SINT KOMT NAAR KRALINGSEVEER
Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer mag zaterdag 25 november 2017 de Sint en zijn Pieten
welkom heten. We verzamelen ons op zaterdag 25 november 2017 om 09:45 uur bij de speeltuin voor
het toegangshek en gaan dan vervolgens met zijn allen om 10:00 uur de Sint feestelijk binnenhalen in
Kralingseveer.
Na zijn aankomst begint Sint aan een korte rijtoer door Kralingseveer. Na de rijtoer gaan we verder,
zonder ouders en/of verzorgers, in het clubgebouw van Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer
met een speciaal Sinterklaasfeest. Bewust kiezen we net als vorige jaren zonder ouders en verzorgers
omdat de ruimte in het clubgebouw beperkt is op last van de brandweer. Buurt- en
Speeltuinvereniging wil zo weinig mogelijk kinderen teleurstellen, vandaar zonder ouders en/of
verzorgers. Er is een mogelijkheid om beschut en droog onder de veranda van de blokhut of onder de
carpoort in de buurt van uw kind te blijven, indien u dit wenst. De voorstelling voor de kinderen
eindigt omstreeks 12:15 - 12:30 uur in het clubgebouw van Buurt- en Speeltuinvereniging
Kralingseveer.
U kunt de kinderen alleen opgeven voor het feest in het clubgebouw als u lid bent van Buurt- en
Speeltuinvereniging Kralingeveer.
Geef uw kinderen uiterlijk zaterdag 18 november 2017 op, Vol = Vol.
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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.

Senioren lunch speeltuin Kralingseveer
De speeltuin heeft op 10 oktober weer voor de senioren van
Kralingseveer een warme lunch georganiseerd. Er was daarvoor een
oproep gedaan in de wijkkrant van het Nut Kralingseveer en ook werd
er langs de deuren gegaan om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het
resultaat was dan ook dat er 38 mensen kwamen om met elkaar een
gezellige middag te hebben en te beleven. De inwoners werden
ontvangen met een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij.
Rond 13:00 uur kregen ze een voortreffelijk kopje soep en daarna de
hoofdmaaltijd, een heerlijke Chili Con Carne. De koks hadden hun best
gedaan en ruim gekookt, maar er bleef nauwelijks iets over in de
opgediende schalen. De mensen lieten de zich de maaltijd goed
smaken.

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

Daarna was er koffie met vlaai, er kon gekozen worden uit verschillende
soorten en smaken. Maar dit was nog niet alles, de mensen werden
verrast door een leuk muzikaal trio met een contrabas, een gitaar en
een zanger. Meer is er niet nodig om een geweldige middag af te sluiten.

Predikant
Ds. G.A. van den Brink
010-3030210
gavandenbrink@laankerk.nl

Rond 16:00 was de middag ten einde en kon iedereen terug zien op
mooie lunch, een mooie muzikale afsluiting en een geweldige
ontmoeting met elkaar.

Ouderling scriba
A. Roozendaal
010-4424419
a.roozendaal@laankerk.nl

Het bestuur van het Nut Kralingseveer hoopt dan ook dat de speeltuin
vereniging ook volgend jaar weer een dergelijk evenement kan en wil
organiseren!
Medewerkers en bestuur van de speeltuin vereniging bedankt!

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

Wapitistraat 68
3064 AJ Rotterdam
06-55 15 86 08
info@nobelsecurity.nl
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HALLOWEEN IN KRALINGSEVEER 2017

Vrijdag 27 oktober, de griezelavond van het jaar, zo’n 250 kinderen plus de begeleidende ouders zorgde voor
een helle drukke avond. De kinderen konden door geheel Kralingseveer lopen omdat de ‘griezel’ verdeeld
waren over het hele dorp. De avond begon om 19 uur en de stoet kinderen ging op pad. Als eerste deden ze
café de Amstelbron aan die een verlichte heks had staan, daar kregen de kinderen hun eerste snoepjes.
Daarna vervolgde de weg zich naar de speeltuin, dia had weer van de blokhut een mooi spookachtig idee
gemaakt. Je ging met een paar mensen naar binnen en het effect was geweldig. Op naar de volgende enge
attractie, de brandgang bij familie de Jong was omgetoverd tot een enge steeg. Overal stonden of lagen enge
figuren en die maakte schrapende geluiden en onverwachte gillen, hier en daar was er een flauw licht. De
meeste gillende keukenmeiden waren blij dat ze hier weer snel uitwaren.
Daarna ging de tocht naar de Damhertstraat, waar was een spooktent neergezet. Het was er stik donker en de
poppen waren zo neergezet dat het schikeffect ook echt effect had, ook hing er veel spinrag en dat maakte het
geheel tot een mooie attractie. In de Karbouwstraat stond ook een ‘mooie’ heks met snoep voor de kinderen
en voor de ouders een blokje kaas of worst. In de Lamastraat was een lopende filmcamera en verder was de
buurtwinkel omgetoverd tot een suikerspin trollenhuis. In de Antilopestraat konden de kinderen bij
verschillende posten snoep halen en ook in de Buffelstraat waren verschillende verkleedde mensen die de
kinderen lieten schrikken en van snoepgoed voorzagen. Op de IJsselmondselaan moesten de kinderen over
een enge brug lopen om bij de eng verkleedde kinderen snoep te halen. Bij café de Sting was het uitrust en op
adem komen punt.
De kinderen konden hier wat drinken krijgen
en natuurlijk ook wat snoep. Vanuit de Sting
gingen de kinderen weer richting het buurthuis
waar de grootste attractie nog moest komen.
Het buurthuis was donker en spookachtig,
waar gevaarlijke beesten zaten en vanachter
de tralies de kinderen angst in boezemden.
Ook de trol met de kettingzaag zorgde
voor menig hartverzakkingsmoment.
Al met al een mooie Halloween, welke
onder begeleiding van de buurtpreventie,
handhaving en de politie in goede banen
werd geleid.
Het was weer een onvergetelijke avond
voor de kinderen van Kralingseveer en omgeving.
Alle vrijwilligers, inwoners en ondernemers
bedankt voor jullie inzet, bevlogenheid en
enthousiasme.
Namens het bestuur van het Nut Kralingseveer
Piet de Man
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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

Terugkeer vedette bij de vroege vogels
Afgelopen zondag ochtend keerde Leo Vogelaar,
prominent speler van VV CKC na een afwezigheid
van ruim 6 weken terug op het voetbalveld.
Leo Vogelaar is een van de spelbepalende spelers
tijdens het zondagochtend partijtje waarbij oud
1e elftal spelers met elkaar fit blijven en vooral de
liefde voor het spel met elkaar delen.

KERSTMAN DOOR DE WIJK!!!
Het is een traditie van vele jaren, de Kerstman door de
wijk. Elk jaar zijn vele vrijwilligers in de weer om dit
evenement weer tot een succes te laten worden. Ook dit
jaar was het weer spannend of we het financieel konden
halen. Om deze traditie vol te kunnen houden zijn wij
afhankelijk van uw giften. We hopen dan ook dat u uw
hand over uw hart strijkt om deze traditie voor de wijk te
kunnen behouden, voor nu en voor de toekomst.

22 december 2017
19:00 uur
Starten we met de tocht door de wijk, we beginnen bij
het huis van de wijk (Rendierhof) en zullen dan de wijk
door gaan. Wilt u met uw kind of kleinkind op de foto,
samen met de Kerstman, geen probleem, we stoppen
graag even.
Ook dit jaar mogen en willen kinderen bij de Kerstman op
de wagen zitten, dit geen probleem, maar de instructies
van de begeleiding moet voor de veiligheid opgevolgd
worden. Wanneer kinderen zich hier niet aanhouden
zullen ze helaas van de wagen gehaald worden en
moeten ze mee lopen in plaats van meerijden.
We hopen u te ontmoeten op 22 december in de wijk!

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

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