
 
 

 

 

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

06-55 15 86 08 
info@nobelsecurity.nl 



 
 

  

 

Openingstijden Rebellious Beautysalon 

Maandag Gesloten 
Dinsdag 9.00 uur - 14.30 uur 
Woensdag 9.00 uur – 17.30 uur 
Donderdag 9.00 uur – 20.00 uur 
Vrijdag 9.00 uur – 17.30 uur 
Zaterdag 9.00 uur – 15.00 uur 

010 223 68 55 



 
 

 

 

  



 
 

 

  
 

 

 

Kinderen van Kralingseveer! 

Hallo kinderen van Kralingseveer, vinden 
jullie het leuk om met elkaar leuke spellen te 
spelen? Binnen of buiten? Met z’n tweeën of 
met een hele groep? 

Kom dan iedere derde woensdag van de 
maand naar het Buurthuis aan de 
Rendierstraat. De eerste keer is 19 
september. 

Iedere keer bedenken we weer wat leuks. 

Het enige dat mee hoeft te nemen is een 
goed humeur, veel zin in spelen en niet al te 
nette kleren. Voor je het weet doen we 
namelijk buiten iets leuks. 

Wil je er meer over weten?> loop dan even 
langs bij Jan Maarten en Williene Heldoorn, 
Antilopestraat 27, 010-7505385. 

Tot ziens op 19 september, 17 oktober, 21 
november, enzovoort…. 
 

 
Activiteiten Rendierhof 
Op maandagmiddag kunt u vanaf 13:30 uur 
binnenlopen voor klaverjassen en jokeren, 
en in de avond is er vanaf 19:30 uur de 
ruimte om aan uw creativiteit te werken. 

Op woensdagmiddag is er van af 13:30 uur 
sjoelen en op elke 2e donderdag van de 
maand is er de Bingo middag. De kosten 
voor de Bingo zijn 6 euro voor 10 rondjes. 
Ook is er een Superronde voor 1.50 euro per 
kaartje. Meedoen aan de loterij kost u 50 
cent per lot. 

Meer informatie bel dan naar het Rendierhof 

06 12 72 49 29 

 

 

Wie oh wie heeft nog medailles van de 
IJssel en Lekstreek Marsen. 
Mocht u een of meerdere medailles in uw bezit 
hebben, neemt u dan contact op met Piet de Man. 

06 209 74 211 

 

22 september burendag bij de NTV Kralingseveer 

Op 22 september viert NTV Kralingseveer Burendag, 
met als thema: Oogstfeest! 

Die dag willen we de bewoners uit Kralingseveer 
uitnodigen om een kijkje te komen nemen op onze 
moestuinvereniging. We organiseren niet alleen een 
oogstfeest, maar we willen ook de natuur een handje 
helpen. U bent van harte welkom een ronde te lopen 
langs de verschillende thema tuinen en te komen 
proeven van de diverse producten, welke die dag 
worden gemaakt van de groentes en fruit van onze 
moestuinen. 

Tevens zijn er verschillende activiteiten op de diverse 
thema tuinen, zoals een insectenhotel knutselen, 
insecten zoeken en spinnenwebben vangen speciaal 
voor kinderen, langs bij de imker etc etc. 

Zaterdag 22 september 
Van 11:00 tot 16:00 uur 

IJsselmondselaan 183 

 


