
 

 

  

 

  

Deze wijkkrant is een uitgave van de Stichting tot plaatselijk nut te Kralingse Veer 
Wapitistraat 34, 3064 AJ Rotterdam  |  Kamer van Koophandel nummer 60082992 
IBAN: NL94 INGB 000 63 28 451 ter attentie van  Stg. Tot plaatselijk nut te Kralingseveer 

Waarom deze wijkkrant ? 

Het is allemaal anders, nu de deelgemeente Prins Alexander is opgeheven. Nu hebben we te 
maken met de gebiedscommissie. Daar moeten wij en ook u weer even aan wennen. We hebben 
bij Miranda in clubhuis Rendierhof [buurtwerk Alexander]  altijd wel een plekje waar we als het 
nodig is, even bij elkaar kunnen komen. 

Wij zijn er in geslaagd om een subsidie te verkrijgen voor een aantal edities van het uw 
welbekende wijknieuws. U heeft die jammer genoeg, drie jaar moeten missen. We gaan ons best 
doen, om alle activiteiten die geweest zijn en  nog moeten komen in de wijkkrant te plaatsen. Hoe 
het in de toekomst gaat met de continuering van de wijk krant, dat weten we nog niet, we zullen 
ons uiterste best doen om dit te waarborgen. 

Toch is er één maar, gezien de andere activiteiten die we willen gaan doen, moeten wij een beroep 
op u doen, om de nieuwe stichting, de helpende hand toe te steken.  Wij vragen u, of u jaarlijks 
een vrijwillige bijdrage kunt doen. Het bedrag hoeft niet groot te zijn, met een bedrag tussen de 2 
en 5 euro zijn we al dik tevreden. Wilt u meer geven, dan hebben wij daar natuurlijk geen bezwaar 
tegen. Daar uit, kunnen wij al onze andere activiteiten mee  betalen. Als u ons wilt helpen doneer 
het dan naar de bovenstaande rekening, al vast hartelijk dank.                                        

Op dit moment zijn we ook aan het bekijken of we de Kerstman weer door de wijk kunnen krijgen, 
ook dat kost geld en helaas daar kunnen wij geen subsidie voor krijgen, maar we willen de 
kinderen in de wijk niet teleurstellen. De Kerstman is al sinds jaar en dag in onze de wijk een 
begrip. Welke is ontstaan via de timmerclub, die met een triplex sterretje met een kaarsje langs de 
deuren kwam. 

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 belangstelling om een advertentie te plaatsen 
neem dan ook contact op met Piet de Man. 
 
Wij gaan proberen u zo gevarieerd mogelijk te informeren.  
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Een terug blik op Huttendorp 2014.   

Het begin van het huttendorp is 45 jaar geleden.  U zal zeggen maar er was nu de 44e editie? ja daar heeft gelijk in , maar er 
is een jaar geen huttendorp geweest. Drie mensen en een instantie uit Rotterdam hadden het plan opgevat om een 
evenement in Kralingseveer te houden. Deze mensen waren de heren Leuve procuratiehouder bij de firma Bouwman, van 
Pelt organisator van toneel stukken en oprichter van een zangvereniging en de Groot, hoofd van de openbare school. 
De heer Dorsman en mevrouw Uitbeijerse waren toen de trekkers en hebben dat jaren gedaan. Jannie de Jong heeft na het 
overlijden van de heer Dorsman het stokje over genomen. Het organiseren van het huttendorp, daar ben je een heel jaar 
mee bezig. Na 40 jaar, heeft tante Jannie stokje overgegeven aan het nieuwe bestuur, maar ze in nog steeds actief, nu al 42 
jaar.  

De weersvoorspelling waren niet zo best, maar op maandag  hebben de kinderen de hutten met droog weer kunnen op 
bouwen. Hout was er genoeg en de kinderen waren aan het sjouwen met de pallets en aan het timmeren dat het een lust 
was. In de avond was er de bingo voor de ouderen, het was lekker druk.  

Dinsdag regen, daar begon de dag mee maar in de middag klaarde het gelukkig wat op , zodat de kinderen nog wat konden 
timmeren aan hun hutten. De attractie was natuurlijk circus Rotje Knor. De kinderen werden de beginselen van jongleren, 
staaldraad lopen en op de grote ballen blijven staan bijgebracht. In de avond was er live muziek. 

Woensdag was een mooie dag, 21 graden en de ouders zaten met een drankje op het terras. Voor de kinderen was het een 
top dag.  Eerst de politie, de ME met motoren en auto’s,  de kinderen mochten overal op en in en kregen uitleg hoe alles 
werkte. In de middag was de brandweer er met een spuitwagen. De kinderen mochten in de cabine zitten en achter het 
stuur met de sirene spelen. Rond twee uur was het schuim spuiten, ook de springkussens werden druk bezocht. In de avond 
was er een DJ en muziek. 

Donderdag was het weer een mooie dag. De kinderen konden hun hut nog wat mooier maken. Verschillende kinderen 
waren al aan het oefenen voor de avond van Kralingseveer Got Talent, want zij weten dat de beoordelaars streng maar 
rechtvaardig zijn. Er waren maar liefst 16 acts en allemaal in de leeftijd tussen de 5 en 14 jaar. Het was boeiend om te zien 
hoe die kleintjes alle pasjes op de maat van de muziek probeerden te maken. De jury kwam tot de volgende winnaars; 
derde was Felina, tweede waren Mabel, Jamien en Jackie en als klap op de vuur puil  was RUN DMC als nummer 1. 

 
Na dit spektakel was door het bestuur een ogenblik van stilte gevraagd. Er werd een bedankbrief voor gelezen voor de 
overleden Sjerp Noorda, een Kralingseveerder die geen moeite te veel was om te helpen waar het kon. Wij hopen dat u op 
3 september nog een keer het glas zal heffen en hem zal gedenken. Een gedenkwaardige afsluiting van deze mooie avond. 

Vrijdag was het de dag van het afbreken van de hutten.  

Onze dank gaat uit naar firma H. van Herk -  bestuur Trailerpop – buurtwerk Alexander – vv CKC – en alle  vrijwilligers  die 
het mogelijk hebben gemaakt dat deze 44e Huttendorp week voor de kinderen weer een groot succes was.  
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Straat speeldag 

Op woensdagmiddag 11 juni was het de jaarlijkse 
straatspeeldag op de IJsselmondselaan, die voor 
deze gelegenheid werd afgezet van de elandstraat 
tot aan de wapitistraat. Alleen als de bus er aan 
kwam werd alles even opzij gezet. Het toezicht was 
in handen van de wijk agent en stadstoezicht. De 
kinderen konden naar hartenlust vrijelijk op de laan 
spelen, ze konden allerlei spelletjes doen, er waren 
enkele kinderen die mooie tekeningen maakten op 
de laan. Ook konden ze zich vermaken met kleuren 
en zich laten schminken. Het was warm weer en 
Joop van de Sting had voor alle  kinderen een ijsje, 
die gretig aftrek vonden. Miranda van het 
Rendierhof [ buurtwerk Alexander ] had met vele 
vrijwilligers de middag goed georganiseerd. Rond 
16.00 uur was de speelmiddag weer voorbij en 
iedereen kon terug zien op een geslaagde middag.    

Speelweek in de speeltuin 

Op maandag 18 juli, organiseerde de speeltuin een 
speelweek voor de kinderen. Tussen de buien door 
gingen de spelletjes gewoon door. De kinderen 
konden zich te goed doen aan de poffertjes.  

De activiteiten van de week waren een creatieve 
middagwaar de kinderen konden knippen, plakken, 
verven en kleuren. Ook was er de stier, wie kon er 
het langst op blijven zitten? Zelf de moeders 
durfden het aan om een ritje op de stier te maken. 
Natuurlijk was de snelheid aan gepast .  

Ook was er op het terrein van ckc een klimwand 
opgezet. Dat was een groot succes de kinderen 
konden er geen genoeg van krijgen. Ondanks de 
regen die deze week rijkelijk vloeide konden de 
kinderen toch nog terug zien op een geslaagde 
speelweek. 

Trailerpop 

De eerste trailerpop was in 1985, de selectie avonden in het veertje waren in de gehele regio 
beroemd, want als je werd uit gekozen om op trailer pop te komen spelen had je het eigenlijk al 
gemaakt. In 2009 was de laatste vanwege het niet kunnen vinden van sponsors. Maar de gebroeders 
Maurik bleven het  elk jaar weer opnieuw proberen. Trailerpop hoort nu eenmaal in Kralingseveer. Op 
zaterdag  14 juli was het weer zover, voor de 28e keer trailerpop in Kralingseveer. Eerst dachten we 
dat het weer plenspop zou worden maar de weergoden waren de organisatoren goedgezind. Vele 
vrijwilligers zijn nodig om zo’n middag te organiseren, maar daar was geen gebrek aan. Ook was er 
een eigen security die ondersteund werd door de politie. De bezoekers [ ruim 3000 ]  waren al ruim 
van te voren aanwezig, maar om 14:00 ging de boel los. Met de bands; Peen [skyband ], Volbatz , 
[volbeat tribune-band], Bommel band [rotterdamse smartlappen] en NO, [commentpop rock]. 
Voordat de hoofd act The Kik op zouden treden, warmde eerst dj Jordi-V,  de bezoekers  behoorlijk 
op. Het optreden van The kik was zoals verwacht uitbundig en erg goed. Wij hopen dat er volgend 
jaar weer een trailerpop georganiseerd wordt.  

 

COLOFON: 

Wijkkrant Kralingseveer, een initiatief van de Stichting tot plaatselijk nut te Kralingse Veer. 
De redactie bestaat uit; Mw. J. ’t Jong, G. van der Schelling, B. van Delft, C. van Dijk en P. de Man. 

nutkralingseveer@gmail.com   
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Ingrediënten 
Maasstroompjes 

200 g witte basterdsuiker 

400 g boter 

500 g bloem 

1  citroen 

Amandelspijs 

200 g suiker 

200 g amandelspijs 

1  eiwit 

Extra nodig 

bakpapier 

bakplaat 

1  eidooier om te bestrijken 

4 el room om te bestrijken 

 

 

De avond vierdaagse in onze wijk   

Bij elkaar  liepen er zo’n 270 mensen mee. Zoals elk 
jaar liepen er ook mensen mee die zich niet in  
hebben laten schrijven. Iedereen die geregistreerd  
was moest elke avond zijn kaart afhalen en weer  
terug brengen, zodat de organisatie wist dat iedereen  
veilig terug was. Het is een paar keer gebeurt dat  
kinderen hun kaartje niet terug hadden gebracht,  
de organisatie belt dan naar de ouders of de kinderen  
thuis waren. Gelukkig was dit het geval zodat er geen zoekactie hoefde te worden ondernomen. De 
weergoden waren  de loper niet goed gezind, met bakken tegelijk viel de regen over de hoofden van 
de lopers, zo kwamen ze als verzopen katjes bij de speeltuin aan.  De volgende avond was iedereen 
goed geprepareerd met regenjassen, laarzen en paraplu’s gingen ze op pad. Hier en daar een enkel 
buitje regen, maar voor de rest viel alles mee. De derde dag was het onbestendig weer, gaat het 
regenen of niet. De mensen van de  EHBO en de controleurs die onder weg alles in goede banen 
moeten lijden waren wel op alles voor bereid, maar ook op deze avond viel het gelukkig mee. Op de 
laatste avond konden de lopers  van de 10 kilometer wat vroeger weg, om dan gelijktijdig met de 5 
kilometer lopende kinderen  in Capelle-west te arriveren. Daar werden ze opgewacht door de 
brassband die het wachten wat veraangenaamden met leuke muziek.  Rond 20.00 uur ging men op 
pad naar de speeltuin al met al wederom geslaagde avondvierdaagse. 

 

Maasstroompjes 
Meng de witte basterdsuiker door de boter tot de suiker is 
opgelost. Meng de bloem erdoor en kneed tot een soepel deeg. 
Rasp de citroen en meng de rasp door het deeg. Verpak het deeg 
in plasticfolie en laat circa 30 minuten rusten. 

Amandelspijs 

Maal de suiker met de amandelen en het eiwit fijn tot 
amandelspijs. Het spijs moet te rollen zijn. Als het te hard is voeg 
dan een beetje eiwit toe. Is het te zacht voeg dan extra amandelen 
of suiker toe. Rol 2 gelijke pillen van het amandelspijs. 

Verwarm de oven op 180 ºC. Rol het deeg op een met bloem 
bestoven aanrecht uit tot een rechthoek. Leg de plak op een met 
bakpapier beklede bakplaat. Leg de pillen op het deeg. Meng de 
eidooier met de room en klop even los. Bestrijk de plak met het 
eidooiermengsel. Bak het deeg in 15 minuten goudbruin en gaar. 
Snijd de plak deeg direct uit de oven in rechthoeken van 8x6 
centimeter. 
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