
 

Van de redactie 
 
We hebben heel wat complimenten gekregen over  
de nieuwe opzet en vormgeving van onze 
Wijkkrant. Dat is fijn, dat stimuleert ons om op de 
ingeslagen weg voort te gaan. Ook in dit nummer 
kijken we daarom terug en vooruit.  
 
Een paar belangrijke gebeurtenissen van de 
afgelopen maanden: mr Frank Visser, Sinterklaas 
en de Kerstman bezochten onze wijk en er is 
geOpzoomerd. 
 
Verdrietig is het overlijden van Joop Smit, 
cafébaas van De Sting. Joop had een groot hart, 
ook voor onze wijk. Hij sponsorde bijvoorbeeld 
heel wat activiteiten als ook deze Wijkkrant. We 
wensen zijn naasten veel sterkte. 
 
We praten je bij over de ontwikkelingen op het 
Rivium en over de trucks die veel overlast geven. 
Over activiteiten in de wijk. Ook laten we je 
kennismaken met nieuwe buren en met een 
bijzondere ondernemer uit de wijk. Kortom: er is 
heel wat te vertellen. De redactie wenst je veel 
leesplezier!  
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Zaterdag 16 maart  
gratis hulp bij invullen  
belastingformulier 
 
Ook dit jaar is er weer een  
Belasting Invul Dag. Studenten  
van de Erasmus Universiteit  
Rotterdam doen het invulwerk, het  
Algemeen Nut Kralingseveer en het Huis van de 
Wijk verzorgen de organisatie. 
 
Wil je van deze service gebruik maken? Meld je aan 
bij Piet de Man via 06-20974211 of 010 2025757.  
Bij geen gehoor graag je naam en telefoonnummer 
inspreken, dan word je teruggebeld.  
 
De studenten werken op afspraak. Ze vragen ook je 
mailadres zodat ze het ingevulde formulier naar je 
kunnen mailen. Heb je geen mailadres? Dan wordt 
het formulier thuisbezorgd.  
 

 
Laten we samen BuurtAED’s kopen! 
 
In onze wijk zijn weinig AED’s dag en nacht 
bereikbaar. Terwijl juist thuis de meeste 
hartstilstanden zijn. En bij een hartstilstand is een 
AED van levensbelang.  
 
Gelukkig is er een oplossing! De Stichting tot 
plaatselijk Nut Kralingseveer start een 
geldinzamelingsactie voor een eigen AED, met 
tenminste 1.000 euro korting. Met BuurtAED maken 
we onze buurt eenvoudig veiliger. Hoe meer geld we 
met elkaar ophalen, hoe meer BuurtAED’s.  
We beginnen in de Buffelstraat. Ga naar 
www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-
buffelstraat-3064-rotterdam en doneer! Alle kleine 
beetjes helpen. 



Rivium op de schop; kansen voor Kralingseveer? 
 
Rivium heeft te kampen met leegstand van kantoorpanden. Tegelijkertijd is er een groeiende behoefte aan 
huisvesting in en rond Rotterdam. Onder de titel ‘Het Nieuwe Rivium’ ontwikkelt de gemeente Capelle aan den IJssel, 
in overleg met de gemeente Rotterdam, plannen voor:  
• behouden van bestaande bedrijven en werkgelegenheid 
• aantrekken van nieuwe bedrijven 
• transformeren van kantoren naar wonen 
• innovatieve vervoersoplossingen. 
 
Projectleider Bart de Boer vertelt over de stand van zaken 
en de plannen voor het gebied: “We hebben een 
Gebiedspaspoort 1.0 gemaakt. Dat was bedoeld als een 
uitnodiging voor projectontwikkelaars om op het Rivium 
woningen toe te voegen. Deze uitnodiging is heel goed 
opgepakt en de initiatieven stroomden binnen. Waar het 
idee begon met transformatie, zien we nu steeds meer dat 
ontwikkelaars aan sloop en nieuwbouw denken. Om alles 
mogelijk te maken, en om kaders te stellen, werkt de 
gemeente nu aan Gebiedspaspoort 2.0.”  

Het Rivium wordt 
dus een wijk waar 
gewoond en 
gewerkt kan worden. In het tweede kwartaal van dit jaar volgen er 
inspraakbijeenkomsten over Gebiedspaspoort 2.0.  

Er komen informatieavonden, ook in onze wijk, want we zijn immers buren! 
Het Nieuwe Rivium krijgt ongetwijfeld gevolgen voor onze wijk. Al is het 
alleen al omdat het plan bestaat om Rivium vooral te ontsluiten door goed 
openbaar vervoer (zelfrijdende shuttlebus, halte van de Waterbus), 
GoBikes en betere fietsverbindingen. We houden je op de hoogte via 
deze Wijkkrant en onze Facebookpagina (hier staat ook de link naar een 
uitgebreid artikel dat in het AD verscheen).  
Wil je het gebiedspaspoort 1.0 lezen? Ga naar 
www.capellebouwtaandestad.nl/kaart/project:het-nieuwe-rivium. 



IJsselland Ziekenhuis beter bereikbaar  
Er rijdt zo’n vier keer per uur een shuttlebusje vanaf 
metrostation Schenkel naar het IJsselland Ziekenhuis.  

In de bus is plek voor acht passagiers. Rollators kunnen ook 
mee, rolstoelen en scootmobielen niet. Meer dan twintig 
vrijwilligers rijden het busje. 

 
 
Vernieuwde entree CKC 
Het zal iedereen inmiddels zijn opgevallen; 
de nieuwbouw van 2 nieuwe kleedkamers 
schiet lekker op. Het casco staat 
inmiddels en is waterdicht.  
De afwerking aan de binnenzijde zal nog 
even op zich laten wachten, want de 

financiering voor dat onderdeel is nog niet 
rond. De entree van CKC is inmiddels door de 

mannen van de werkploeg in ere hersteld.  
 

20 April kledingbeurs in  
Huis van de Wijk  
Ben je klaar met (ver)kopen via 
tweedehands websites? Wil je zien en 
voelen wat je koopt? Wil je je kleding 
een tweede kans geven? Of misschien 

wel eenvoudig en snel wat bijverdienen? 
Kom zaterdag 20 april tussen 10.00 -13.00 uur naar 

het Huis van de Wijk. De toegang is gratis. Informatie nodig 
en/of een tafel huren? Neem contact op met Miranda 
Rietveld via 06-29349827 of miranda.rietveld@buurtwerk.nl. 
 
Speeltuin zoekt voorzitter 
Alfred Dommershuijzen stopt na meer dan zeven jaar als 
voorzitter van dit pareltje in onze wijk. De twee andere 
bestuursleden blijven wel. Interesse om voorzitter te worden? 
Bel zsm Alfred via 06-10851769 of mail naar 
voorzitterbsvk@gmail.com. In de Algemene Ledenvergadering 
op maandag 4 maart stemmen de leden van BSVK over de 
gegadigden en vindt benoeming van de voorzitter plaats.  
 
 

Wat is jouw idee voor het 
Huttendorp dit jaar? 
Dit jaar wordt ons Huttendorp voor de 49ste 
keer georganiseerd. Van 26 t/m 30 
augustus, dus blok alvast je agenda voor 

een week lang timmeren en allerlei andere 
leuke activiteiten. Wat zou jij dit jaar weer graag 

doen? Of heb je zelf een nieuw idee? Laat het weten via 
info@huttendorpkralingseveer.nl. 



  
Weet je nog wel oudje… 
 
Waar Lek en IJssel samenkomen 
en tussen brede dijken, 
als Maas en Waterweg 
naar de Noordzee stromen. 
 
Daar ligt al eeuwenlang een plaats 
met fabrieken, werven en zalmafslag 
waar vele mensen werkten, 
aan schepen en motoren. 
 
Een kunstmest- en een zoutfabriek 
die met een heel bekend geluid 
de aanvang en einde van de werkdag, 
hun fluiten lieten horen. 
 
Na ‘t eten zomers naar de tuin 
om groente en fruit te telen 
des winters bij de warme haard 
een boek of krant te lezen. 
 
De boontjes gesneden en gewekt, 
zuurkool in de Keulsepot, 
voor als de lange winter kwam, 
was er genoeg te eten. 
 
De aardappelen in de schuur 
de kolen in het hok 
en al was de zuurkool wel wat zuur, 
dan geen gezeur of gemok. 
Lekker met een stukje worst, 
een kuiltje voor de jus en pap toe voor de smaak. 
 
En werd er dan een kindje ziek, 
van mazelen, kinkhoest of gewoon de griep, 
dokter Boonstra snel gehaald, 
met goede raad en medicijn 
liep je alweer snel op straat. 
 
Luisteren op de radio, naar Paul Vlaanderen, 
de Bonte Dinsdagavondtrein en Negen heit de klok 
sjoelen en Mens-erger-je-niet,waren onze favorieten 
en bij Mozarts Ave verum luiden wij de zondag in 
nu nog kan ik daarvan genieten. 
 
Op zondag naar de kerk of voetbalveld, 
eenieder naar zijn aard, 
het ging ons goed, waren niet rijk, 
toch werd er nog gespaard. 
 
Misschien dat deze zekerheid 
gemaakt heeft die wie zijn 
al trokken vele weg van hier, 
voor werk of anderszins 
neem altijd in je hartje mee 
KRALINGSEVEER daar was het fijn. 
 



Ondernemend Kralingseveer: DogDesign 
 
Hij woont meer dan 25 jaar met veel plezier aan IJsselmondselaan 362:  
Gerben Klinkenberg van ruimtelijk ontwerpbureau Dogdesign. 
Wat doet hij precies, wie zijn z’n klanten, hoe vindt hij het om in 
Kralingseveer te werken en te wonen?  
 
“Ik woon samen met m’n vrouw en twee kinderen in het voormalige kantoor  
van Avia. Deze ruimte stond al tien jaar te koop omdat de grond vervuild was.  
De Avia-benzinepomp stond nog voor de deur. Met een rijksregeling is 
destijds de grond schoongemaakt en ben ik hier begonnen met wonen en 
werken.” 
 
Geen gezeur 
“Ik bedenk en maak stands 
en andere 3D-dingen voor bijvoorbeeld theater en musea.  
Dat kan luidruchtig werk zijn, maar ik heb nooit klachten gehad toen ik m’n 
werkplaats hier op de begane grond had. Dat vind ik wel typisch 
Kralingseveer; mensen zeuren niet zo gauw. Nu heb ik mijn kantoor op de 
begane grond en wonen we boven. M’n productiewerk doe ik nu in m’n 
eigen werkplaats in Fascinatio of op locatie; ik ben vaak op pad.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minder cohesie en parkeerplekken 
“De wijk is goed bereikbaar en er 
wonen mensen van allerlei pluimage, 
dat is leuk. De sfeer is goed. Wel merk 
ik dat de samenhang in de wijk kleiner 
wordt. Vroeger woonden aan de 
overkant mensen die hier geboren en 
getogen waren. Nu zijn het vooral 
starterswoningen; die jonge mensen 
vertrekken na twee jaar weer.  
 
Ook het parkeren is nu lastiger; er zijn veel meer auto’s.  
Voorheen hielden buren rekening met mijn grote bus; dan lieten ze de  
plek voor mijn huis vrij. Nu is het best lastig om een plek te vinden 
zonder dat ik andere mensen in de weg zit.” 
 
Uit de hand gelopen hobby 
Naast z’n werk als ontwerper, is Gerben vaak op het water te vinden. 
Hij heeft een bedrijf voor wildwaterkanoën en raften: Riverproof. “Ik 
geef onder andere les en examineer. Ook ben ik bestuurslid van de Powderdays Foundation; jonge mensen die 
genezen zijn van kanker krijgen door sporten weer vertrouwen in hun lichaam. Supermooi werk!”  

In Kralingseveer wonen  
ruim 1.630 mensen en zijn 120 

bedrijven gevestigd.  
In de artikelenserie 

‘Ondernemend Kralingseveer’ 
laten we in elk nummer een 

ondernemende wijkbewoner 
aan het woord. 

Voor de Avia-pomp-periode  
woonde en werkte Huib Jongste  

op nummer 362; hij bezorgde 
petroleum  

Momenteel werkt 
Gerben aan een 
expositie voor museum 
Terra Maris over de in 
Zeeland aangespoelde 
potvis. “Die vis is twaalf 
meter lang en past daar 
niet helemaal in de 
ruimte dus moet ik een 
list verzinnen. Vaak 
maak ik eerst een 
maquette van m’n 
ontwerp.” 



ADVERTORIAL 
 

 
 
Terugblik op een succesvol 2018 
 
Weer een jaar voorbij en we kunnen terugkijken op een succesvol 2018. Onze klanten beoordeelden ons op Funda 

met een 9,4 en daar zijn we trots op! We groeien door tot een full-service makelaardijkantoor, waarbij we het hele 

traject kunnen begeleiden: van aankoop/verkoop, de financiering tot aan de verzekeringen.  

 
De woningmarkt is nog steeds overspannen en er is te weinig aanbod van huizen. Komend jaar zullen de prijzen 
hierdoor nog iets verder stijgen. Een ander gevolg van die schaarste is dat makelaars elkaar beconcurreren om de 
beschikbare woningen te mogen verkopen. Wij merken dat de beloning voor makelaarsdiensten hierdoor onder druk 
komt te staan. Ons tarief voor onze diensten staat transparant vermeld op onze website.  
 
Het hoofd koel houden 
Door de krappe woningmarkt zien we ook transacties ontstaan waarbij achteraf de woning voor een betere prijs 
verkocht had kunnen worden. Het hoofd koel houden in deze overspannen markt is het belangrijkste, voor alle 
partijen. 
 
Het komt bijvoorbeeld voor dat iemand na een drukbezocht Open Huis een emotionele bieding op de woning doet. 
Na een uitgebreide check van die kandidaat blijkt dat hij het verschil in de koopprijs en de taxatiewaarde niet kan 
bijleggen. Het huis moet dan terug de verkoop in en dan is de hoge bieding niet meer te realiseren. Immers, als een 
woning lang te koop staat is de vraagprijs vaak niet meer haalbaar. Laat staan een bieding boven die prijs.  
 
Drempel van twee ton geslecht 
Biedingen boven de vraagprijs is momenteel een normale gang van zaken. We zien grote verschillen, ook hier in de 
wijk. Zelf woon ik inmiddels meer dan twintig jaar boven het kantoor in de Antilopestraat. Eerder verkochten we 
geen woningen boven de twee ton in Kralingseveer. Maar inmiddels hebben we woningen zelfs ruim boven dat 
bedrag verkocht. Dit hadden we een aantal jaar geleden niet kunnen dromen!  
 
Soms zelfs halvering maandlasten 
De hypotheekrente is nog steeds laag. We hebben dan ook veel hypotheken verstrekt en veel hypotheken 
aangepast aan de lagere rente.  



 
 
 
Nog steeds komen we ouderwetse hypotheken tegen, waarbij er niet wordt afgelost maar via een 
levensverzekeringen wordt gespaard voor een aflossing. Deze belegging levert veelal een laag rendement 
op, waardoor op de einddatum niet voldoende is gespaard en de huiseigenaar de hypotheek niet volledig 
kan aflossen.  
 
We kunnen in deze gevallen de hypotheek omzetten door het spaarbedrag te laten verrekenen met de 
hypotheek en tegelijkertijd een rentemiddeling aan te vragen. Hierdoor kunnen de maandlasten een heel 
eind omlaag. We hebben dossiers behandeld waarbij de hypotheeklast zelfs werden gehalveerd! 
 
Wees welkom! 
Wat kunnen we voor u betekenen? Loop eens binnen voor een APK van uw hypotheek, een gratis 
waardebepaling van uw huis of een taxatie. We zien naar u uit. 
 

 
Van links naar rechts:  
Erkend hypotheekadviseur Aby Maasbach, makelaar Maurinke Lindenburg,  
kantooreigenaar Arjan van de Ruit en makelaar Ad Huijsmans 



 

 
 

Fascinatio Boulevard 562 
2909 VA  

Capelle aan den IJssel 
06-27072747 
06-27211710 

info@nobelsecurity.nl 
www.nobelsecurity.nl 



Nieuw in de wijk: studenten op Buffelstraat 129 
 
Is het jou ook al opgevallen? Er wonen nogal wat (internationale) studenten van de Erasmus 
Universiteit en Hogeschool Rotterdam in onze wijk. Hoe hebben deze nieuwelingen 
Kralingseveer gevonden en wat vinden ze ervan? We vroegen het aan drie studenten die op 
Buffelstraat 129 wonen: Sanne, Tanja en Michael. 
 
“We wonen hier 
met drie 
jongens en drie 
meiden. En dat 
is heel gezellig. 

We delen een 
keuken en twee badkamers en toiletten. 
We eten regelmatig samen, meestal op 
mijn kamer”, vertelt Sanne. Zij woont sinds 
2013 in Kralingseveer. Ze doet momenteel 
een master sociologie en werkt als 
student-assistent aan de EUR.  
“Ik observeer hoe ouders met hun 
kinderen omgaan.”  
 
Lekker rustig 
Tanja woont sinds 2016 in Kralingseveer en doet een 
master fiscaal recht. Ze werkt als belastingadviseur. 
Michael is tweedejaars student fiscale economie en 
woont sinds 2017 in de wijk. Tanja: “Het is hier lekker 
rustig en je bent zo op de universiteit. Boodschappen 
doen we bij de Plus. Het enige lastige? Parkeren!” 

Weinig bemoeienis 
“Volgens mij kennen heel veel Kralingseveerders elkaar 
van oudsher. Zijn vrienden van vroeger of familie. 

Vlnr: Sanne, Tanja en Michael 

Wij hebben weinig contact met buren en gaan alleen 
naar het Huis van de Wijk om te stemmen. Verder 
hebben we eigenlijk niets met de wijk en de 
wijkbewoners. We hebben het druk met studeren, 
werken en onze eigen netwerken. Eigenlijk best apart 
dat we geen contact hebben met andere studenten in 
Kralingseveer, want er zijn er best veel. Maar ja, 
waarschijnlijk toch geen behoefte aan”, concludeert 
Sanne. 

Van ver weg 
Alle drie komen ze van ver en kenden ze Rotterdam 
niet toen ze op de EUR gingen studeren. Michael:  
“Ik zocht gewoon een kamer in de buurt van de 
universiteit en via Kamernet kwam ik hier terecht.  
Ik betaal voor 17 vierkante meter € 400 inclusief alles; 
dat is een vrij redelijke prijs voor Rotterdamse 
begrippen.” 



Warme Winter Wijk 
 

 
‘n Beetje buren-warmte 
Tijdens de kerstvakantie stond er 

voor de derde keer op het 

Elandplein een tent met kerstvuur 

en een Opzoomer-kerstboom. 

Opgetuigd door wijkbewoners, 

onder het genot van een hapje en 

een drankje. Gezellig en leuk om 

elkaar zo beter leren kennen. 

Ondanks de kou was het weer 

een geslaagd samenzijn. 

 

 

De Families Mourik en Van 

Rooij nemen al jaren het voortouw 

om hun gedeelte van de Lange Lamastraat 

schoon, heel en veilig te maken. Alle bewoners doen mee 

en leggen jaarlijks een eigen bijdrage in de pot voor een gezellige 

middag en avond. Niets is de organisatoren te veel: er wordt een 

grote tent neergezet, er is muziek, er zijn hapjes en drankjes en 

ook voor de kleintjes wordt gezorgd.  

 

 

 

Oh kom er eens kijken… 
Oh wat was het weer gezellig en leuk 

en spannend… Want wat zou in het 

grote boek van Sinterklaas staan en 

zou je wel een cadeautje krijgen??? 

 

Een prima organisatie, leuke muziek, 

lekker drinken en snoepgoed en veel 

blije kinderen… Wat wil je nog meer? 

Ook Jan en Steven Verhoef zorgden, zoals gewoonlijk, voor kerstsfeer op de Elandstraat.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HoHoHo… Kerstman door de wijk 
Ook dit jaar bracht de Kerstman ons weer een groet. Een 
dag eerder dan anders; dat bleek geen goede zet want 
veel kinderen hadden kerstdiner op school. Gelukkig 
stonden er nog wat ouderen langs de kant om de 
Kerstman terug te groeten. Onderweg moest de kar 
regelmatig stoppen voor een fotomoment.   
 
Met dank aan alle vrijwilligers. Hopelijk brengt de 
Kerstman onze wijk volgend jaar weer een bezoek.  
 
 
 

 
 
 
Afscheidswedstrijd voor vijf voetbalvrienden 
Tjibbe Wiriks, Dirk Erkelens, Leen Neven, Danny Verhagen en Ron 
Solters besloten gezien hun leeftijd te stoppen met het actieve 
voetballen. Ze speelden een afscheidswedstrijd onder leiding 
van Ben Zevenbergen. 
  
Ze stoppen weliswaar met voetballen, maar zijn nog vaak langs 
de lijn te vinden om de CKC-jeugd aan te moedigen en te 
onderwijzen over het o zo mooie voetbalspel. 
 
 
 

 
 
 
Vrijwillligers in het zonnetje 
Alle Rotterdamse vrijwilligers waren uitgenodigd voor een ontbijtje in de Huizen van de Wijk. Ze werden via een 
video bedankt door de wethouder. In onze wijk maakten 25 vrijwilligers van de uitnodiging gebruik. 
 
Kerststukjes maken in het huis van de wijk 
Al meer dan tien jaar organiseert Miranda Rietveld deze activiteit. Zo’n dertig buren gingen creatief ‘los’ onder 
leiding van Ester Molenaar.   
 



  
 
Treitertrailers!!%$#!?&!@#!?! 
 
Het protest van inwoners tegen de overlast 
gevende activiteiten op het oude Bouwman terrein 
zet een tandje bij. De gemeente had namelijk, zo 
leek het, in januari met de huurder en de eigenaar 
van het terrein afgesproken dat de trucks snel 
verkassen. Nu blijkt dat er pas over 4 of 5 maanden 
‘een plan’ (..) moet komen.  
 
En dat het onduidelijk is of de trucks dan niet meer 
het dorp in denderen. De strijd gaat dus door, 
immers, het Bestemmingsplan bepaalt dat er op 
het terrein alleen detailhandel gericht op 
woninginrichting mag zijn. 
 

 
 
Bestemmingsplan 
Dat werd ook uitgebreid besproken in ‘Mr. Frank 
Visser rijdt visite’, uitgezonden door SBS6 op 16 
januari. Na inspectie ter plekke (zie de foto) en de 
verhalen te hebben aangehoord, vond hij dat er 
geen sprake is van “detailhandel van enige 
serieuze omvang”. Ook duidelijk was zijn oordeel 
over de gemeente, die nota bene zelf vond dat een 
bordje ophangen met openingstijden niet 
automatisch leidt tot detailhandel-activiteiten 
zoals bedoeld in het Bestemmingsplan.  
 
Mr. Vissers advies 
Zijn advies: dien bij de gemeente een onderbouwd 
verzoek tot handhaving in. Laat bijvoorbeeld zien 
dat de winkel vaak dicht is tijdens geafficheerde 
openingsuren en dat er amper klanten zijn die er 
bovendien niets kopen. Weigert de gemeente te 
handhaven, dan is er de gang naar de rechtbank.  
Het onderzoek en een rechtszaak kosten geld: 
steun daarom de actievoerders, zie hun Facebook-
pagina ‘STOP trailerverkeer door Kralingseveer’. 

 
 
Afscheid wijkagent Dirk  
 
Begeleid door vier motoragenten arriveerde Dirk den 
Ouden en zijn vrouw in een oude surveillancewagen. 
Na 37 jaar bij de politie, en daarvan elf als wijkagent in 
Capelle west, Kralingseveer en later ook Fascinatio, 
gaat Dirk met vervroegd pensioen.  
Dirk, de wijk gaat je missen. 

 
Colofon 
De Kralingseveer Krant verschijnt vijf keer per jaar in een oplage 
van 850 stuks. Deze editie is gemaakt en verspreid door  
Désirée Valten, Piet de Man, Sergej Koopmans, Bas Neven, 
Gerben van Santen, Gerton Maurik, Miranda Rietveld, Martin 
van der Marel, Rien van der Schelling, Amber Rook, Jacqueline 
van ’t Jong, Nienke Koopmans en Ben van Delft. 
 
Tips, vragen en opmerkingen zijn van harte welkom via 
nutkralingseveer@gmail.com. Wil je ook schrijven voor de 
wijkkrant of bijvoorbeeld fotograferen? Graag! Meer weten? 
Bezoek ook de Facebookgroep ‘NUT Kralingseveer’ of 
www.nutkralingseveer.net. 
 
De Wijkkrant is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van 
Stichting tot plaatselijk Nut Kralingseveer, Rotterdamse 
gebiedscommissie Prins Alexander en diverse ondernemers.  
Wil je de Wijkkrant ondersteunen? Ons bankrekeningnummer is 
NL94INGB0006328451. Vermeld erbij dat het om sponsoring 
van de Wijkkrant gaat. Wil je adverteren? Mail naar 
nutkralingseveer@gmail.com.  


