en deze staan op https://www.facebook.com/huttendorpkv/ of 
http://www.huttendorpkralingseveer.nl/ . 

Ook dit jaar had het Huttendorp niet kunnen doorgaan zonder de vele vrijwilligers die elke dag weer in de 
weer waren om het voor de kinderen zo leuk en zo veilig mogelijk te maken. Alle activiteiten werden door 
de kinderen als erg leuk ervaren en de organisatie kan terugkijken op een geslaagde week met 
bijzondere activiteiten zoals; 

- De roofvogel show   
- Bezoek van de militaire voertuigen en militairen die de kinderen in en uit de auto’s hielpen 
- Politieauto’s waarbij ook een originele Patrol Car uit New York en demonstratie politiehonden 
- De griezelworkshop met spinnen en slangen 
- Geweldige Drumtastic workshop drummen 
- En nog veel en veel meer… in het volgende wijknummer komen we nog terug op het afgelopen 

Huttendorp 

 

 

 

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/
https://www.facebook.com/huttendorpkv/
http://www.huttendorpkralingseveer.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 U 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  

Vishandel Frijters 
Vanaf dinsdag 20 september zullen wij ook te vinden zijn in Kralingseveer in de 

Rendierstraat, naast het wijkgebouw. 

Hier zullen wij iedere dinsdag te vinden zijn! 

 
 

Clubvoetbaldagen VV CKC 

Voetbalvereniging CKC had ook dit jaar weer zijn velden beschikbaar 
gesteld voor de jaarlijkse clubvoetbaldagen. Drie dagen lang werden de 
jongens en de meisjes bezig gehouden met sport en spel. Er waren weer 
diverse vrijwilligers die de spellen in goede banen leiden. Natuurlijk werd 
er ook gekeken of er talenten tussen zaten, de jongens en meisjes 
worden dan een heel jaar in de gaten gehouden door de topclubs uit de 
regio. Wanneer ze een mooie progressie doormaken worden ze 
uitgenodigd voor een proeftraining bij een van de topteams uit 
Rotterdam. 

 

 

 

 

 

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/

