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Woensdag 10 juni was het weer straat speeldag en CKC heeft een nieuw kunstgrasveld
Het begon om 13.30 maar de kinderen stonden al om 13.00 uur te trappelen van ongeduld. Maar eerst moest
alles in orde gemaakt worden, de Laan afzetten door de mensen van stadwacht, en spelletjes uit pakken. Maar
het belangrijkste was het weer, de zon scheen en dat stond garant voor een mooie middag voor de kinderen.
Maar ook voor de vrijwilligers. Het was weer als vanouds bij de STING voor de deur. De kinderen konden allerlei
spelletjes doen en de meisjes konden hun nagels in allerlei kleuren laten verven, kleuren een leuke bezigheid.
Rond half vier werd alles weer opgeruimd en de Laan weer vrijgegeven voor het verkeer.
CKC heeft een tweede kunst grasveld gekregen. Dat was heel hard nodig want het al wedderveld kon het niet
meer aan, na twee maanden was het eigenlijk een knollenveld geworden met hier en daar een grassprietje. Ook al
deden de vrijwilligers nog zo hun best om het veld zo goed mogelijk te houden. Nu kunnen de ledenjong en oud (
zo’n 800 leden) oefenen en voetballen op een veld dat altijd de zelfde conditie houdt.
Ook de stichting Voetbal dagen heeft C.K.C. gevonden.
Deze stichting heeft voor de eerste keer door heel
Nederland de kinderen de gelegenheid geboden
om drie dagen te komen voetballen. Op die dagen
komen ook de scouts van verschillende verenigingen
een kijkje nemen om te zien of er nog verborgen
talenten zijn. C.K.C. Heeft zijn accommodatie
belangeloos ter beschikking gesteld aan de stichting.
Zo’n kleine 300 kinderen zijn deze dagen actief bezig
gehouden door de mensen van deze stichting.
Het was een genot om de jongens en meisjes te zien sporten.
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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

Meubelrestaurateur doet romantische ontdekking.
De Engelse meubelrestaurateur Graham Simpson deed een bijzondere ontdekking, toen hij
half maart een antieke stoel uit Frankrijk onder handen had.. In de armleuning vond hij een
opgevouwen kladje, dat bij nadere bestudering een tweehonderd jaar oude met potlood
geschreven liefdesbrief bleek te zijn. De fauteuil maakt deel uit van het ooit speciaal voor
een rijke familie vervaardigd meubilair. De huidige bewoonster van een landgoed in het
Zuid-Franse St.-Marcel-sur-Aude is een nazaat van de
vroegere eigenaars. Zij stuurde een aantal meubels
Bent u de volgende gast van Cees?
naar Engeland om ze te laten restaureren.
Meldt het bij Piet de Man of
Waarschijnlijk wordt nooit helemaal duidelijk welke
mail Cees c.vandijk68@chello.nl
romance zich twee eeuwen geleden op het landgoed
afspeelde. Al met al een leuk verhaal.

Half september Start de laan kerk een Bijbel
cursus.
Deze cursus geeft je de mogelijkheid om na te
denken over de grote vragen van het leven, en om
de persoon te ontdekken die het hart is van het
christelijk geloof: Jezus Christus. Het is een tien
wekelijkse bijeenkomst op dinsdagavond. Er
worden drie vragen besproken. Wie is Jezus?
Waarom kwam hij? Wat houdt het in om hem te
volgen? Deze bijeenkomsten duren anderhalf uur
per keer. Alle deelnemers die geen Bijbel hebben
krijgen er een. Het is een mooie gelegenheid om
kennis te maken met het geschreven woord. De
cursus is gratis.
Voor info of aanmelden kunt u contact opnemen
met Andre Roozendaal door te mailen naar
a.roozendaal@laankerk.nl

Op
zaterdag
12
september is er weer
een jaarmarkt op het
terrein van Bouwman.
Het is er altijd gezellig
druk en er zijn veel
kramen waar een
ieder wel wat van zijn
of haar gading kan
vinden.
Hierbij
nodigen
wij
de
Kralingseveerders uit
om een kijkje te
komen nemen.
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Trailerpop
Trailerpop in Kralingseveer is iets waar hele groepen naar uit kijken. 75
vrijwilligers voor de verkoop en de beveiliging, deze werd gesteund door een
professionele firma SECURITY SCS.
De controle aan het begin van de ingang was gedegen, alle bezoekers werden
verzocht hun zakken of tassen leeg te maken om te voorkomen dat er drugs op
het terrein kwamen. Ook de politie was er weer voor de calamiteiten met 6
mensen aanwezig. Ook de EHBO was met 11 mensen op volle sterkte, maar op
een paar kleine behandelingen na was het een rustige dag. Alleen jammer dat het
dit keer bloedheet was. De groepen KID HARLEQUIN, YANESH, PRINCETON en
VALUE MUSICC die in de middag speelden hadden meer toeschouwers verdiend.
Want aan de kwaliteit lag het niet, we zullen in de toekomst veel van deze
groepen horen. Tegen de tijd dat de hoofd groep NIELSON zou gaan spelen
kwamen de mensen in grote getalen naar Kralingseveer. Binnen een half uur was
het hele terrein bezet. Opvallend was dat jong en oud door elkaar stond mee te
zingen. Tegen het eind van de avond speelde ze nog een paar toegiften. De
organisatoren konden terug zien op een geslaagde dag zonder calamiteiten.

EHBO Vereniging Kralingseveer start weer met een beginnerscursus en wel op 6 oktober a.s.
Het komende seizoen 2015-2016 begint op 6 oktober 2015 en eindigt medio mei 2016. De cursussen worden
gegeven in het Rendierhof, Rendierstraat 3 te Rotterdam. De kosten voor deze cursus bedraagt € 239,= all in. Een
aantal zorgverzekeraars vergoedt, geheel of gedeeltelijk, het cursusgeld voor een EHBO cursus. Raadpleeg uw
zorgverzekeraar voor meer informatie.
Meer informatie vindt u op onze website: www.ehbokralingseveer.nl
Ook kunt u bellen met onze voorzitter/kaderinstructeur: Petra Eijkhout 06-40195799

Geachte Kralingseveerders er is een nood oproep van de rolstoel gebruikers. Zou het mogelijk zijn om de
honden niet op het trottoir te laten poepen?? Het is namelijk voor een valide niet fijn om in de honden derrie
te trappen laat staan voor een invalide die zich met de handen op de banden voort moet bewegen. Al vast
bedankt voor uw medewerking.

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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Avondvierdaagse
Er liepen ongeveer 350 mensen mee. Dat wil zeggen 240 betalende en 110 niet betalende meelopers. Dat is nu
het probleem. Tegenwoordig moeten de mensen die dit organiseren zelf de kosten betalen. We begrijpen dat
een gezin met 4 personen dan € 20,00 kwijt zijn en dat is voor sommigen een heel bedrag. Maar als het volgend
jaar nog minder mensen betalend mee lopen dan kan 2016 wel eens het laatste jaar zijn dat de speeltuin dit
kan organiseren. De organisatoren bedanken alle vrijwilligers en de mensen van de EHBO voor hun inzet. Wij
hopen dat we volgend jaar weer op u kunnen rekenen.

Bij voldoende belangstelling starten de *Computerlessen* weer half september. Dit keer het veel gebruikte
MS Word-MS Excel en MS PowerPoint staan op het programma. Per onderdeel zijn 4 avonden geplant, dus
in totaal 12 weken. De lessen zijn altijd op donderdag.
De eerste les is op donderdag 17 september. De lessen beginnen om 19.30 en eindigen om 21.30. Wel moet
natuurlijk een eigen laptop mee genomen worden. De kosten voor leden zijn € 2,50 per avond en voor niet
leden € 5,00 per avond. De kosten gaan bij vooruit betaling van 1 maand.
Hebt u interesse in de computeravonden mail dan naar info@bsvkralingseveer.nl
U kunt u ook aanmelden bij de speeltuin of bel naar 010-4420779

Speelweek in Kralingseveer
De speeltuin had dit jaar ook weer een speelweek georganiseerd. Gelijk na deze week was er ook huttendorp op
het veld bij het Rendier hof zodat de kinderen twee weken achter elkaar een activiteit hadden.
Maandag 10 augustus konden de kinderen knutselen met afval, zo konden ze leren dat afval ook nog andere
functies kunnen hebben. Dinsdag, interactieve muziek voor kinderen met een ware liedjes tovenaar met band en
voor de rest konden de kinderen kleuren en knutselen zoals een tas maken of lekker in de zon liggen en een beetje
kletsen met elkaar of spelen met de water glijbaan. Woensdag, was het Prins en Prinsessen dag. Nadat de kronen
waren gemaakt en zij zich tegoed hadden gedaan aan de zelf versierde cup cakes mochten ze op een klein paardje
rijden en ook nog in een huifkar door de wijk rijden om te laten zien hoe mooi ze waren. Donderdag, Flower power
dag deze middag konden de kinderen zich verkleden in een hippie met pruiken, zonnebrillen en rijg bloemen om de
nek en kleding maken. En dansen op muziek van toen. Ook op deze dag was er een speciaal schmink team voor de
kinderen, ook waren er poffertjes en die vonden gretig aftrek. De kinderen waren gelukkig allemaal alweer thuis
toen in de avond het noodweer los barste vrijdag 14 augustus alweer de laatste dag. Ook deze keer was er weer
een klimwand wel 8 meter hoog die kon na het succes van vorig jaar niet ontbreken, de kinderen waren niet bang
en klommen als berggeiten tegen de wand op. Verschillende ouders durfden niet te kijken zo eng vonden zij het
maar de kinderen klommen zonder vrees. Er was ook een liedjes voorstelling van Studio Cretividad en zo kwam er
aan deze speelweek weer een einde.
Nu konden de kinderen een paar dagen uitrusten want maandag begon er weer het huttendorp!
Donaties voor het wijknieuws en wijkactiviteiten blijven welkom
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