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Van de redactie
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Voor je ligt het laatste nummer van 2018. In een
nieuw jasje en ook nu weer vol wetenswaardigheden
over onze wijk.
Een paar belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen
maanden: de reünie van oud-Kralingseveerders, het
bezoek van mr Frank Visser en natuurlijk het
traditionele Huttendorp en Halloweenfeest.
Ook de komende maanden is er weer van alles te
beleven in Kralingseveer: Sinterklaas, de kerstman en
Oud & Nieuw.
Kortom: er is heel wat te vertellen. De redactie wenst
je veel leesplezier en een heel mooi 2019!

Sinterklaas en Kerstman bezoeken de wijk
Mr Frank Visser adviseert wijkbewoners
Drukbezochte reünie oud-Kralingseveerders
Samen smakelijk eten
Huis van de Wijk?!
Halloween: griezelig eng
Oogstfeest Volkstuinvereniging goed bezocht
Gratis hulp bij allerhande vragen
Straat in Beeld: Wapitistraat zoomert op
Culinaire avond in De Sting
Zagen, timmeren, schilderen…
Colofon

Hello & Goodbye wijkagenten
Onze wijkagent,
Dirk den Ouden,
gaat op 1 januari
met vervroegd
pensioen.
Arnoud de Best (34)
volgt hem op.
Je kunt afscheid
nemen en
kennismaken op
woensdag 19 december van 15.30 tot 16.30 uur
in buurtcentrum Capelle West,
Willem Barentszstraat 3 in Capelle aan den IJssel.

HoHoHoHo… mis ‘m niet: de Kerstman!
Donderdagavond 20 december rijdt hij weer door de wijk:
de Kerstman!
Gezellig als je meeloopt of meerijdt op de kar.
De start is om 19.00 uur
bij – hoe toepasselijk! - het Rendierhof.

Drukbezochte reünie van Oud-Kralingseveerders
Het begon met een Facebookgroep en resulteerde in een drukbezochte reünie van mensen die in Kralingseveer
hebben gewoond of al jarenlang wonen. Wat was het gezellig!

Weet je nog wel oudje…
In de Facebook-groep ‘Oud Kralingseveer’ staan veel oude foto’s
van de wijk en de bewoners en worden veel herinneringen
opgehaald. Bas Neven is één van de vaste schrijvers:
Kralingseveer…
- waar je de buurvrouw met mevrouw aansprak en de
buurman met meneer
- waar je thuis mee zat te kijken naar de oudejaarsconference
van Wim Kan en de ouderen smakelijk hoorde lachen
maar als kind begreep je er niks van
- waar je rond liep met 3 lapjes op je broek en het bij die
buurjongen niet anders was die van de hoek
- waar de schillenboer achter je aan rende omdat je hem
bij zijn bijnaam noemde en zijn echte naam niet kende
- waar je uit volle borst met iedereen meezong dat je
een tante in Marokko had
- waar je mee liep met de lampionnenoptocht die zag je
in alle kleuren rood, wit en geel en je jezelf bezorgd afvroeg
"blijft de mijne wel heel"
- waar je als kind voor het eerst naar de film in
clubhuis t' Veer ging, hele rijen zittend op houten
klapstoeltjes vol spanning wachtend op wat komen ging
- waar je teleurgesteld was als de koekkruimels op waren
bij bakker van der Sluis
- waar je slaapkamers had 1 voor de jongens en
1 voor de meiden
- en de meiden gingen stappen en je op zaterdagavond
sterke parfum rook en de lucht van net gewassen haar
met shampoo en ze op de pick up muziek draaiden van
Cliff Richard of Adamo

Gratis hulp bij allerhande vragen: Checkpoint
Elke woensdag tussen 10 en 13 uur ben je welkom in het
Rendierhof (Rendierstraat 3) met je vragen over:
• Administratie en financiën
• Overheidsbrieven
• Aanvragen kwijtscheldingen en DigiD
• Informatie over vrijwilligerswerk
• Leren solliciteren
• Algemene vragen over de mogelijkheden in de wijk
Afspraak maken is niet nodig. Kun je zelf echt niet naar het
Rendierhof komen? Dan komen de vrijwilligers van
Checkpoint bij jou thuis. Maar hiervoor een afspraak via
010-4553799.

Fascinatio Boulevard 562
2909 VA Capelle aan den IJssel
06-55 15 86 08
info@nobelsecurity.nl
www.nobelsecurity.nl

Mr Frank Visser adviseert wijkbewoners over overlast Bouman-terrein
Bewoners van de IJsselmondselaan die hun bed uit trillen, scheuren in muren, herrie, terreinverlichting
waardoor bewoners van de Wapitistraat verduisteringsgordijnen moeten kopen om te kunnen slapen…
Allemaal overlast veroorzaakt door vrachtverkeer van en naar en activiteiten op het voormalige Boumanterrein.
De eigenaar en gebruikers van het terrein en de gemeente (b)lijken niet van plan iets aan de overlast te
doen. Zelfs niet nadat Leefbaar Rotterdam hierover vragen stelde in de gemeenteraad. Bewoners zijn het
zat en hebben mr Frank Visser om advies gevraagd.

Onderzoek en advies

Mr Visser heeft onderzoek ingesteld en informatie
opgehaald tijdens een bijeenkomst in het Rendierhof.
Hij heeft natuurlijk ook advies uitgebracht, maar
omdat de TV-uitzending nog niet is geweest kunnen
we nu niets over de inhoud hiervan bekendmaken.
Het is nog niet bekend wanneer de uitzending is; volg
de Facebookgroep ‘STOP trailerverkeer door
Kralingseveer’ voor het laatste nieuws.
De stoelen naast mr Visser, bedoeld voor de wethouder en
de eigenaar van het Boumanterrein, bleven leeg.

Oogstfeest Nutstuinen
goed bezocht
Op IJsselmondselaan 183 liggen 55 volkstuinen.
Zaterdag 22 september organiseerde de vereniging
een burendag. Met hapjes, drankjes en een
rondleiding.
Heb je interesse in een tuin? Geef het door via
info@ntvkralingseveer.nl, dan kom je op een
wachtlijst.
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HALLOWEEN 2018

Huis van de wijk… Wat is dat eigenlijk?

Hé! Eet je ook eens mee?

Elke Rotterdamse wijk heeft een Huis van de Wijk. Dit is
een centrale plek voor ontmoeting. Bewoners kunnen
aan diverse activiteiten en diensten in het Huis van de
Wijk deelnemen en ook zelf organiseren.

Elke laatste donderdag van de
maand kan je mee-eten in het
Huis van de Wijk. Voor 5 euro
heb je een lekkere avondmaaltijd
en gezelligheid. Je bent van harte welkom.

Ons Huis van de wijk zit in het Rendierhof
(Rendierstraat 3). Op www.buurtwerk.nl staat onder
de link ‘Activiteiten Rotterdam’ wat er allemaal in
Kralingseveer te doen is.

Donderdag 27 september was het weer de eerste
keer na de zomervakantie dat de kookstaf haar
kunsten vertoonde. Rond 17.00 uur stonden
kokkies Alie, Ans en Harm klaar om voor 24
mensen pannenkoeken te bakken. Dat was
smikkelen en smullen!

Culinaire Avond in De Sting
Regelmatig organiseert Grandcafé De Sting een
Culinaire Avond. Op 30 September kookte chef
Leon de sterren van de hemel.
Zoals gewoonlijk was het weer een volle bak;
mensen van heinde en verre komen namelijk
speciaal voor deze avonden naar onze wijk. Wil jij
je ook een keer culinair laten verwennen? Ga naar
De Sting (IJsselmondselaan 292) voor informatie.

Dag van de Vrijwilligers
Om het Huis van de Wijk soepel te laten verlopen zijn
veel mensen nodig. Mensen die het voortouw nemen,
die verschillende activiteiten organiseren. Buurtwerker
Miranda Rietveld coördineert het één en ander. Om
alle vrijwilligers te bedanken was er zaterdag 22
september, tijdens de Dag van de vrijwilligers, een
bijeenkomst. De aanwezigen wisselden ervaringen uit
en toetsten ideeën op haalbaarheid. Daarna ging de
BBQ aan.
Mocht je denken, ik heb wat tijd over, kom naar het
Rendierhof en bekijk met Miranda bij welke activiteit
je de helpende hand kunt bieden. Of doe mee aan een
activiteit. Je kunt bijvoorbeeld komen kaarten,
biljarten, bingoën, zingen, timmeren…. Kortom: voor
elk wat wils.

Rebellious
Kap- en Beautysalon
Buffelstraat 105b
010-2236855

Wapitistraat Zoomert Op
Het maaien van de slootkant - waarvoor
alle auto’s van de parkeerplaats moesten was een voldoende aanleiding voor de
Opzoomer Schoonmaakbende
Wapitistraat om weer in actie te komen.
De bewoners doen dit twee keer per jaar.

Ze krijgen via Opzoomer Mee een subsidie om tijdens
de schoonmaak de hele flat op koffie en thee en wat
lekkers te trakteren. Ook iets voor jouw straat? Of
heb je een ander goed idee om met je buren te doen?
Ga naar www.opzoomermee.nl!

Huttendorp Zomer 2018 J

Hij Komt, Hij Komt… Die Goede, Goede Sint
Tenminste als hij de Speeltuin vindt.
Zaterdag 1 december arriveert hij met Pieternel
Meer info vind je op www.bsvkralingseveer.nl.

Colofon
De Kralingseveer Krant verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 850 stuks. Deze editie is gemaakt door
Désirée Valten, Piet de Man, Sergej Koopmans en Steef Kijne.
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 de Stichting tot plaatselijk Nut Kralingseveer, de
Rotterdamse gebiedscommissie Prins Alexander en diverse ondernemers. Wil je de Wijkkrant ondersteunen?
Ons bankrekeningnummer is NL94 INGB 0006 3284 51. Vermeld erbij dat het om sponsoring van de Wijkkrant gaat.
Wil je adverteren? Mail naar nutkralingseveer@gmail.com.

