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Vrijwilligers Kralingseveer bedankt !!! 

Ook deze zomer was het weer een drukte van belang in 
Kralingseveer met alle initiatieven die voor de kinderen 
georganiseerd waren. Zo waren er de voetbaldagen, 
georganiseerd door VV CKC. Drie dagen lang werden meer 
dan 60 kinderen instaat gesteld om de kunsten van het 
voetbalspel onder de knie te krijgen onder leiding van 
ervaren trainers en vrijwilligers. 

Ook de dit jaar 65-jaar bestaande speeltuin (BSVK) had weer 
alles uit de kast getrokken om de kinderen van Kralingseveer 
en omstreken een onvergetelijke week te bieden. Vrijwilligers 
zijn het hele jaar bezig geweest om dit voor te bereiden en 
ondanks de warmte hadden de kinderen weer de tijd van hun 
leven.  

En als sluitstuk was er de 48e editie van het Huttendorp 
Kralingseveer. Het bestuur heeft een jaar keihard gewerkt 
om deze week met alle vrijwilligers tot een succes voor de 
kinderen te maken. Elke dag was er wel iets te doen. 

Het zijn de deze vrijwilligers die elk jaar weer zowel bij VV 
CKC, als bij de speeltuin als bij het Huttendorp zorgen voor 
de verbinding in de wijk. Het zijn deze kanjers die met hun 
tomeloze inzet zorgen voor een leefbare en kindvriendelijke 
wijk. Jullie zijn de Helden van de wijk en dank voor jullie inzet, 
creativiteit en doorzettingsvermogen. 
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VraagWijzer Prins Alexander 
Luistert, adviseert en ondersteunt 
VraagWijzer helpt u een oplossing te vinden voor uw zorgvraag. 
Daarbij gaan we altijd uit van uw mogelijkheden. Wat kunt u zelf 
doen? Of uw familie en vrienden? Welke mogelijkheden in uw buurt 
kunt u benutten? U bepaalt zelf wat het beste bij u past. Wij voorzien 
u daarbij van informatie en advies. 

VraagWijzer denkt met u mee 
Tijdens het eerste gesprek zoekt de VraagWijzer samen met u naar 
oplossingen. VraagWijzer kent alle organisaties en instanties in uw 
wijk die hier een rol in kunnen spelen. Soms is een vervolgafspraak 
nodig om door te praten. Specialisten adviseren u over geld- en 
juridische problemen.  

VraagWijzer is bovendien de schakel naar maatschappelijke 
voorzieningen zoals huishoudelijke ondersteuning en vervoer op 
maat. Indien nodig zet VraagWijzer u door naar andere organisaties 
in de wijk. Denk daarbij aan een hulpverlener van een 
zorgprofessional of het wijkteam. 

Soms lossen problemen zich vanzelf op. Maar dikwijls worden 
problemen groter als u niets doet. VraagWijzer kan u op weg helpen 
met vragen over zorg, gezondheid, geldproblemen, schulden, 
juridische problemen, brieven en formulieren, activiteiten in de wijk 
en mantelzorg. 

Openingstijden VraagWijzer Prins Alexander (vrije inloop, zonder 
afspraak) 

Adres; Prins Alexanderplein 21 (3067GC Rotterdam) 

Maandag tot en met vrijdag 09.00 uur- 15.00 uur 

U kunt een afspraak maken via 
https://www.rotterdam.nl/locaties/vraagwijzer-prinsalexander/   

of via telefoonnummer 14010 

 

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. 

Ligusterbaan 1  
kamer 2.03 (2e etage)  
2908 LW Capelle aan den IJssel 

06-55 15 86 08 
info@nobelsecurity.nl 



 
 

 

  

Beginnersopleiding EHBO 

Dinsdag 2 oktober 2018 start EHBO 
vereniging Kralingseveer weer met een 
beginnersopleiding EHBO. Wij leiden op 
tot het erkende eerste hulp diploma van 
het Oranje Kruis. 

In totaal zestien weken stomen wij u klaar 
tot een beginnende EHBO-er die precies 
weet hoe te handelen in een noodsituatie 
en hoe u eerste hulp moet verlenen! 

De lessen worden gegeven in het 
Rendierhof, Rendierstraat 3 te 
Rotterdam (Kralingseveer) op de 
dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in 
een prettige omgeving. 

Voor het lesrooster verwijs ik u graag 
naar onze website: 
www.ehbokralingseveer.nl 

voor meer vragen kunt u mailen naar: 
info@ehbokralingseveer.nl of bellen met 
06-40195799 (P. Eijkhout) 

Kosten totale cursus inclusief boeken, 
examen er komt dus niets meer bij  
€ 245,00. Veel zorgverzekeraars 
vergoeden een EHBO cursus of een deel 
daarvan, informeer bij uw eigen 
zorgverzekeraar of u hiervoor in 
aanmerking komt. 

Aanmelden voor de cursus kan via onze 
email, bellen mag natuurlijk ook. Wij 
geven les in een kleine groep van 
maximaal 12 deelnemers, op dit moment 
zijn er nog 10 plaatsen vrij, wilt u zeker 
zijn van een plaats in de groep wacht dan 
niet te lang met aanmelden. 

Wij zien er naar uit u te begroeten op 
onze cursus! 

Warm welkom aan bewoners én 
vrijwilligers in Hospice IJsselOever 

In Hospice IJsselOever te Capelle aan den IJssel werken 
tientallen vrijwilligers. Zij zijn gastheer of –vrouw en helpen 
mee met de verzorging van onze bewoners.  

Hospice IJsselOever en IJsselOever 
Aan Huis bieden liefdevolle zorg en 
persoonlijke aandacht in de laatste 
levensfase. We ondersteunen mensen 
in de regio’s: Kralingse Veer, Capelle, 
Krimpen en de Krimpenerwaard. 

Zorgvrijwilliger Saskia vertelt: "Met 
man, hond en onze vier kinderen 
woon ik aan de rand van Rotterdam. 
Nu de jongste tien jaar is, voel ik  

ruimte om mezelf ook buiten het gezin verder te 
ontwikkelen. Sinds 2016 ben ik al wel verbonden aan het 
Landelijk Expertisecentrum Sterven. Haar missie is het 
bijdragen aan kwaliteit van leven voor iedere stervende 
door inzicht te geven in het proces van sterven. Verrijkend 
vind ik het! Net zoals het aanwezig zijn in IJsselOever. 
Telkens weer word ik geraakt door de openheid, de 
verbinding en de kracht van (veel) mensen én van hun 
naasten, in de Palliatieve fase. Het is volgens mij de kunst 
om aandacht te blijven houden voor de mens; de mens 
achter de ziekte die er altijd was, is en zal blijven tot het 
moment van overlijden. Ook in de Terminale fase hoop ik 
vanuit mijn rust iets te kunnen betekenen in de zorg en het 
welzijn van de ander door aanwezig te zijn in afstemming 
met de bewoner en naasten, met de bereidheid geraakt te 
worden en met de mogelijkheid tot persoonlijke groei!" 

Op maandagavond tien september gaat onze scholing 
voor aspirant-vrijwilligers weer van start. In zes (maandag) 
avonden en één ochtend krijg jij een goed beeld van de 
vrijwilliger in Hospice IJsselOever. Wanneer je enthousiast 
bent, loop je met een maatje verschillende diensten mee 
om de praktijk te ervaren. 

Werk jij graag aan wederkerigheid, gelijkwaardigheid en 
algehele verrijking? Kijk op onze website voor nadere 
informatie:www.hospiceijsseloever.nl.  

Bellen met de coördinator kan natuurlijk ook,  
graag zelfs: 06 – 20 98 51 51 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Eet je mee in het Rendierhof! 

Als vrijwilliger kook ik, Alie Zevenbergen 
elke laatste donderdag van de maand 
samen met Ans Scheepbouwer voor u.  

Heeft u zin om te komen eten en gelijk 
kennis maken met de andere wijkbewoners, 
dan bent u van harte welkom. 

Ook zijn wij op zoek naar een vrijwilliger ter 
ondersteuning in de keuken. Heeft u 
interesse?  

Wilt u mee komen eten, laat het ons uiterlijk 
8 dagen van te voren weten, dan weten we 
op hoeveel gasten we mogen rekenen, dit 
in verband met de inkopen.  

Mee eten kost u 5 euro per keer. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar het huis van 
de Wijk (Rendierhof) op 06 12 72 49 29. 

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, D. Valten en 
P. de Man. 

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

 

 

S.V. Hagendoorn R-Z is een sportvereniging 

waarbij gezelligheid en motivatie voorop staan. 

Bij ons kunt u terecht voor Judo, Fitness, 

Aerobics, Conditietraining en Groepstraining. 

info@svhagendoornr-z.nl 
http://www.svhagendoornr-z.nl  

 

VROEGE VOGELS CKC  
SPORTPLOEG 2018 

 

De vroege vogels, die elke zondagochtend te 
bewonderen zijn op sportpark ’t Veer zijn sportploeg 
van het jaar geworden in Kralingseveer.  

De mannen van de vroege zondagochtend, hebben 
onder leiding van trainer Ronnie, afgelopen jaar geen 
enkele zondag verzaakt en hebben menig Veerder in 
de vroege ochtend met gejuich en oogstrelend voetbal  
laten ontwaken.  

Het is dan ook terecht dat zij de eerste winnaars zijn 
van de Kralingseveerse Sportploeg Prijs.  Op de foto 
ontbreekt de absolute vedette van dit team, Andre 
Dankers, hierdoor is deze kans om met de gewonnen 
schaal op de foto te gaan aan hem voorbij gegaan. 

 

 

Snackbar Zebra 

Zebrastraat 3 

3064 LR Rotterdam 

010-4506947 

 

 


