
Wij snappen dat het moeilijk is om uw auto netjes te parkeren in de smalle straten. 
Maar als je in de avond door de wijk loopt, slaat de schrik je om je hart, je kan  met 
goed fatsoen je auto maar net door de bocht heen sturen. Als er een brandweer 
wagen naar een brand moet is Leiden in last, ze kunnen nergens bij komen. Zou het 
mogelijk zijn, om de wettelijke afstand van 5 meter uit bocht vrij te houden. Het is 
voor uw  en een ander zijn veiligheid.  
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DE KERSTMAN DOOR DE WIJK 

We hadden het al aan gekondigd, de Kerstman door de wijk.  Dat was voor de kinderen het start sein, al 
voor 19.00 uur stonden de kinderen en de ouders al bij het Rendierhof. Toen vertrokken zaten er al 10 
kinderen bij de Kerstman in de kar. Juist omdat iedereen wist dat de Kerstman door de wijk zou komen 
stonden de aller jongste kinderen met hun neuzen voor het raam om maar niets te hoeven missen. Ook 
kwamen de ouders met hun kinderen naar de Kerstman om een foto te maken van hun kinderen op schoot 
bij de Kerstman. We hadden geen gebrek aan belangstelling, in elke straat moeten we verschillende keren 
halt houden omdat de kinderen uit hun bedjes waren gehaald, een jasje over hun hansopje en even 
zwaaien naar de Kerstman. We kunnen terug zien op een geslaagde editie van de Kerstman door de wijk.  

Met dank aan de vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt, ik denkt aan de opbouwers van de kar, de 
muziek , het afstaan van de kar, de auto die nodig is , het gebruik van het Rendierhof en alle leden van de 
Stichting tot plaatselijk nut te Kralingse Veer. Zonder deze mensen was het niet mogelijk geweest. Het 
mooiste wat ik kon horen was, we doen het volgend jaar weer!  

Piet de Man 

 

E-SMOKEPOINT (http://www.e-smokepoint.nl/)  

Voor uw elektrische sigaretten en toebehoren, kunt u langs gaan bij het e-smokepoint op de Luipaardstraat 10 
op ma-di-do-za van 10-16 uur en vrijdag van 10 tot 21 uur. U kunt ook online bestellen op de website. 

OP 5 FEBRUARI 15:45 UUR IS ER EEN WIJK PANEL KRALINGSEVEER IN DE SPEELTUIN (ZIE INLEGGER) 
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Zonnepanelen op de wapiti- en rendierflat 

De huurders commissie had aan Woonstad gevraagd of het niet mogelijk was om op de flats , als zijnde 
experiment zonnepanelen te plaatsen op de Wapitiflat. Wij hadden daar niets meer over gehoord, maar intern 
zijn daar verschillend vergaderingen met ENECO over de haalbaarheid geweest. Maar omdat het dak toch 
vernieuwd moest worden , heeft Woonstad besloten om gelijk de zonnepanelen te plaatsen. Dit ten behoeve 
van het stroom verbruik  van de lift en de buiten verlichting . De bewoners hebben wat overlast gehad van de 
werkzaamheden die daar aan verbonden waren. Maar op 23 oktober 2014, had alleen  ENECO nog de 
aansluitingswerkzaamheden. Eind oktober  moest alles zowel in de wapitistraat als in de Rendierstraat klaar zijn. 
Niet alleen de flats in Kralingseveer hebben de zonnepanelen, maar alle flats van de Woonstad, waar het 
mogelijk was, zijn of worden ze voorzien van deze panelen.  
 

Beste bewoners en ondernemers van Kralingseveer, 

Graag stel ik mezelf aan u voor. Mijn naam is Peter Geukes. Ik werk voor de gemeente Rotterdam als 
gebiedsnetwerker in de wijk Kralingseveer. Ik ben de schakel tussen u en de gemeente Rotterdam. Graag ga ik 
met u in gesprek als u een idee heeft voor in de straat, buurt of wijk. Ideeën of initiatieven die uw omgeving 
beter en leuker maken. De gebiedscommissie Prins Alexander heeft een budget om uw plannen te 
verwezenlijken, ik kan u daarbij adviseren. 
 
Om uw idee te bespreken en verder te brengen, kunnen we afspreken op een locatie in de wijk, zoals 
bijvoorbeeld in de speeltuin, bij de voetbalclub, in de Rendierhof of bij u thuis. Ik leg vervolgens een advies voor 
aan de gebiedscommissie, die beslist of uw bewonersinitiatief voor een financiële bijdrage in aanmerking komt. 

Daarnaast ben ik met enige regelmaat in de wijk te vinden. En kan het zijn dat ik u ook actief benader met de 
vraag wat er speelt of leeft in uw directe woonomgeving. Want door informatie met elkaar uit te wisselen 
bereiken we met elkaar wat we graag willen: maatwerk voor de wijk en een prettige leefomgeving.  

Ik ontmoet u graag in de wijk!  

Peter Geukes, Mobiel: 06 - 83 334 271, E-mail: pe.geukes@rotterdam.nl  
en Twitter: @PrinsAlexander  

Meer informatie over de gebiedsorganisatie en bewonersinitiatieven vindt u op 
www.rotterdam.nl/prinsalexander en www.opzoomermee.nl/bewonersidee .  
 

 

Meldingen Buitenruimte  

Wilt u iets melden over de openbare buitenruimte? Dan heeft u drie mogelijkheden om dit te doen:  

1) Via het Internet: www.rotterdam.nl/meldingen 
2) Gebruik van de BuitenBeter App (te downloaden op de mobiel, voor meer informatie 

www.buitenbeter.nl/)  
3) Via telefoonnummer: 14010 

 
Stadswinkel 

Voor burgerzaken, zoals aanvragen paspoort, rijbewijs of een geboorte aangifte kunt u terecht bij de Stadswinkel 
Prins Alexander op het Prins Alexanderplein 25. U kunt ook terecht bij één van de andere Stadswinkels in 
Rotterdam. Let op! U dient vooraf een afspraak te maken. Belt u hiervoor met 14010  
(houd uw burgerservicenummer bij de hand) of maak een afspraak via de website van Rotterdam:  
http://www.rotterdam.nl/langskomenopafspraak. 
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JOOP TRAKEERT 113 KEER 

Na een mooie oudejaars avond met veel vuurwerk,  
laat men na het aangenaam verpozen de rommel 
liggen voor een ander, dit geldt niet voor onze wijk. 
De actie van het Rendierhof en de Sting, is elk jaar 
weer is weer een groot succes .Voor elke zak oud 
vuurwerk en papier krijgen de kinderen een 
waardebon. 

Kinderen en ouders, maken de straten schoon, want 
voor elke zak die wordt ingeleverd, krijgen de 
kinderen een zak patat bij Joop. Dit jaar waren het 
113 zakken die ingeleverd waren. De  Roteb  was zo 
vriendelijk om deze zakken, dezelfde dag op te 
komen halen. Ook was op deze dag de grote in 
zameling van kerstbomen. Voor elke boom die de 
kinderen inleveren krijgen zij bonnen voor de 
verloting, die op dezelfde avond word gehouden. 
Maar eerst is er de kerstboom verbranding. Daarna 
gaat iedereen naar het Rendierhof, voor de 
verloting, dan is het een drukte van belang, de 
kinderen hebben overal bomen vandaan gehaald , 
om maar zoveel mogelijk bonnen te bemachtigen. Er 
waren heel veel mooie prijzen te verdelen. Piet de 
Man en de kinderen van Miranda hadden het lot van 
de kinderen in handen.  

BROMMEN DOOR DE BRANDGANGEN 

Het is  mode om met de brommer door de 
brandgangen te scheuren . Verschillende ongelukken 
zijn er al gemeld. De brandgangen zijn er niet om met 
je brommer door heen te rijden, voor je er erg in hebt 
rij je een spelend kind aan. Dat zou u niet op uw 
geweten willen hebben, als zo’n  klein hummeltje 
onder je brommer ligt te creperen van de pijn. Onze 
vraag aan u is , zou u zo vriendelijk willen zijn om de 
brommer pas te starten en te berijden als u op de weg 
bent. 

 

NIEUWE VOORZIENINGEN VOLKSTUIN VERENIGING 

De Volkstuin vereniging heeft eindelijk een mooie voorziening gekregen. De vereniging kreeg op de valreep een 
subsidie van de Deelgemeente voor een blokhut en een toilet. Een lang gekoesterde wens is eindelijk uit gekomen. 
Het bestuur heeft de begeleiding in handen gegeven van bestuurslid Aad Schulting, die met vrijwilligers heel het 
project heeft afgehandeld. Zodat er in 2015 een vergaderruimte en een toilet op de tuin is. Een ieder die er aan 
mee heeft gewerkt, heel hartelijk bedankt. 

 
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. 

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   

Bus 34 

De leden van de Stichting tot plaatselijk nut te Kralingse 
Veer  hebben mailverkeer met de tweede  voorzitter 
van de Gebiedscommissie gehad en daar in te kennen 
gegeven dat de route verandering van bus 34 bij de 
bewoners van Kralingseveer als een bom is 
aangekomen 

Nu zijn ze helemaal verstoten van openbaar vervoer. Ze 
maken zich zorgen over de ouderen in de wijk, die 
kunnen nu nergens meer naar toe.  Als de 
werkzaamheden aan IJsselmondselaan zijn afgerond in 
maart van dit jaar, zou het wenselijk zijn dat bus 34 
weer over de laan zou rijden.  
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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  

 

 

 

 

SINT NICOLAAS KRALINGSEVEER 
Kralingseveer heeft ouderwetst de  Sint en de Zwarte pieten van de boot gehaald. Laten we even wel zijn HET 
IS EEN KINDER FEEST. Laat dat ook zo laten blijven. De kinderen zien de Pieterbazen echt als kindervriend, die 
pepernoten en snoepjes uitdelen. Daarom waren alle ouders het met elkaar eens, Zwarte Piet moet blijven. 
Daarom was de stoet ouders en kinderen op zaterdag 22 November achter de muziek aan liep aangegroeid tot 
een kleine 150 mensen.  Toen de kinderen de Boot in de gaten hadden, werd er spontaan gezongen. De Politie 
had voor deze gelegenheid de schaardijk afgezet, zodat de kinderen en ook de ouders vrijelijk over de dijk 
konden lopen. De Sint en de Pieten namen ruimschoots de tijd om alle kinderen te begroeten. De Pieten 
hadden zakken vol met pepernoten en ander snoepgoed, die werden rijkelijk aan de kinderen uitgedeeld. Na 
verloop van tijd ging de sint in de koets en ging het richting de speeltuin. Maar eerst nog een rondje door de 
wijk, om daarna, de kinderen van de speeltuin een leuke ochtend te bezorgen. De Sint vroeg verschillende 
kinderen op het podium en onder begeleiding van de pianist werden er een paar liedjes gezongen. De Sint is 
ook met zijn tijd mee gegaan, er werden enkele disco plaatjes gedraaid en de kinderen maar ook de Sint en de 
Pieten deden driftig mee. Na een uur gingen de Sint en de Pieten, weer verder naar andere  kinderen die op 
hun zaten te wachten. Even voor de ouders: leer uw kinderen wat van die Sinterklaas liedjes. 

 

 

Ook in 2015 de wijkkrant 

Goed nieuws voor de leden van de Stichting tot plaatselijk nut te 
Kralingse Veer . Op Donderdag 18 December heeft de 
Gebiedscommissie besloten dat de subsidie voor de wijkkrant voor 
Kralingseveer voor het jaar 2015 weer gehonoreerd zal worden. U 
begrijpt dat we daar zeer content mee zijn. We kunnen ons weer 
gaan inspannen om u van zoveel mogelijk informatie te voorzien 
over de wijk en de werkzaamheden die door de instanties in en 
rond onze wijk in de planning zijn. 

Wij willen ook een plek reserveren voor familie berichten. Heeft u 
een jarige in de familie of u bent zoveel jaar getrouwd en u zou 
het leuk vinden om dat in de wijkkrant te vermelden bel dan even 
naar 06 209 74 211 en piet komt bij u langs om een berichtje te 
schrijven en een foto te maken.                       

Erwtensoep in Wapiti 
Mevrouw v.d. Watering heeft aan 
geboden om erwten soep te maken 
voor alle bewoners van de flat. Op 
woensdag 17 December hebben Jan 
van Herk en Ed  Sittrop met klein 
dochter, bij elke bewoner de soep uit 
gedeeld. 

Wist u dat er elke woensdagochtend in het Rendierhof een 
gezellige koffieochtend is waar u met elkaar kunt bij praten. Neem 
gerust uw brei of haakwerkje mee en tot ziens bij de koffiehoek. 
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