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Deze krant wordt mogelijk gemaakt door de 

 

 

 

en de gebiedscommissie Prins Alexander (Rotterdam). 

 

 

 

  

  

TERUGBLIK: KERSTMAN IN DE WIJK 
Na veel voorbereidingen bleek de Kerstman toch weer tijd te hebben om een avond in 
Kralingseveer te zijn. Rond 19:00 begon zijn rondrit door de wijk. Traditiegetrouw mogen kinderen 
meerijden in de kar, maar dit jaar was er wel een hele bijzondere passagier; een meisje die 
helemaal uit Rusland kwam! 

Helaas kon de Kerstman dit jaar niet de speeltuin bezoeken. Hij was verkeerd uit zijn slee gestapt 
en had daarbij zijn voet bezeerd. Hij heeft beloofd om volgend jaar beter op te letten zodat hij 
tóch langs kan komen. Daarom houdt hij vast een avond vrij, wij zullen de datum tegen die tijd aan 
u doorgeven. 

Daarbij wil hij ook graag de vele mensen bedanken die het mogelijk hebben kunnen maken dat hij 
zijn vertrouwde rondrit door Kralingseveer kon maken. Hierbij bedankt hij de volgende mensen: 
het bestuur van het Nut, het Huis van de Wijk, Jan van Herk en zijn kleinzoon, Ed Sittrop, 
gebroeders van Riet en de firma’s H. van Herk en v/d Schelling.  
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HOLLANDSE IJSSELKERING DICHT 

Woensdag 17 januari ging de Hollandse IJsselkering alweer voor de 
vierde keer dicht. Op 8 december, 3 januari en 16 januari gebeurde 
dit ook al. Door verschillende factoren als smeltwater uit buurlanden 
en enkele stormen is de stormvloedkering al vaker dichtgegaan dan 
normaal gesproken het geval is. Vanaf een waterstand van 2,25m 
boven NAP besluit Rijkswaterstaat dat de schuiven dicht moeten. 

Eén schuif is 80 meter lang en 12 meter hoog, met een gewicht van 
480 ton. Meestal sluit er maar één schuif, alleen bij extreem 
noodweer worden ze beide gesloten. Overigens kan de scheepvaart 
gewoon passeren door de schutsluit die aanwezig is. 

WIST U DAT.. De torens rood verlicht worden als er een schuif dicht 
is, zodat de omgeving weet dat er sprake is van hoogwater? 

 

BSVK NIEUWS 

Net als vorig jaar organiseert Buurt- en Speeltuinvereniging 
Kralingseveer meerdere concerten en theatervoorstellingen in het 
nieuwe clubgebouw. Leden van Buurt- en Speeltuinvereniging 
hebben gratis toegang tot alle concerten en theatervoorstellingen. 
Niet-leden betalen € 5,00 per persoon (een gezinslidmaatschap kost 
in 2018 € 30,00). Als u de voorstelling bezoekt en u bent lid van 
BSVK, neem uw lidmaatschappas mee ! 

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 

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. 

http://maps.google.com/maps?z=16&q=wapitistraat+68+3064+aj+rotterdam
http://maps.google.com/maps?z=16&q=wapitistraat+68+3064+aj+rotterdam
mailto:gavandenbrink@laankerk.nl
mailto:a.roozendaal@laankerk.nl
mailto:j.van.kooten@laankerk.nl
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Ontwikkelingen in de markt  
Bijdrage van Arjan van de Ruit, de Vastgoed Experts 
 

Er zijn nog nooit in drie maanden tijd zo veel huizen verkocht als in het derde kwartaal van 
afgelopen jaar. Maar liefst 61.391 woningen wisselden van eigenaar. Dat is 1,1% meer dan 
in hetzelfde kwartaal van 2016.  Dit zal wel de laatste keer zijn voor de Nederlandse 
woningmarkt. In september zijn juist 1,8% minder huizen verkocht dan in september vorig 
jaar. Dit komt niet door de vraag naar koopwoningen, die door de stijgende 
werkgelegenheid, het hoge vertrouwen en de aanhoudende lage rente nog altijd sterk is. 
Er zijn gewoonweg geen betaalbare woningen meer beschikbaar. Zo was volgens cijfers 
van woningwebsite HuizenZoeker het aantal te koop staande huizen afgelopen kwartaal 
30% lager dan een jaar eerder. 

Hoe komt dit nu? Er is een ware run geweest op huizen. Iedereen wilde ineens gaan 
kopen in plaats van gaan huren.  Vanaf dit jaar zie ik wel signalen dat het rustiger wordt. 
De mensen zijn koop moe geworden en hebben al verschillende keren een bod gedaan 
maar was het toch niet gelukt het huis aan te kopen. Hier in de wijk staan er eigenlijk nog 
alleen woningen te koop waar nog het een en ander aan moet gebeuren. Een net huis 
wordt binnen een week verkocht als de prijs maar redelijk  is. De laatste tijd zet ik 
woningen steeds vaker te koop met een bieden vanaf prijs maar dan wel met een 
scherpe van af prijs. Voordeel is dat er nog meer mensen op af komen. Zo blijft 
bemiddelen in vastgoed maatwerk. Elke opdracht is toch anders. Gevoel met de markt is 
ook belangrijk. Het afgelopen jaar heb ik ruim 160 woningen getaxeerd in heel Rotterdam 
en omgeving. Vorig jaar kon je in Rotterdam zuid nog een woning onder een ton kopen, 
maar dat lukt nu echt niet meer. Overal trekt de markt nog steeds aan.  
Maar voor hoe lang? Dit is niet te voorspellen. 

De vestiging van Rebellious beautysalon op de Buffelstraat 105b  
 

We beheren inmiddels een aantal huizen, studio`s en kamers hier in de wijk en hebben de 
huur verzorgt van de buurtwinkel. Inmiddels kunnen wij melden dat Sherida Veldhoen 
zich gaat vestigen op de Buffelstraat 105b.  Ze heeft de hele begane grond gehuurd en 
heeft grote plannen. Ze gaat vooral knippen en wat daar bij komt kijken maar in het 
bijgebouw komt ook een nagelstyliste.  Wij zijn nu bezig het bijgebouw aan het 
verduurzamen en zij is inmiddels al het een en ander aan het opknappen. Bedrijvigheid is 
goed voor de wijk. Dit komt te goede van onder andere de waarde van de huizen. Ze wil 
omstreeks 9 februari gaan starten. Wij wensen haar veel succes. 

Voor meer informatie: www.rebelliousbeautysalon.nl  

 

Wapitistraat 68  

3064 AJ Rotterdam  

06-55 15 86 08 

info@nobelsecurity.nl 

http://www.rebelliousbeautysalon.nl/
http://maps.google.com/maps?z=16&q=wapitistraat+68+3064+aj+rotterdam
http://maps.google.com/maps?z=16&q=wapitistraat+68+3064+aj+rotterdam
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De Financiële Experts  
Bijdrage van Arjan van de Ruit 

Toen ik hier  in 1998 neerstreek in de wijk adviseerde ik alleen in verzekeringen en hypotheken en 
verzorgde ik belasting aangiften. Later ging ik ook bemiddelen in vastgoed. In 2005 verkocht ik mijn 
assurantie portefeuille. Hoewel mijn hart ligt bij het vastgoed begon ik toch weer een assurantiekantoor 
en startte met Van de Ruit Financieel advies en ging als sub agent samenwerken met de Bruyn & Bremer 
uit Delft. Door deze samenwerking kon ik bemiddelen in alle verzekeringen en hypotheken. Om de 
concurrentie aan te kunnen gaan ging ik ook samenwerken met de Hypotheekshop te Roosendaal. Door 
deze samenwerking kon ik vrijwel bij elke bank terecht voor een voordelige rente. Samen met de mede 
eigenaar Aby Maasbach heb ik al een lange samenwerking achter de rug en samen hebben wij besloten 
verder samen te werken. Dit heeft ons doen besluiten een nieuwe naam aan te gaan houden: de 
financiële Experts. Inmiddels hebben wij een zelfstandige vergunning gekregen van de AFM en onder 
deze naam gaan wij op financieel advies vlak verder. Voorlopig zal Aby hier op kantoor aanwezig zijn op 
dinsdag, woensdag en op vrijdag en op afspraak uiteraard.  
De website www.definancieleexperts.nl is al in de lucht! 

U kunt bij ons terecht voor nieuwe hypotheken bij aankoop van een woning, maar ook om uw bestaande 
hypotheek over te sluiten naar de huidige zeer lage rente. Wij hebben wij ruime ervaring met 
hersteladvies indien u een hypotheek heeft met een woekerpolis of volledig aflossingsvrij. 

Het eerste gesprek is vrijblijvend, hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Gaat u met ons verder na 
het eerste gesprek dan krijgt u vooraf te horen wat de kosten zijn voor het advies en de bemiddeling. 
 

 

 

 

http://www.definancieleexperts.nl/
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 SHANTYKOOR DE ALBATROS 

Op zondag 25 februari komt het beroemde  
shantykoor de Albatros een optreden  
verzorgen in het gebouw van  
Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer.  
Het optreden begint om 14:00.  
Wilt u dit graag meemaken? Dat kan!  
U kunt zich aanmelden bij de speeltuin via 010 442 07 79. 
___________________________________________________________________________________________ 
OPENING CRYOSALON BEAUTIFUL YOU 

Op 13 januari opende Cryosalon Beautyful You van Daniëlle Baas haar deuren in Antilopestraat 20. Met de 
cryobehandelingen die in de salon gegeven worden kun je lichaamsvet laten verwijderen zonder naalden 
of pijn én met een blijvend resultaat. Het proces gaat als volgt: 

“De Cryo21 werkt met een kop van -8 graden. De temperatuur van de huid gaat in een razend tempo van 
34 graden naar 4 graden zonder dat dit erg koud aanvoelt. De vetcellen kunnen niet tegen deze kou en 
zullen gaan kristalliseren. Vervolgens zal deze via de natuurlijke manier het lichaam verlaten waardoor je 
verlost bent van de vetcellen op de plaats waar de huid behandeld is.” Bron: http://www.cryosalonby.nl 

Nieuwsgierig geworden? Bezoek de website van de cryosalon via www.cryoisalonby.nl of bel naar 
Daniëlle Baas via 06 4895 45 37 voor advies op maat. 

 

KUNSTENARES: MYLÈNE VAN HERK 

Kralingseveer is sinds enkele maanden een kunstenares rijker. Mylène van Herk heeft haar studie Art en 
Design afgerond bij het Grafisch Lyceum Rotterdam. Tijdens haar stage kwam ze erachter dat ze de juiste 
keuze heeft gemaakt en nu is ze als zelfstandig kunstenares  
verder gegaan. Ze heeft al diverse opdrachtgevers kunnen  
verblijden met haar creaties, maar is altijd op zoek naar  
andere bedrijven of instellingen die graag haar werk aan de  
muur willen. 

Ze maakt haar werk op verschillende materialen en u kunt  
zelf beelden aanleveren waar zij een schitterend fotopaneel  
van maakt voor aan de muur. 

Wilt u meer weten over Mylènes kunstwerken en voorbeelden zien? Bezoek dan www.orangecruella.nl 
voor meer informatie. Voor vragen over prijzen en andere zaken kunt u haar ook per mail bereiken via 
info@orangecruella.nl 

 

http://www.cryoisalonby.nl/
mailto:info@orangecruella.nl
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Bent u het zat om in een huis met teveel spullen te leven? Of bent u vaak spullen 
kwijt? Ik help u graag om uw huis te ont-spullen en op te ruimen. 
 
Anne, wil je je even voorstellen? 
Ik ben Anne, 25 jaar en ben met veel plezier in  
opleiding tot arts aan het Erasmus MC. In de  
geneeskunde ligt mijn interesse vooral in de  
verloskunde. Hoewel in ik Den Haag ben opgegroeid,  
ben ik blij dat ik mezelf sinds zes jaar een  
Rotterdammer mag noemen. Ik hou van tennis,  
kunstschaatsen en reis graag naar mooie landen  
zoals Brazilië. 
 
Voor wie kan jij met je bedrijfje iets betekenen? 
Voor iedereen die wel eens rondkijkt in hun eigen huis en denkt: “Had ik maar een opgeruimder 
huis”. Kasten puilen uit, speelgoed stapelt zich op, de garage is overvol. Echter, u blijft het 
organiseren maar uitstellen: druk met de kinderen, uw carrière, of u hebt simpelweg geen 
energie over.  
Daarnaast zijn er momenten in het leven waarop organiseren een uitkomst kan bieden: 
bijvoorbeeld wanneer u gaat verhuizen, of als uw partner is overleden. Als dit herkenbaar is 
voor u, dan is organiseren met Organiseer mijn Huis iets voor u. 
 
Wat is jouw oplossing voor een georganiseerd huis? 
Ik ga samen met u uw huis ‘ontspullen’! Dit betekent dat we de spullen uitzoeken die u niet 
meer in huis wil houden. Zo selecteren we spullen die u wil recyclen, weggooien, (laten) 
repareren, verkopen, of een logische plek wil geven. Aan het einde van de dag zijn uw kasten 
weer overzichtelijk, wordt u weer blij van de woonkamer en u struikelt niet meer in de 
kinderkamer. 
 
Is ontspullen makkelijk? 
Voor de één wel, voor de ander niet. Ontspullen klinkt makkelijker gezegd dan gedaan. 
Sommige spullen doen u vast herinneren aan een mooie tijd, ze hebben emotionele waarde.  
Dan is het nog niet zo simpel om ze weg te doen. Ik zal een soort coach zijn bij deze 
beslissingen. Klanten beschrijven mijn manier van coachen als stimulerend en ongedwongen. 
 
Wat vind je het leukste aan het ontspullen? 
Het leuke van organiseren en ontspullen is dat je na een paar uur al direct resultaat ziet. Een 
extra service van mij is dat u aan het einde van de dag direct van al uw spullen af bent. Wat 
naar de kringloopwinkel moet, breng ik meteen weg. Wat verkocht mag worden, zet ik direct 
voor u op Marktplaats. Wat gerecycled mag worden, breng ik naar de afvalbak. Zo krijgt u na 
een dag al orde in de chaos waardoor u zich fijn voelt in uw eigen huis en uw hoofd. 
 
Hoe kunnen mensen jou inhuren? 
Voor een gratis intakegesprek kunt u contact opnemen.  
- Emailadres: organiseermijnhuis@gmail.com  
- Telefoonnummer: 0610714387.  
- www.organiseermijnhuis.nl voor alle informatie over het organiseren en over mijzelf. 

mailto:organiseermijnhuis@gmail.com
http://www.organiseermijnhuis.nl/
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OUD VOETBAL VEDETTE VV CKC 
IS TERUG OP HET OUDE NEST ! 

De die-hard voetbalfans van  
VV CKC hebben hem al weer zien 
rond lopen bij de vereniging en de 
volgers van de Vroege Vogels 
hebben hem ook al weer een paar 
maanden een balletje zien trappen. 
Naast de helden van weleer die elke 
zondag morgen een heerlijke pot 
voetbal spelen is Andre Dankers, 
voormalig topschutter van VV CKC, 
terug op het oude nest. 

Andre Dankers, hier op zijn rug 
gezien met nummer 9, in een voor 
hem toentertijd vertrouwde positie, 
namelijk met de handen in de lucht 
na weer een doelpunt! 

 

Andre weer aan het werk zien en de 
oude tijden weer herbeleven, kom 
net als de steeds groter wordende 
groep supporters op 
zondagochtend naar VV CKC om 
de Vroege Vogels in actie te zien! 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Openbaarvervoer Kralingseveer 

Afgelopen donderdag 25 januari 2018 zijn 
docenten en studenten van hogeschool in 
gesprek gegaan met de gebiedscommissie 
Prins Alexander over de uitslag van de enquete 
die zij gehouden hadden onder 125 inwoners 
van Kralingseveer die nu verstoken zijn van 
openbaar vervoer. 

Na de presentatie van de hogeschool is er een 
werkgroep samengesteld die de voorstellen die 
door de hogeschool zijn gepresenteerd zal 
uitwerken en toetsen of ze in de praktijk uitvoer 
zijn. Hierna zal besloten worden of een van de 
voorstellen uitgewerkt kan worden en de 
Kralingseveerders weer gebruik kunnen maken 
van het openbaar vervoer. 

 

 
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, 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   

 

Wist je dat er elke woensdagavond 
judo is voor 17+ in de sportzaal 
van de Erasmus Universiteit? 

In het volgende nummer  
van de wijkkrant hier meer  
over! 

BSVK CONCERTEN  

De zevende voorstelling in deze nieuwe reeks van 
concerten en theatervoorstellingen vindt plaats op 
woensdag 21 februari 2018 om 14:00 uur. Ageeth de Haan 
speelt de voorstelling 'If you're happy (and you know it)' (2+). 

Ageeth de Haan maakt muziektheater voor kinderen vanaf 2 
jaar en hun families. Haar werk is een mix van kleinkunst, 
pop en jazz, aansprekend voor jong en oud. Ageeth 
communiceert via allerlei muziekstijlen en weet met haar 
zangstem een magische sfeer te creëren. In tekst en muziek 
staat de beleving centraal, wat leidt tot poëtische, grappige 
en ontroerende momenten. Een voorstelling van Ageeth is 
een ervaring voor het hele gezin: samen genieten en met 
een glimlach de zaal verlaten. 

Wilt u iets horen van deze voorstelling ? Dubbelklik op 
bovenstaande foto van Ageeth de Haan en You Tube wordt 
automatisch voor u gestart. De muziekvoorstelling 'If you're 
happy (and you know it)'  is geschikt voor kinderen vanaf 2 
jaar (en laat begeleidende volwassenen ook met volle 
teugen meegenieten). Woensdag 21 februari 2018 om 14:00 
uur is de voorstelling  'If you're happy (and you know it)'.  

U hoeft niet te reserveren voor deze voorstelling, maar u 
dient wel om 13:45 uur aanwezig te zijn. Vol=Vol op last van 
de brandweer. Als de zaaldeur dicht is en de voorstelling is 
begonnen, wordt u niet meer toegelaten tot de voorstelling. 
Het storen tijdens de voorstelling komt de  
voorstelling niet ten goede.  
Wij hopen op uw begrip.  

  

 

 

Snackbar Zebra 

Zebrastraat 3 

3064 LR Rotterdam 

010-4506947 

 

www.snackbarzebra.nl 

http://www.snackbarzebra.nl/

