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Clubvoetbaldagen 
Afgelopen zomer was vv CKC voor de derde keer gastheer van de Clubvoetbaldagen! CKC is één 
van de 60 KNVB-clubs die is geselecteerd om deze voetbaldagen te organiseren. Net als 
voorgaande jaren was het een succes. De clubvoetbaldagen zijn 3 dagen die van 9:00 tot 17:00 
volledig uit voetbal bestaan, speciaal voor kinderen tussen de 6 en 13 jaar oud. Ze hoeven niet per 
se lid te zijn van CKC, dus iedereen was welkom! Het is voor kinderen dé kans om samen met hun 
vriendjes en vriendinnetjes samen te voetballen in de zomervakantie. 

Trainers van CKC zorgen voor de trainingen en animatie en eten en drinken werd ook verzorgd. 
Sommige trainers namen speciaal vrij voor dit evenement! Er werden ook enkele sponsoren 
gestrikt, zoals bakkerij Klootwijk voor het eten, McDonalds voor het drinken en de Fruitbaron voor 
het fruit. 

Als klap op de vuurpijl kwamen er ook nog enkele profvoetballers van SBV Excelsior de 61 
deelnemers verrassen met een bezoek. Dit maakte deze editie van de Clubvoetbaldagen nog veel 
bijzonderder! 

Lid worden? Kom langs! Giraffestraat 71, 3064 LE Rotterdam Telefoon: 010 450 7171 
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Wilt u een artikel in de wijkkrant zetten, of heeft u een nieuwtje, dan kunt u naar Piet de Man  
bellen (06 209 74 211), hij komt graag bij U langs.   
 
Heeft u belangstelling om een advertentie te plaatsen neem dan ook contact op met Piet de Man. 

Speelweek in de speeltuin van Kralingseveer! 

De eerste dag van de speelweek was het schitterend weer, de 
ouders en kinderen konden heerlijk van het zonnetje genieten. Op 
deze dag stonden brood bakken, een poppenkastvoorstelling en 
knutselen op het programma. De kinderen konden bij het knutselen 
lekker hun eigen fantasie gebruiken om dingen te maken. 

Dinsdag waren de weersomstandigheden wat slechter, desondanks 
gingen de activiteiten gewoon door. Misschien heeft u de trein wel 
door Kralingseveer zien komen – kinderen maakten gretig gebruik 
van dit ritje door de wijk. In het gebouw waren verschillende dingen 
aan de gang, zoals knutselen, knippen en plakken. 

De woensdag stond in het teken van de sprookjes! Prinses Kim 
ontpopte zich tot heuse ballonnenkunstenares, wat de kinderen ook 
vroegen, zij maakte het. Ballonnen in de vorm van kroontjes, honden 
of andere dieren; niets was teveel gevraagd. Hierna konden kinderen 
zich uitleven op het ridderspel en de meisjes werden omgetoverd tot 
prinsessen. Zelf konden ze allerlei sieraden knutselen en uiteraard 
werd er ook geschminkt. 

Het thema van donderdag was sport. De kinderen konden 
deelnemen aan beachvolleybal, een dartbord met waterballonnen, 
een surfsimulator en er was ook voor een zwembad/waterbaan 
gezorgd. Er was ook ruimte om te knutselen. 

Vrijdag was alweer de laatste dag, maar ook zeker de drukste dag. 
Alle evenementen die op dinsdag niet plaats konden vinden werd op 
deze dag ingehaald. Er was een kinderboerderij et schapen, kippen, 
varkens, geiten en ezels. Ook waren er pony’s waar kinderen een ritje 
op konden maken, ze stonden er zelfs voor in de rij! Er was ook voor 
een krokodillen springkussen gezorgd én de bungeetrampoline viel 
ook goed in de smaak. 

Met dank aan het bestuur en de medewerkers die dit elk jaar weer 
voor de jeugd organiseren! 

Wapitistraat 68  
3064 AJ Rotterdam  
06-55 15 86 08 
info@nobelsecurity.nl 

Kerkenraad 
De kerkenraad bestaat 
uit drie ambten: 
predikant, ouderling en 
diaken. Sommige 
ouderlingen zijn tevens 
kerkvoogd. 

Predikant 
Ds. G.A. van den Brink 
010-3030210 
gavandenbrink@laankerk.nl 
 
Ouderling scriba 
A. Roozendaal 
010-4424419 
a.roozendaal@laankerk.nl 

Diaconie 
De diaconie wordt 
gevormd door de 
diakenen. Het diaconaat 
verzorgt (financiële) 
hulp voor zowel 
gemeenteleden als 
externe projecten en 
instellingen. 

Diaken scriba 
J. van Kooten 
010-4582478 
j.van.kooten@laankerk.nl 
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Verbouwen of verkopen      Door Arjan van de Ruit van de Vastgoed Experts 

Je huis verbouwen is een manier om de waarde van je woning te verhogen. Of je huis voor een betere prijs verkopen. Maar 
een aanpassing aan je woning kan duur uitpakken. Hoe financier je een verbouwing? De huizenmarkt trekt weer aan. Het 
Kadaster registreerde In mei twintigduizend meer woningverkopen dan in april.  Aannemers hebben het te druk en verhogen 
de prijzen of komen niet eens opdagen. 

Verbouwen is een optie, als je het maar goed doet. 

Verkoopwaarde huis verhogen 

Een goede manier om je woning in waarde te laten stijgen, is het uitbouwen van de leefruimte. Denk aan de uitbouw van je 
keuken of woonkamer, of een dakkapel. Verplaatsen van de badkamer op de begane grond naar de slaapverdieping.  

Hier in de wijk zijn nog veel huizen met de badkamer op de begane grond. De koper van tegenwoordig wil dit niet. Vaak krijg 
ik te horen dat de volgende eigenaren dit maar moet gaan uitvoeren. Dit is begrijpelijk maar vaak kost dit een bedrag wat is 
te overzien, met de extra opbrengst zal de verkoper erg tevreden zijn. Nog recent kreeg ik van een kijker te horen dat hij bij 
een woning is gaan kijken hier in de wijk, hij vertelde mij dat hij dit pand niet wilde kopen omdat de kozijnen rot zijn, dit is 
niet eens het geval. Die eigenaar kost het een paar uurtjes, een pot verf, enkele uurtjes werk en dat huis zou nu zijn 
verkocht.  

Kopers willen niet meer klussen en willen een huis waar je zo in kan. De afgelopen jaren heb ik dit vaak gehad. Een huis 
waar niets aan hoeft te gebeuren gaat in bijna alle gevallen voor de vraagprijs van de hand,  een huis waar nog het een en 
ander aan moet gebeuren duurt de verkoop veel langer. Daar komt nog eens bij dat als een huis lang te koop staat kopers 
denken dat er iets mis is met het huis, omdat het al zo lang te koop staat. De vraagprijs wordt dan ook niet meer gehaald. 

Financiering 

Om een verbouwing te financieren, kun je doen met je eigen spaargeld. Omdat je boven een bedrag van 25.000 euro aan 
spaargeld belasting moet betalen, kan het financieel voordelig zijn dit geld te investeren in het verbouwen van je woning.  

Een andere optie is het aangaan van een tweede hypotheek. Je vraagt dan een bouwdepot aan. omdat de bank er zeker 
van wil zijn dat het geld wordt gebruikt voor de verbouwing zal de bank dit vasthouden op een geblokkeerde rekening. Door 
de facturen te declareren bij de bank worden de facturen vergoed tot het depot volledig is gebruikt. Je betaald dan rente 
over het deel wat is opgenomen. De extra rente en de kosten om de hypotheek aan te vragen zoals advies en de 
taxatiekosten zijn aftrekbaar voor de belasting. De rente is uiteindelijk relatief laag. 

De verbouwing kan ook worden gefinancierd met een krediet of zelfs een persoonlijke lening. De rente is dan wel wat hoger 
maar is ook aftrekbaar van de belasting, let dan wel op dat je kan aantonen dat je het hele bedrag hebt gebruikt voor de 
verbouwing met de bonnetjes en betaalbewijzen. De belasting kan hierom vragen. Is je persoonlijke situatie veranderd 
omdat je je baan bent kwijt geraakt of je gaat scheiden en je hebt geen geld om het huis op te knappen kan in enkele 
gevallen de bank bijspringen. De bank heeft er baat bij dat het huis zonder restschuld wordt verkocht. 

Taxatie 

Om een 2e hypotheek te kunnen aanvragen zal de bank om een taxatie rapport vragen. Afhankelijk van de waarde zal de 
taxateur een waarde voor verbouw vermelden en een waarde na verbouw. De taxateur zal de verbouwing in zijn rapport kort 
beschrijven. Standaard wordt 70% van de totale kosten van de bouw opgeteld bij de waarde voor verbouw, maar er zijn 
uitzonderingen.  

Bij een aanbouw ontstaat er extra leefruimte en dan komt er extra leefruimte bij. Om een voorbeeld te geven: In hartje 
centrum kost 1 m2 € 5000,00 dan kunt u nagaan welk bedrag aan extra leefruimte kan opleveren. De kosten voor 
energiebesparende maatregelen zoals het vervangen van een ouderwetse ketel naar een HR-ketel of enkel glas vervangen 
naar HR Glas kunnen ook voor 100% worden meegenomen.  

Zelf ben ik inmiddels een aantal maanden ook Register Taxateur en het eerste huis taxeerde was aan de Giraffestraat en 
nu heb ik er al bijna 100 uitgewerkt. Veel van deze rapporten werden gebruikt voor een verbouwing, dan is het handig dat ik 
ook nog een tijdje een klusbedrijf heb gehad.  

Ik weet wat het kost om een verbouwing te doen en adviseer de opdrachtgever, verwerk het in het rapport op een manier 
dat ik ervan ben dat de opdrachtgever de juiste hypotheek zal krijgen.  

Advies 

Voor advies kan je ons altijd bellen, of loop even binnen de koffie staat altijd klaar en het eerste advies is altijd gratis! 
Tevens verzorgen wij een erkende NWWI taxatie, zorgen wij ook de juiste hypotheek of de aanpassing hiervan. Heeft u 
plannen om te gaan verbouwen om uw huis voor de juiste prijs toch te gaan verkopen? 

We horen het graag! 

Arjan van de Ruit  

Antilopestraat 39, Rotterdam Kralingse Veer 
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Geachte senioren van Kralingseveer, 

De speeltuin wil op dinsdag 10 oktober weer 
een warme lunch voor u bereiden. De inlooptijd 
is vanaf 12:30 en om 13:00 is de lunch. Degenen 
die daar belangstelling voor hebben kunnen 
zich aanmelden via onderstaande strook. Die 
kunt u inleveren bij de speeltuin of bij Piet de 
Man, Wapitistraat 34. Liever telefonisch 
aanmelden? Bel dan naar 010 – 442 07 79.  

----------------------------------------------- 

Ja, ik wil mij aanmelden voor de warme lunch op 
dinsdag 10 oktober in de speeltuin 

 

Naam:  ___________________________ 

 Straat: ___________________________ 

 Personen: ______ 

 

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

Donaties blijven welkom   
IBAN: NL94 INGB 000 63 28 451 ter attentie van   
Stg. Tot plaatselijk nut te Kralingseveer   

Advies over hypotheken? 
Heeft u naar aanleiding van het artikel van 
Arjan van de Ruit nog vragen, neem dan gerust 
contact met hem op! 

010 442 7562 

 

 

Snackbar Zebra 
Zebrastraat 3 
3064 LR Rotterdam 
010-4506947 
 
www.snackbarzebra.nl 


