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OP 12 APRIL IS ER EEN ITALIAANSE AVOND BIJ DE STING (ZIE VERDER IN DEZE WIJKKRANT)

Buurtpreventie bestaat 1 jaar!
Hoe is het begonnen, de wijkagent Dirk den Ouden en Miranda Rietveld van Buurtwerk Alexander,
hebben Stefan Kort gevraagd of hij dat wilde trekken. Enkele mensen waren bereidt om in de nacht
door de wijk te lopen of zij onregelmatigheden konden bespeuren. Door zijn werkzaamheden kon
hij zich niet meer geheel inzetten. Daarom zijn nu Kees Spruit en Ed van Dongen de mensen die de
coördinatie doen en Remco van Eck doet de subsidie aanvragen. Elke maand is er een vergadering
van de buurtpreventie en er zijn trainingsavonden om te weten hoe en wat te reageren op
ongeregeldheden. De leden lopen altijd met meerdere mensen door de wijk en hebben portofoons
die in contact staan met de politie. Als u wat tijd over hebt in de ochtend, middag, avond of nacht
neem dan contact op met Miranda in het wijkgebouw. Zij zal u alle ins en outs vertellen!

Donaties voor het wijknieuws en wijkactiviteiten blijven welkom

IBAN: NL94 INGB 000 63 28 451 ter attentie van Stg. Tot plaatselijk nut te Kralingseveer
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LEES MET CEES
De vertrouwde rubriek ‘Lees met Cees’ is weer terug. In deze wijkkrant zal Cees
weer voor de inwoners van Kralingseveer belangrijke issues behandelen.
HAO-HAO STOPT
Op 16 februari 1998 startte het Chinese afhaal centrum/snackbar HAO-HAO op de hoek neushoornstraatbuffelstraat met de afhaalchinees. Zo werd de zaak genoemd, het was een goed lopende zaak. Mensen uit de
wijk haalden daar hun gerechten als zij visite hadden of gewoon op zondag als zij niet zelf wilde koken. Of op
doordeweekse dagen trek in een kroepia of ander gerecht kregen. Weet je wat we lopen even naar de
afhaalchinees. De mensen waren altijd vriendelijk en begaan met hun klanten. Maar na 16 jaar met plezier hun
werk te hebben gedaan is de zaak nu gesloten vanaf 2 februari 2015. De reden daar van is dat hun zoon en
dochter hun eigen werk hebben en niet zo’n zin meer hebben om steeds bij te springen in de zaak en een kok in
dienst nemen was te kostbaar. Daarbij liep het huur contract af dus vonden zij het maar eens tijd om te stoppen
en lekker met pensioen te gaan. Jammer voor de bewoners van Kralingseveer e.o. als we nu chinees willen eten
moeten we iets verder weg, bijvoorbeeld naar de dichtst bij zijnde afhaalchinees op de Doormanstraat.

NIEUWE OVERSTORT KRALINGSEVEER
Veel last hebben we er nog niet van ondervonden, maar er wordt hard gewerkt om de datum te halen waar op
het klaar moet zijn. De uitvoerder Michiel van de Firma van Dijk uit Maasland, zei dat hij met gemiddeld 5
mensen dit werk kan klaren. In tussen is er veel werk verzet. Damwanden plaatsen, uitgraven, beton storten en
het plaatsen van het beton opvanghuis waar het water in opgevangen wordt om daar vandaan te worden
getransporteerd naar het kanaal. Toen dat klaar was moesten de dam wanden er weer uit. Dat plaatsen en
weghalen van dam wanden daar was firma Diesko Groep mee bezig. Deze firma is wereldwijd bekend voor tril
werkzaamheden zowel onder water en boven de grond. Toen dat klaar was konden de graafwerkzaamheden
verder en konden de eerste aansluitingen gemaakt worden. In de komende weken zullen we wel een beetje last
gaan krijgen van t dan gaan ze richting de Laan graven. We zullen u met verslag en foto’s informeren.
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BUS 34
Er stond een artikel in de krant over bus 34.
In de gemeenteraad was verleden jaar al
besloten om de route van de bus te
veranderen. Het is dat enkele chauffeurs de
bewoners informeerden dat de bus niet meer over
de Laan zou gaan rijden daar is beroering over
ontstaan. Als lid van de redactiecommissie van de
wijkkrant heeft Rien v.d. Schelling verschillende
vragen gesteld aan de tweede voorzitter van de
gebiedscommissie meneer Breedveld en gevraagd
om uitleg. Want in de krant stond dat er geen
commentaar uit Kralingseveer was gekomen. Hoe
kan je commentaar leveren als je niet op de hoogte
bent van de veranderingen die achter je rug om
worden besloten? Zelf probeer ik in contact te
komen met de dame van het AD maar tot op heden
geeft zij geen gehoor. In het AD van zaterdag 21
februari stond dat de gebiedscommissie een
dringend beroep doet aan de gemeente Rotterdam
om de buslijn 34 weer gewoon over de
IJsselmondselaan te laten rijden met behoud van 2
zo nodig 3 haltes.

Lous van Dijk-Sajet nieuwe aanwinst voor het
redactieteam van de wijkkrant Kralingseveer. We zijn
erg blij met haar inbreng in het redactie team en
wensen haar veel succes !
Evenementen kalender
Houdt u van klaverjassen? Elke eerste donderdag van
de maand kunt u omen klaverjassen, er zijn nog twee
tafels over. Hebt u zin om met vrienden of familie een
gezellig avondje te klaverjassen, loop dan
even binnen bij café de Sting voor verder
informatie.

Trailerpop 2015
Verleden jaar was het een groot evenement, alles
werkte mee. Het weer, de mensen en de geweldige
groepen die op het podium stonden. Wij houden u op
de hoogte want er is nu nog maar één groep bekend.
De rest van de groepen kunnen hun muziek insturen
naar het bekende adres van de gebroeders Maurik. Zij
zullen na rijp beraad de verdere groepen uitnodigen
voor een optreden in Kralingseveer. Wij houden u op
de hoogte van nadere ontwikkelingen.

Huurtoeslag
U hebt alleen recht op huurtoeslag als er geen belasting betaald word in box 3. Mensen met AOW en een klein
pensioen hebben een algemene vrijstelling. Deze gaat in 2016 verdwijnen. Als uw vermogen op 1 januari 2016
boven het algemene vrijstellingsbedrag voor alleenstaanden op € 21.330 of € 43.660 voor partners ligt, al is uw
vermogen maar een klein beetje boven het vrijgestelde bedrag. Het kan verstandig zijn een paar uitgaven die u
toch al van plan was te doen wat eerder te doen. Daar door blijft uw vermogen op 1 januari 2016 onder het
vrijgestelde bedrag en houdt u uw huurtoeslag.

COLOFON:
Wijkkrant Kralingseveer, 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 en P. de
Man.
Wilt u een artikel in het krantje 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.
Donaties blijven welkom

IBAN: NL94 INGB 000 63 28 451 ter attentie van Stg. Tot plaatselijk nut te Kralingseveer
nutkralingseveer@gmail.com
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Huttendorp in Kralingseveer
Ook dit jaar zal er weer een huttendorp gehouden worden, de mensen van de organisatie zijn er al druk mee
bezig om voor de kinderen alles te organiseren. Maar zoals elk jaar komen zij een paar handen te kort. Als u
wat tijd over heeft, bijvoorbeeld een paar uur per dag, een ochtend, een middag of een gedeelte van de avond
geef het dan door aan Miranda, zij zal u graag verder helpen.

Wilt u een volkstuintje?
Er zijn 6 vrije tuintjes, heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met INFO@NTVKRALINGSEVEER.NL

Vrijdag avond 20 februari een bizar ongeluk
We werden opgeschrikt door de sirenes, die hoor je vrijwel
dagelijks, maar nu kwam het in Kralingseveer. Politie, brandweer
en een ambulance. Nieuwsgierig naar wat er gebeurd was, gingen
veel inwoners op pad en zij kwamen uit op de IJsselmondselaan.
Daar lag een auto op zijn kant en de bestuurster werd door de
politie uit haar auto bevrijd. Vijf andere auto’s hadden schade
waarvan er een ook gelijk naar de garage kon. Er was geen brand
gevaar dus de brandweer kon direct weer weg. De bestuurster van
de auto ging voor alle zekerheid even mee met de ambulance. De
ophaaldienst voor gestrande auto’s zette de gekantelde auto weer
op zijn banden en voerde de gehavende auto’s af.

Italiaanse avond
op 12 april
Geregeld organiseert de Sting een
buitengewone avond. Dit keer is het
een Italiaanse avond. Er komt een
Italiaanse kok die de lekkerste hapjes
voor u gaat bereiden. Alleen moet u wel
even reserveren
want er kunnen
maximaal 40 personen
aanzitten.
Voor verdere informatie
kunt u de Sting bellen
of loop gewoon even
langs bij Joop en Lenie
binnen. U bent van harte welk om!

LEES MET CEES IS TERUG
De vertrouwde rubriek ‘Lees met Cees’ komt
weer terug. In de volgende wijkkrant zal Cees
weer een inwoner van Kralingseveer
interviewen over zijn passie of gewoon een
mooi verhaal.
Bent u de volgende gast van Cees?
Meldt het bij Piet de Man of
mail Cees c.vandijk68@chello.nl

Patrick Meijer stapt uit de
Deelraad
Voormalig dagelijks bestuurder van de
deelgemeente Prins Alexander stopt als lid
van de Deelraad en hij wordt vervangen door
Arie van Veen. Patrick Meijer was altijd erg
betrokken bij Kralingseveer en heeft zich
hard gemaakt voor de problemen en
uitdagingen van ons fijne dorp.
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