Deze krant wordt mogelijk gemaakt door de

en de gebiedscommissie Prins Alexander (Rotterdam).

EHBO KRALINGSEVEER
De EHBO-vereniging Kralingseveer bestaat sinds 1953
en verzorgt cursussen voor beginners en gevorderden.
We assisteren bij evenementen zoals de
avondvierdaagse, popconcerten en sportwedstrijden.
Tevens verzorgen we EHBO-cursussen op scholen, bij
bedrijven (eventueel in company) en instellingen.
Het komende seizoen 2017-2018, begint op 26
september 2017 met de Jaarvergadering / 1e les voor
gevorderden en eindigt medio mei 2018.
Een aantal zorgverzekeraars vergoedt, geheel of
gedeeltelijk, het cursusgeld voor een EHBO-cursus.
Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor meer informatie.
Graag verzorgen wij voor u de AED/reanimatiecursus
en de cursus Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK). Ook
verzirgen wij AED/Reanimatie cursussen voor mensen
zonder EHBO-diploma. De cursus bestaat uit 2
lesblokken en wordt afgesloten met een toets waaraan
een officieel diploma van de NRR en/of het Oranje Kruis
is verbonden.
EHBO-Vereniging Kralingseveer
Postbus 176, 2900 AD Capelle a/d IJssel
Mobiel: 06 40195799 Petra Eijkhout
info@ehbokralingseveer.nl

Gefeliciteerd
Jacqueline !

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.

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

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

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

Elco Tweewielers, nu méér dan 35 jaar ervaring
en daardoor altijd de beste service!
5 mei 2018 vierde Elco zijn 35 jarig bestaan aan de
IJsselmondselaan 359 te Kralingseveer. Het was een drukte
van belang, er was een springkussen voor de kinderen en de
ouders kregen koffie/thee met wat lekkers.
Je kon op pad met de step, wat veel bezoekers deden. De
Service en het Vakmanschap zijn wijd en zijd bekend, al in
1957 begon handelsondernemer Specht met het repareren
van fietsen en in mei 1983 opende in navolging van Specht,
Elco Tweewielers de deuren.

7 JULI BESTAAT DE BUURT EN SPEELTUIN
VERENIGING KRALINGSEVEER 65 JAAR!!!
Iedereen is uitgenodigd om aanwezig te zijn bij dit
heugelijke feit en er zullen diverse activiteiten zijn
en ook zal het nieuwe kasteel dan af zijn en ook het
nieuwe digitale speeltoestel hopen we dan in
gebruik te nemen!

De Culinaire avond was weer een
grandioos succes bij
grand cafe the Sting.

Club Kultural Cataluña is op studiereis naar
Barcelona geweest!

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

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?

De Club Kultural Cataluña (CKC) heeft dit jaar ter
ere van het 12.5 jarige voorzitterschap van cultuur
fenomeen en waterpolo vedette Ronnie een
studiereis gemaakt naar Barcelona.
CKC heeft als doelstelling het waarborgen van de
Catalaanse cultuur en folklore en dit ook uitdragen
in Nederland en Kralingseveer in het bijzonder.
Deze studiereis stond in het teken van bezoeken
aan het Museu d’Història de Catalunya, het Casa
Battló en het Casa Milá van Gaudi, het Castillo
Montjuïc met zijn prachtige uitzicht en de Sagrada
Familia.
Ook werden er bezoeken gebracht aan de
bekende versmarkten van Barcelona, de La
Boqueria en de Rambla. Ook de inwendige mens
mag cultureel verwend worden.
De studiereis werd afgesloten met een imposante
maaltijd op het Mirador de Colón, tegen over het
standbeeld van Columbus en een bezoek aan
Nou Camp, waar de afscheidswedstrijd van die
andere grootheid, Andrés Iniesta, plaats vond.

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.

Snackbar Zebra
Zebrastraat 3
3064 LR Rotterdam
010-4506947

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

