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Zangavond in de Laankerk, komt u/jij ook?! Zaterdag 13 juni D.V. om 19.30 uur
Paas Brunch en eieren zoeken
Het was druk bij de Paas Brunch 80 kinderen werden verwend. De vrijwilligers hielpen hier en daar een beetje mee
met eieren pellen maar voor de rest konden de kinderen het zelf wel af. Nadat de tafels waren opgeruimd konden
de kinderen nog een plaat kleuren en er waren drie winnaars. Die kregen na het eieren zoeken, waar zo’n 150
kinderen aan deel namen hun prijs uitgereikt. Ondanks een klein beetje regen op het einde, was het toch een
geslaagd evenement.

Speel week
Ook dit jaar wordt er weer een speelweek georganiseerd in de speeltuin. Van maandag 10 juli tot vrijdag 14 juli.
Deze datum is bewust gekozen, het is een week voor het huttendorp. Zodat de kinderen twee weken speelplezier
hebben. De toegang tot de speelweek is voor leden gratis en voor niet leden is het € 1,25 per dag p.p.

Lente in het Land
Het was een drukte van belang in de Speeltuin, de eerste zonnestralen van dit jaar vielen goed, de kinderen konden
weer naar hartenlust spelen en de moeders genoten van deze mooie dag.
AVOND VIERDAAGSE
Ook dit jaar kunt u weer de avond vierdaagse lopen. Vanaf maandag 1 juni tot en met donderdag
(de inhuldigingavond). U kunt zich inschrijven bij de buurt en speeltuin vereniging Kralingseveer. De voor
inschrijving is vanaf 25 mei tot 30 mei en kost dan € 4,50. Als u op de laatste dag besluit om mee te doen dan zijn
de kosten € 5,00
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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.

Lees met Cees

De Ruigenhoek, een plek voor jou!
Wij zijn Laura en Henny Mouthaan: een damesechtpaar
met een zorgonderneming met nu 4 jonge heren met
een verstandelijke beperking. Onze achtergrond ligt in de
gezondheidszorg en de sociale werkvoorziening. Onze
onderneming, de Ruigenhoek aan de IJsselmondselaan in
Rotterdam in de rustige wijk Kralingseveer, draait al 5
jaar en heeft ook een locatie aan de Damhertstraat. Ook
deze locatie is kleinschalig van opzet met maximaal 3
bewoners.
Voor beide locaties geldt dat er tijd en individuele
aandacht voor de bewoners is en er is continuïteit
in de begeleiding. Tevens is er altijd een
begeleider bereikbaar. Ze worden in het dagelijkse
leven geholpen bij hun dagbesteding, taken en het
invullen van hun vrije tijd. Zo gaan we 2 x per jaar
op vakantie, tevens zijn er de dagjes uit naar o.a.
pretparken enz. zoals Efteling, Dolfinarium, en
dierentuinen. Amsterdam Artis, Scheveningen
Madurodam, Tilburg de jaarlijkse kermis. Festivals
en evenementen in R’dam het zomerfestival,
marathon en Bioscoopbezoek en steden.
Er wordt bewust gewerkt aan het vergroten van de
zelfredzaamheid. In hun kamer beschikken ze over
aansluitingen voor televisie en internet. De Ruigenhoek
biedt zorg aan bewoners met een lichte verstandelijke
beperking en werkt met PGB. Momenteel zijn er 2 plaatsen
beschikbaar.
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te
bespreken en voor verdere informatie.
De Ruigenhoek 010-4532875 of
Henny Mouthaan 06-41037584
Bent u de volgende gast van Cees?
Meldt het bij Piet de Man of
mail Cees c.vandijk68@chello.nl
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Club voetbal dagen

Eten bij de Sting

CKC organiseert 3 uitdagende voetbal dagen. Op
10,11 en 12 augustus. Ben jij J/M voetbal gek en
tussen 6 t/m 13 jaar meld je dan aan op
Clubvoetbaldagen.nl vol is vol De kosten zijn voor
deze drie dagen € 99,00, Wat krijg je daar voor? 2 x 2
uur pittige en afwisselende training per dag. Het is
van 10.00 – 16.00 uur gave animatie met voetbal quiz,
penalty bokaal etc. inclusief 3 x sportieve lunch &
drinken. De opvang is van 9.00 tot 17.00 uur. En
tenslotte krijgen alle deelnemers een echt
voetbaldagtenue twv € 45,00

Het etentje bij de Sting op zaterdag 12 april was een
groot succes 35 deelnemers met hoge verwachting of
de kok waar kon maken wat er op het menu stond. Nou
dat heeft hij. Iedereen kon dat na afloop beamen. Ook
de hoeveelheden en de kwaliteit the Sting eigen.
Wanneer het volgende etentje is horen we ruim op tijd.

Foto’s zijn te zien op Facebook.

Trailerpop 2015
4 juli is er weer Trailerpop in Kralingseveer.
De eind datum dat de bands hun muziek in konden
sturen was 15 april. Vanaf deze datum is het hard
werken voor de organisatie. Alle ingestuurde bandjes
moeten worden beluisterd en beoordeeld worden wie
er wel op Trailerpop hun uitverkiezing waar maken voor
een publiek die in de loop der jaren goed zijn verwent.
Op dit moment is alleen de hoofd act bekend. Dat is de
band NIELSEN.

In memoriam Jolanda Ton
Overleden op 4 april na een hele lange slopende ziekte, maar tot het laatst dienstbaar aan de politiek en de
mensen waarmee ze werkte. Jolanda Ton (oud bestuurster van de deelgemeente Alexander) later voor Leefbaar in
Rotterdam en vraagbaak voor menig beginnend politicus. In de vergadering van 28 april van de gebiedscommissie
gaf de voorzitter het woord aan mevrouw Dame van Leefbaar. Ze zei ware woorden over Jolanda, je hield van haar
of je had een hekel aan haar, een tussenweg was er eigenlijk niet. Er was altijd een goede samenwerking tussen het
vroegere SWO en Jolanda, want Kralingseveer heeft altijd een apart plekje in haar hart gehad.
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,
N. Koopmans 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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NUT TUIN VERGADERING.
De eerste vergadering in het nieuwe clubhuis, het was even zoeken hoe de beste opstelling was, maar er was
ruimte genoeg voor de aanwezigen. Er komt een lijst met de opening tijden van het gebouw. Dan is er voor de
liefhebbers koffie-thee en limonade verkrijgbaar. De leden waren zeer tevreden met hun eigen onderkomen.

Laatste lootjes op zaterdag.

LAANKERK Kralingseveer

Zaterdag 7 maart was het dan zo ver de IJsselmondselaan werd
afgesloten om de aansluiting te maken met het riool en het
overstort, dat moet zorgen dat we de komende tijd geen natte
voeten zouden krijgen. In het verleden is de duiker geplaatst en
toen is er al rekening mee gehouden dat in de toekomst deze
overstort er zou komen. De laatste stukken werden met passen en
meten geplaatst. Knap werk, dat moet gezegd worden. Na de
controle werd alles weer
dicht gemaakt. Een paar
rijplaten er overheen en
we konden weer gebruik
maken van de laan.
Maandag 9 maart zijn ze
begonnen met het herstel
van het fietspad.

L O O F D E H E E R E !
Zangavond met medewerking van het
jongerenkoor HEMAN
Dirigent Martien van de Zwan
Organist Roeland de Reuver
Ds. C. J. Droger verzorgt de verbindende
tekst en het appélwoord

Komt u/jij ook?!
Zaterdag 13 juni D.V. om 19.30 uur

De Mertens Pain Relief Therapie: de nieuwe oplossing voor hoofdpijn en migraine.
Fysiotherapeut Sjoerd Mertens ontwikkelde een nieuwe succesvolle therapie tegen hoofdpijn klachten, waaronder
migraine. Meestal wordt de oplossing gezocht in medicatie, maar deze therapie zoekt de oplossing in uw eigen
lichaam. De kracht van de behandeling zit in het combineren van verschillende behandeltechnieken waarbij alle
mogelijke oorzaken van hoofdpijn worden aangepakt. Bovendien leert de therapie u uw lichaamshouding te
veranderen en krijgt u specifieke oefeningen zodat u de controle terug krijgt over uw hoofdpijn.
Voor vele migraine patiënten heeft de Mertens Pain Relief Therapie ervoor gezorgd dat medicatie overbodig is
geworden en dat de patiënten nauwelijks of geen hoofdpijn en of migraine meer ervaren.
Bel of mail naar PhysioCare Nederland voor meer informatie over deze unieke therapievorm of om een afspraak te
maken. 010-458 57 02 --- www.physiocarerotterdam.nl
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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