Deze krant wordt mogelijk gemaakt door de

en de gebiedscommissie Prins Alexander (Rotterdam).

Experiment vervoer in Kralingseveer
Sinds de opheffing van buslijn 95 geven bewoners aan zich beperkt te voelen in hun mobiliteit en daardoor soms
ook hun zelfstandigheid. Dit kwam de gebiedscommissie ter ore en deze heeft eind 2017 opdracht gegeven te
onderzoeken wat de behoefte is. Om daarna te bekijken of er een geschikte oplossing is.
Studenten van Hogeschool Rotterdam hebben eind 2017 een enquête laten verspreiden in de wijk en de
uitkomsten verwerkt in het adviesrapport bereikbaarheid Kralingseveer. Op 25 januari 2018 is het rapport in de
gebiedscommissie besproken en werd ingestemd met het voorstel een vervoersexperiment in Kralingseveer uit te
laten werken door een werkgroep.
In maart 2018 kwam de werkgroep voor het eerst bijeen en maakte meteen afspraken.
Om het experiment zo laagdrempelig mogelijk en betaalbaar te houden wordt ingezet op een 9-persoonsbusje met
geel kenteken met een “dienstregeling” van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 of 17.00 uur.
De werkgroep kiest voor één opstappunt in Kralingseveer: Wapitistraat. Op deze locatie is voldoende ruimte en de
chauffeur kan hier ook even wachten. De route gaat vervolgens naar Capelsebrug en Puccinistraat/passage en
weer terug.
De bedoeling is het experiment uit te voeren van 1 augustus t/m 1 november 2018.
Reizigers wordt € 1 per instap berekend, dus € 2 vice versa.
Op- en uitstaptijden tussen de locaties moeten nog berekend worden.
Hoe verder?
De belangrijkste stap is nu eerst kosten inzichtelijk te maken en budget te zoeken. Pas als er budget is kan het
experiment in details uitgewerkt worden en van start gaan.
Niks is dus nog zeker en wordt vervolgd!
Meer weten? Benader dan wijknetwerker Franka Boudewijn via fm.boudewijn@rotterdam.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.

BSVK NIEUWS
Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer is in het bezit van 2
nieuwe Mobiele Pinapparaten. 1 Mobiel pinapparaat is aanwezig in de
snoepwinkel en 1 pinapparaat is aanwezig in de keuken bij het
uitgifteloket van warme en koude dranken en snacks. Op beide
apparaten kan zowel worden gepind als contactloos worden betaald.
Ook bij kleinere bedragen vindt Buurt- en Speeltuinvereniging
Kralingseveer het fijn als u contactloos betaalt.

Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer organiseert Koningsdag
op vrijdag 27 april 2018 van 10:00 uur tot ongeveer 17:00 uur.
Voor de kinderen is er de gelegenheid tot het verkopen van spullen
waar ze vanaf willen. Ieder kind kan zijn plek met zijn eigen kleedje
opzoeken op het grasveld. Voor een plek op het grasveld behoeft
niet te worden betaald. Tip: als uw kind wil verkopen op het grasveld,
geef voldoende wisselgeld mee.
Kinderen kunnen hun eigen fiets versieren. Op deze speciale dag
mogen er fietsen in de speeltuin om te versieren. Er mag natuurlijk
niet gefietst worden in de speeltuin, veel te gevaarlijk.
Bij mooi weer zullen er springkussens en een zweefmolen worden
opgezet op het grasveld en zal er Nederlandstalige muziek worden
gedraaid. Van 14:00 uur tot 17:00 uur is er een Rotterdamse liveartiest aanwezig.
De toegang tot de speeltuin is op deze speciale dag gratis, alle
activiteiten zijn ook gratis.
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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

EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Abraham (Aby) Maasbach, hypotheek en verzekeringsadviseur bij De Financiële Experts
gevestigd in het kantoor van De Vastgoed Experts aan de Antilopestraat 39 te Rotterdam
Kralingse Veer.
Sinds 1 oktober 2017 heb ik dit kantoor geopend in samenwerking met Arjan van de Ruit, makelaar
bij de Vastgoed Experts. Ik ben 49 jaar, dit jaar ben ik 31 jaar gelukkig getrouwd met Alma en
samen hebben wij twee kinderen en twee kleinkinderen. Onze hobby’s zijn reizen, lekker eten en
genieten met onze kinderen en kleinkinderen.
Ik ben al meer dan 20 jaar financieel adviseur. Eerst in loondienst en vanaf 2010 zelfstandig. 4
Jaar geleden kwam ik in contact met Arjan van de Ruit om ons huis door hem te laten verkopen.
Daar hadden wij zo’n goede ervaring mee, er was direct een klik tussen ons, dat wij besloten om
op afstand samen te werken. De samenwerking heeft zich in de loop der jaren uitgebreid en Arjan
wilde graag dat ik bij hem op kantoor mijn werk als financieel adviseur zou voortzetten. Hij wilde
dit zo graag, dat hij zelf zijn kantoor opnieuw heeft ingericht en vernieuwd, zodat er een moderne
kantoorruimte voor mij klaar stond.
Inmiddels zijn wij al weer een aantal maanden verder en hebben wij een eigen AFM vergunning en
mogen wij adviseren en bemiddelen in hypotheken, financieringen en verzekeringen. Arjan van de
Ruit is niet alleen makelaar, maar ook registertaxateur.
Een woning verkopen, een woning aankopen, een woning laten taxeren, een woning financieren,
een woning verzekeren het kan bij ons allemaal.
Wij willen modern zijn en met de tijd meegaan. Zo kunt u via onze internetsite
www.definancieleexperts.nl zelf een verzekering af sluiten. Wij zijn ook bezig om de internetsite
zo in te richten dat het ook mogelijk wordt om een hypotheek zelf af te sluiten.
Daarnaast zijn wij nog steeds de ‘ouderwetse’ tussenpersoon waarbij u kunt binnenstappen met
uw vragen over uw hypotheek, verzekeringen of de aankoop of verkoop van uw woning.
Het kantoor is nu nog in de opbouwfase, ik zit hier nu 3 dagen op dinsdag, woensdag en vrijdag.
De andere twee dagen werk ik nog op een ander kantoor. Ik hoop binnen een jaar hier 5 dagen te
kunnen zitten. Ik woon zelf in Capelle aan de IJssel. Het kantoor is voor mij echt om de hoek.
Ik nodig u graag uit om kennis te komen te maken, loopt u vrijblijvend bij ons binnen of bel ons
voor een afspraak. Ziet u door de bomen het bos niet meer?
Brengt u de mappen met uw verzekeringen
bij ons langs, dan zoeken wij het voor uit,
sorteren het voor u en u krijgt van ons vrijblijvend
een passende offerte.
Ik hoop u snel te ontmoeten op
ons kantoor aan de Antilopestraat 39
te Rotterdam (Kralingseveer)
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Eet je mee in het Rendierhof!

BELASTING INVULDAG WEER GROOT SUCCES!

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.

Zaterdag 17 maart was het weer Belasting invuldag. In
samenwerking met het huis van de wijk (Rendierhof).
Elk jaar komen er wel een paar mensen bij, dit jaar
mochten we 45 mensen verwelkomen bij de invulactie.

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.

Ook deze keer werden we weer ondersteund door 6
studenten van Erasmus Universiteit, die in hun laatste
college jaar zitten. Ook waren er 2 oud studenten die nu
voor grote firma’s werken, maar toch ook dit jaar
geheel belangeloos de belastingaangiftes van de
inwoners van Kralingseveer samen met hen wilde
invullen.
Vanaf 10:00 uur in de ochtend liepen de eerste mensen
binnen en dit ging door tot 16:00 uur in de middag.
Iedereen die zich had aangemeld kreeg een tijd door
om langs te kunnen komen. Zo waren er geen
wachttijden en kon ieder die zich had aangemeld met
oprechte aandacht geholpen worden. Dit werd erg
prettig ervaren door de mensen en de (ex)studenten.
Sinds 2002 is deze gratis service al in de wijk en Piet de
Man heeft ook voor volgend jaar de toezegging
gekregen dat ze weer zullen komen. Als bestuur van het
NUT zijn wij hier zeer dankbaar voor.

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

Het bestuur van het NUT feliciteert de actiegroep
‘STOP trailerverkeer door Kralingseveer’. Dank zij de
inspanningen van deze groep actieve buurtbewoners is
vast komen te staan dat de werkzaamheden op het
Bouman terrein niet in het bestemmingsplan thuis
hoorden. Daardoor heeft de gemeente besloten om het
besluit 17 januari te herroepen. Dit betekend concreet
dat de werkzaamheden niet meer mogen plaats vinden
en dat de loodsen binnen 3 maanden leeg moeten zijn.
Tevens betekend dit ook dat de trailers weg moeten
van het terrein. De eigenaar van de loodsen kan nog in
beroep gaan tegen dit besluit, op 22 juni is er definitief
uitsluitsel over deze situatie, maar wij zijn daar net als
de actiegroep erg positief over.

Ode aan Bert
Jaren geleden reed een beroemd schrijver
langs de IJsseldijk, hij stopte ter hoogte van
de IJsselwerf en stapte uit zijn Alfa Romeo
Spider. Het was hem verteld dat er zeldzame
vogels waren gespot en hij was met de boot
van Texel gekomen om dit fenomeen te
gewaarworden.
Hij tuurde over het water en zag geen
noemenswaardige vogels, langzaam werd
zijn aandacht getrokken door de zachte,
bijna van genot doordrenkte kreten, richting
sportpark ’t Veer. Daar zag hij een vogel,
groot, atletisch en met een gouden
linkerbeen.

PAASDINER RENDIERHOF
Op Goede Vrijdag was er in het huis van de wijk (Rendierhof)
weer een Paasdiner (buffet). Het is bijna een traditie aan het
worden, iedereen in de wijk kon zich opgeven en genieten van de
heerlijke kookkunsten van Erik Meerkerk, Chef Kok van v.d. Valk
Nieuwerkerk.
De organisatie van deze geslaagde avond was in handen van de
dames Rietveld, van Staveren en de Ronde, zij ondersteunde
Miranda in het vlot en vlekkeloos laten verlopen van de avond.
Dank aan alle vrijwilligers die dit weer mogelijk hebben gemaakt
voor de inwoners van Kralingseveer.
EIERSPEURTOCHT BSVK
2e paasdag was er weer eieren zoeken in de speeltuin. Zoals altijd
was de speeltuin verdeeld in een gedeelte voor de grotere en de
kleinere kinderen. Vooral deze laatste groep kon zo veilig en
rustig zoeken zonder voorbij geraasd te worden door de ouderen
kinderen. Binnen een half uur waren alle eieren (walnoten)
gevonden en konden deze worden ingeruild voor chocolade
eieren.
Wilt u ook eens helpen bij een kinderevenement? Neem contact
op met de speeltuin vereniging van Kralingseveer.

Er wordt zelfs beweerd dat Coen Molijn ooit
heeft gezegd;’ ik ben het linkerbeen van
Rotterdam Zuid, maar die de Reuver is het
linkerbeen van Rotterdam Noord’ beide
kanten van de Maas hebben een gouden
linkerbeen.
Soms, zo schrijft de schrijver, kan je als het
stil is in Kralingseveer en er een vacuüm van
tijd en geluid is, zoals bij een terugtrekkende
zee voor een tsunami. Het zachte gekreun
van genot en vreugde horen zweven over de
flarden wind van vervlogen tijden.
Tijden toen het sportpark volgepakt zat met
jonge knapen, oude mannen en moeders
met kinderen op de schoot, tijdens toen
helden als Dankers, van Vliet en Vogelaar in
dienst speelde die vreemde vogel, die
vroege vogel, die vogel met dat gouden
linkerbeen.

J.W.
Texel

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!

CKC heeft nieuwe hoofdtrainer voor
seizoen 2018-2019 gevonden
Mario Meijer is komend seizoen de nieuwe
hoofdtrainer van vv CKC. De 53-jarige

ALV BSVK EN SPEELWEEK
Op maandag 5 maart de ALV van de speeltuinvereniging.
Belangrijkste weetjes van de ALV zijn dat de zonnepanelen
die op het dak liggen het afgelopen jaar al 15000 kWh
geleverd hebben. Dit staat gelijk aan het verbruik van de
vereniging. De huurpenningen aan de gemeente blijven ook
dit jaar hetzelfde en ook de BTW verhoging voor de horeca
zal pas volgend jaar in gaan.
De contributie wordt dit jaar niet verhoogd en er zijn
plannen voor een nieuw houtenfort in de speeltuin. De start
van de speelweek voor dit jaar staat gepland op
maandag 13 augustus en zal afgesloten worden op
vrijdag 17 augustus.

Meijer is voor het bestuur de ideale
kandidaat om de huidige trainer Jeffrey
Freijters op te volgen. Met zijn
voetbalervaring en beleving kan Meijer
bijdragen aan de verdere ontwikkeling van
de jeugdige selectie van vv CKC en
voortborduren op de ingeslagen koers van
verzorgd en attractief voetbal. Daarnaast
past Meijer ook prima als persoon binnen de
club. Zowel Meijer als vv CKC verheugen
zich op de toekomstige samenwerking.
Meijer tekent een contract voor twee jaar,
met de intentie langer met elkaar door te

gaan.

NIEUWS VAN HET HUTTENDORP
De eerste vergadering van het Huttendorp heeft weer
plaats gevonden, het Huttendorp zal dit jaar van maandag
20 augustus tot vrijdag 24 augustus plaats vinden.
Het thema voor dit jaar is ‘Jungle’, dit betekend dat alle
hutten gebouwd en geschilderd worden in dit thema. Het
Huttendorp heeft camouflage lappen weten te
bemachtigen om zo nog meer invulling aan het thema te
geven.
In een volgende vergadering wordt het definitieve
programma vastgesteld en zal dit ook in het wijkkrantje
worden vermeld. Zoals elk jaar is er extra hulp nodig bij het
opbouwen en afbreken van de grote tent. Heeft u tijd en zin,
loop dan even langs en help een handje!
COLOFON:
Wijkkrant Kralingseveer is een initiatief van de Stichting tot
plaatselijk nut te Kralingse Veer.

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

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

