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Van de redactie
Poeh poeh, wat een hitte! Voor de zon hoefde je
niet naar het buitenland dit jaar. En heel veel mensen
bleven ook thuis. Waar genoeg leuks te beleven was.
Het Huttendorp. Een speelweek in de speeltuin.
De jeugd-clinic bij CKC. Stekjes ruilen in het Huis van de
Wijk. En wilde je op pad, dan kon je gewoon de
Wijkbus nemen; hoera!
Naast al deze vrolijkheid speelden er ook serieuze
zaken. Zo was er een gesprek met de Capelse
wethouder Van Sluis over de Rivium-plannen en is er
een principebesluit genomen over de nieuwe
oeververbinding. Meer hierover, en over allerlei
andere wetenswaardigheden, lees je in deze Wijkkrant.
En zet alvast in je agenda: vrijdag 25 oktober vieren we
in de wijk Halloween. Wil je helpen bij de organisatie?
Super! Mail naar Miranda.Rietveld@buurtwerk.nl.
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Volg ons dan via www.nutkralingseveer.net of
www.facebook.com/hetnutkralingseveer/
Veel leesplezier!
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Belangengroep Leefomgeving Kralingseveer overlegt met
Capelse wethouder over bourprojecten Rivium
Deze zomer spraken drie wijkbewoners met de Capelse wethouder Dick van Sluis over de ontwikkelingen op het
Rivium. Het was een constructief gesprek. Overigens verlaat de wethouder de gemeente op 1 november Capelle
om bij de RET te gaan werken. In het Wijkoverleg Kralingseveer kwamen de Rivium-projecten ook aan de orde.
Belangengroep Leefomgeving Kralingseveer heeft in september wethouder Van Sluis gemaild met de vraag of
Capelle en Rotterdam gezamenlijk een informatiebijeenkomst willen organiseren voor onze wijk. Wethouder Van
Sluis heeft toegezegd ons verzoek door te zetten naar de betrokken Rotterdamse ambtenaren. Zodra we meer
weten staat dit op de website en de Facebook-pagina van Nut Kralingseveer. Ook zullen we een uitnodiging voor
de informatiebijeenkomst huis-aan-huis verspreiden. Dus houd je brievenbus in de gaten! Op de volgende pagina
vind je puntsgewijs een verslag van het overleg met de Capelse wethouder.
Wil je ook betrokken zijn bij je leefomgeving? Heb je ideeën hoe we minder last & meer
profijt kunnen hebben van alle ontwikkelingen die op ons af komen? Wil je de informatiebijeenkomst helpen voorbereiden? Mail naar desiree@zielenzaligheid.nl of app naar
(06) 47412762, dan word je toegevoegd aan de app-groep.

Verslag overleg Belangengroep Leefomgeving Kralingseveer met Capelse
wethouder Van Sluis over bouwprojecten Rivium
Bespreekpunten over het proces
1) De wethouder is blij met gesprek en onze instelling (niet tegen ontwikkelingen want er zijn nu eenmaal huizen
nodig en leegstand is nooit goed, maar ontwikkel zo goed mogelijk)
2) De wethouder verwacht dat het besluit over het Gebiedspaspoort 2.0 in november/december valt.
Het Gebiedspaspoort 2.0 is te downloaden van de website https://wijwillendit.nl/capelle-aan-denijssel/project/het-nieuwe-rivium
3) Er is een nieuwe projectleider (Andjela Kraljevic 0611869880); kennismaking volgt
4) MER: het wordt nog onderzocht of dat moet. Volgens de wethouder interpreteert elke jurist dit anders. Volgens
hem wil Capelle ons ook eerder en meer te zeggen geven dan volgens de MER moet. Onze oproep: houd je aan
de wet (geloofwaardige overheid)
5) Vergunningen die nu afgegeven worden vallen onder oude regime; als het om grote ontwikkelingen gaat moeten
die wel al vallen binnen de gedachte van het gebiedspaspoort en moeten ontwikkelaars ook al meebetalen aan
inrichting buitenruimte (inclusief aan/afvoer en doorstroming verkeer)
6) Goed als we willen meedenken/meedoen; Capelle wil dit faciliteren. We gaan een bijeenkomst voorbereiden
7) Voortgangscommunicatie: slecht dat we geen bevestiging hebben gekregen op onze mails (wethouder gaat hier
achteraan) en in de nieuwsbrief zal ook aandacht komen voor zaken die niet zo goed gaan cq waar nog
vraagstukken spelen
8) Er moesten nieuwe verkeersberekeningen komen omdat de weg langs de Van Ghent Kazerne in de berekeningen
op 15 km/uur stond en dat is niet zo
9) Samenwerking tussen Capelle en Rotterdam is geen gesneden koek
Bespreekpunten over de inhoud
10) De flat (met hotelfunctie) van 125 meter hoog: de wethouder verwacht niet dat we die kunnen tegenhouden.
Zijn advies: verzamel iedereen die hiervan last krijgt en ga in gesprek met de ontwikkelaar. Hij denkt dat er
wellicht financiële compensatie zal komen. Natuurlijk aan de direct-betrokkenen de vraag of dat voldoende is.
http://capelle.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=0989b48c6a0443849e949d8daea7f931:
hier kan je zien wat de flat betekent voor jouw situatie (let op: hij staat standaard op de zomerstand; ’s winters is
er veel meer schaduw)
11) Aandacht voor sluipverkeer over de dijk en door de IJsselmondselaan; als de Rivium Boulevard ‘geknipt’ wordt,
dan zal oplossing gezocht worden op/om het Rivium. We hebben hierover onze zorgen uitgesproken;
automobilisten zoeken de weg van de minste weerstand
12) Als parkeren overlast gaat geven in onze wijk, moeten we misschien gaan werken met parkeervergunningen.
Capelle verstrekt die gratis, maar Rotterdam wil eraan verdienen. We hebben aangegeven dat, in dat geval,
Capelle z’n invloed moet aanwenden bij de Rotterdamse collega’s
13) Nieuwe, veilige fietsroute naar Rotterdam: daar is aandacht voor
14) Ons parkje (tussen Kralingseveer en Rivium): zal niet heringericht worden zonder onze betrokkenheid
Wil je ook betrokken zijn bij je leefomgeving? Heb je ideeën hoe we
minder last & meer profijt kunnen hebben van de ontwikkelingen die op ons af
komen? Wil je de informatiebijeenkomst helpen voorbereiden? Mail naar
desiree@zielenzaligheid.nl of app naar (06) 47412762 dan word je toegevoegd
aan de app-groep.

Feestelijke start Buurtbus
We hebben eindelijk weer openbaar vervoer in
onze wijk. Vooral dankzij de inspanningen van
Nut Kralingseveer, Rotterdamse en Capelse
ambtenaren.
De Buurtbus rijdt iedere weekdag van 7.15 tot
18.00 uur. In totaal 38 ritten per dag. Je kunt
instappen met je ‘normale’ OV-kaart.

Weet je nog wel oudje…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ging je spelen op de laan, niet ver van je huis
vandaan
Die plek waar we als kinderen rondhingen,
tot de lantaarnpalen aan gingen
Had je het opgespoten land, zette je er je sporen
in het zand
Gingen de jongens dammen of schaken,
de meiden breien of haken
Werden er 's ochtends eieren gebakken,
zat je 's avonds te prakken
Kwam je wel eens in aanraking met politie Buijs,
was het niet altijd pluis
Zag je hem in de verte aankomen met zijn herder,
liep je snel een stukje verder
Kreeg je later als wijkagent Ambagtsheer,
vond je die best wel een toffe peer
Zette je hen soms te kijk, maar hadden ze gezag
in de wijk
Zat je s'nachts met z'n allen voor de t.v.,
om te kijken naar het boksen van Cassius Clay
Of keek je naar het schaatsen van Ard en Keessie,
voelde het als een feessie
Hield je in de krant de tijden bij, waren ze de
snelsten was je blij
Scheen op de t.v. dat felle zonlicht, gingen de
gordijnen dicht

Twee lijnen: 606 en 607
RET buslijn 606 rijdt de korte route Capelsebrug,
Kralingseveer, Capelle West. RET buslijn 607 rijdt
de langere route Schollevaar (onder andere NS
Station Schollevaar), de winkelcentra De Terp en
De Koperwiek, Capelle Centrum, Capelle West,
Kralingseveer en Capelsebrug. Reisinformatie over
haltes en dienstregeling vind je op www.ret.nl,
www.buurtbuscapelle.nl en www.9292.nl.
Feestelijke start
De bus, met grote strik, arriveerde maandagochtend 2 september voor het gemeentehuis.
Betrokken bestuurders gaven, in aanwezigheid van
de buschauffeurs, het startschot.

Vrijwillig chauffeurs
De Buurtbus start met 48 chauffeurs (v/m) die
vanaf eind april 2019 geworven en -streng geselecteerd zijn. ‘Ons’ gebiedscommissielid in
Prins Alexander, Dieudonnee Penning [op de foto
met groen trui], besteedde extra aandacht aan
deze vrijwilligers in haar korte speech: “Wat een
feest om hier vandaag te staan. De gemeente
Rotterdam en de gebiedscommissie Prins
Alexander zijn al een heel aantal jaar hard aan het
werk om het openbaar vervoer in Kralingseveer te
verbeteren. De behoefte aan goed openbaar
vervoer is namelijk enorm groot en deze Buurtbus
springt in dit gat. Daarmee realiseren we één van
de belangrijkste doelstellingen in de Wijkagenda
en verbreden we de mogelijkheden van inwoners
van Kralingseveer. Ik wil graag de gemeente
Capelle aan den IJssel, RET en MRDH bedanken
voor de samenwerking. Maar vooral wil ik alle
vrijwilligers enorm bedanken voor jullie inzet en
enthousiasme.”

Vrijdag 25 oktober: Halloween! Doe je mee?
Net zoals elk jaar ‘vieren’ we dit griezelfeest voor kinderen in
onze wijk. Met hulp van heel veel wijkbewoners. Voor allerlei
hand- en spandiensten. Help je mee? Of misschien wil je wel
zo’n griezelige wijkpost zijn op de looproute? Voordeel: je krijgt
heel veel jonge wijkbewonertjes aan de deur. Nadeel: je krijgt
heel veel jonge wijkbewonertjes aan de deur ;-)
Heb je interesse, ideeën of een vraag? Of misschien inspiratie
nodig? Neem contact op met Miranda in het Huis van de Wijk
De Rendierhof, mail Miranda.rietveld@buurtwerk.nl of bel
0612724929.

Nieuwe zelfrijdende Parkshuttles vertraagd
De nieuwe zelfrijdende wagens tussen metrostation Kralingse
Zoom en Rivium gaan niet deze maand, maar pas in juni 2020
rijden. De vertraging ontstaat door nieuwe wetgeving.
De Parkshuttle gaat over de bestaande weg naar een verderop
gelegen halte van de Waterbus rijden. Om daarna een rondje te
maken over het Rivium om weer z’n weg te vervolgen op de
oorspronkelijke speciale baan voor de shuttle. Reizigers tussen
Capelsebrug en Rivium kunnen, tot de nieuwe Parkshuttles gaan
rijden, gebruik maken van pendelbussen.

De Schoonmaakbende van de Wapitistraat
Zoals elk jaar komt de Schoonmaakbende van de Wapitistraat in
actie. Maar liefst elf bewoners, samen 839 jaar oud, maakten
de straat onkruidvrij. Piet de Man: “We
hadden een hele gezellige avond. Zo’n actie
versterkt echt de saamhorigheid. Je leert je
buren op een andere manier kennen. Als je
zo’n actie aanmeldt op
www.Opzoomermee.nl krijg je ook wat
geld en spullen om de activiteit op te leuken.”
Heb je interesse maar weet je niet hoe je moet starten?
Opzoomer Mee organiseert workshops Succesvol Opzoomeren.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld het
bedenken van een activiteit, het werven van bewoners en
financiën. Rond elk onderwerp zijn filmpjes gemaakt,
ondersteund met folders en een grote tas met handige
attributen. Het materiaal kan gebruikt worden tijdens
bijeenkomsten of aan de keukentafel. Interesse of wil je meer
informatie, neem dan contact op met Opzoomer Mee via (010)
213 10 55, info@opzoomermee.nl of (06) 16 832 943 (WhatsApp).

De Buurtwinkel is weer open
Na een welverdiende vakantie is de Buurtwinkel weer geopend.
Van maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 17.30 uur. De
Buurtwinkel is gevestigd op de hoek Lamastraat-Zebrastraat. Je
kunt hier terecht voor je ‘vergeten boodschapjes’ en meer. Zoals
een bakkie koffie en een praatje.

Ondernemend Kralingseveer: De Ruigenhoek
Onlangs vierden ze hun tienjarig jubileum als ‘zorgboerderij’:
Laura en Henny Mouthaan. Zij zorgen dat zeven mannen in de leeftijd van
24 tot 65 jaar en met een IQ tussen de 65 en 75 een thuis hebben in onze wijk.
De Ruigenhoek is gevestigd in de
Damhertstraat. Ook woont één jongen
zelfstandig op kamers in de
Buffelstraat. Zelf wonen ze op de
IJsselmondselaan: “Lekker dichtbij voor als dat nodig is.”

In Kralingseveer wonen
ruim 1.630 mensen en zijn 120
bedrijven gevestigd.
In de artikelenserie
‘Ondernemend Kralingseveer’
laten we ook nu weer
ondernemende wijkbewoners
aan het woord.

Twee huizen
“In het begin woonden we met elkaar in één huis. Wij sliepen in de woonkamer achter een roomdivider.
Sinds mei hebben we twee huizen voor de mannen. In het ene huis wonen bewoners die vrij zelfstandig kunnen
wonen. In het andere huis hebben ze meer begeleiding nodig. Bijvoorbeeld bij het koken en schoonhouden van het
huis. En bij het opstaan, want lang niet elke bewoner heeft besef van dag en tijd”, vertelt Laura.
Afwezige ouders
Henny: “De bewoners komen via mond-tot-mond-reclame bij ons. Het is belangrijk dat ze goed met elkaar kunnen
opschieten en met ons natuurlijk. Wij zijn hun begeleiders; niet hun ouders. Hoewel sommige bewoners hun ouders
nooit meer zien. Onbegrijpelijk vinden we dat. Die
bewoners hebben een bewindvoerder.”
Kwetsbare mannen
Alle bewoners gaan naar dagbesteding of werken bij de
kringloopwinkel en de sociale werkplaats. Ze krijgen
wekelijks zakgeld en hebben allemaal een bankpas. Ze zijn
kwetsbaar voor misbruik. Voor dames die ze via internet
leren kennen en die om geld vragen. Laura: “We hebben
hier vanzelfsprekend gesprekken over met de mannen. Ze
krijgen ook seksuele voorlichting; één van de bewoners
heeft een broer die bij de GGD werkt en die neemt deze
taak op zich. Dat is echt nodig; fysiek is er niets mis met
hen en voor je het weet zijn ze papa.”
Op vakantie
Henny: “We gaan twee keer per jaar met elkaar op vakantie. Meestal naar een vakantiepark want daar is voor elk
wat wils. Ook doen we dan altijd iets cultureels. We gaan bijvoorbeeld naar een museum of een pretpark of
dierentuin.” Zelf zijn ze elk weekend vrij, vult Laura aan. “De bewoners van het ene huis kunnen intussen best goed
voor zichzelf zorgen en we hebben een achtervang voor hen. De bewoners van het andere huis gaan naar hun
ouders in het weekend.”
Nooit spijt gehad
“Het is heel mooi werk. Het is mooi om te zien hoe de bewoners, hoewel langzaam, toch van alles kunnen leren. Het
is fijn om er voor hen te zijn. De mannen horen bij ons; als we afspreken met vrienden krijgen ze de bewoners er bij.
Als ze dat niet willen, helaas pindakaas. Ze kregen het idee voor deze opvang toen ze allebei bij de sociale werkplaats
werkten. Laura: “We merkten dat er mensen zijn die in het weekend helemaal nergens heen kunnen. Die geen dagje
vrij konden nemen omdat er geen begeleiding was. Dat moet anders, vonden wij. En met het persoonsgebonden
budget is dat ook financieel mogelijk. Wij laten zien dat je als sociaal ondernemer voor deze mensen een fijn thuis en
goede zorg kunt organiseren én dat je als begeleider voldoende verdient om van te leven.”
Iets voor jou?
Henny: “Als we mensen enthousiast en/of nieuwsgierig hebben gemaakt om zelf sociaal ondernemer te worden;
kom gerust langs. We vertellen heel graag meer over ons werk. Wie weet is het ook iets voor jou. Je kunt mailen
naar ruigenhoek.rotterdam@gmail.com.”
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BEZIG MET EEN KOOPHUIS EN HYPOTHEEK?
VBO-makelaar
Vastgoed Experts helpt je graag verder
START METDe
ENERGIEBESPARING!
met verduurzamen. Niet alleen zijn wij op de hoogte van
duurzame woonoplossingen, maar ook onze financiële
adviseurs staan voor je klaar met een duidelijk advies.
NEEM CONTACT MET ONS OP
kantoor@devastgoedexperts.nl
088 16 69 500
“Tijdens het zoeken
naar een nieuw huis
vonden wij het erg fijn
dat onze makelaar
advies gaf over
duurzaamheid.
Dankzij dit advies
besparen wij €600 per
jaar met de isolatie van
ons schuine dak”
Paulien
FEIT
42% van de woningvoorraad
heeft energielabel D of lager

Meer informatie: www.vbomakelaar.nl/duurzaam-of-te-duur

Samen met onze brancheorganisatie VBO
strijden wij voor betaalbare duurzaamheid.
Dankzij subsidies en regelingen is de
aankoop van een woning namelijk
hét moment om te verduurzamen.

WAAROM MIJN WONING
VERDUURZAMEN?

Meer informatie: www.vbomakelaar.nl/duurzaam-of-te-duur

Lamastraat Zoomert Op
In de Lamastraat houden ze wel van een
feestje. Zaterdagavond 21 september werd
de straat afgesloten en de muziekinstallatie
aangesloten. Gezellig hoor dat
Opzoomeren J

Nieuw kunstgras voor CKC
Op maandag 7 juni was het een drukte van
belang bij voetbalvereniging CKC. Vier
tractoren verwijderden het twaalf jaar oude
kunstgras van het hoofdveld. Stroken
werden opgerold, in plastic verpakt en op een
vrachtwagen gelegd. En toen weer het nieuwe kunstgras
erin… een hele operatie al met al.
In augustus lag het veld er weer bij om door een ringetje te
halen. Ga gerust eens een kijkje nemen bij de allerkleinsten of
de eerste teams. Vooral de wedstrijden van heren 1 op
zaterdag lijken meer en meer op een reünie van (oud-)
voetballers en (oud-)Kralingseveerders.

Heb jij de Buiten Beter App al?
Een kapotte straatlantaarn? Huizenhoog
onkruid? Scheve stoeptegels? Een volle
restafval-, glas- of papiercontainer? Grofvuil
naast de container? Hondenpoep? Zwerfvuil? Staat een
fietswrak in de weg? Graffity? Ratten-, duiven-, muizenplaag?
Verstopt riool, stankoverlast? Kapotte speeltoestellen? Of een
ander probleem in de buitenruimte?
Meld het eenvoudig bij de gemeente met de Buiten Beter App
op je mobiele telefoon. Helemaal gratis en…. Het werkt!

Stadswijngaard bij ingang van onze wijk
Recht tegenover de ingang van onze wijk, bij de oversteek naar
Fascinatio, is een stadswijngaard gemaakt. Cuvée Bouchon?
De gemeente Capelle aan den IJssel wilde een plan opstellen
om de entree vanuit Rotterdam via de Abram van
Rijckevorselweg naar Capelle aan den IJssel te ‘upgraden’ op
een manier dat het voor ieder herkenbaar zou zijn dat men
Capelle aan den IJssel inrijdt (AVR project). Twee bewoners
van Fascinatio hebben het idee van de wijngaard ingebracht als
onderdeel van dit project. Dat werd goed ontvangen en de
eerste proefwijngaard (200 stokken) is begin juli gerealiseerd.
De uiteindelijke wens is om drie percelen wijngaard te starten:
de Oostgaard (vanaf skatepark richting Capelse Brug), de
Midgaard ( ter hoogte van bedrijven Damen &Van Sluis, van
Weelde shipping en Facet ) en de Westgaard (op het hoge talud tussen PWC en de people mover). Op 13 september
is de wijngaard officieel ‘geopend’. Eventuele opbrengsten van de wijngaard worden gebruikt voor projecten in
Fascinatio.

Een brug te veel
Medio juli kwam dit advies aan de minister, die
overigens nog een besluit moet nemen: maak de
nieuwe oeververbinding in de Rotterdamse regio
tussen Kralingen en Feijenoord.
De cursus ‘veilig bewegen’ geeft 65-plussers meer
vertrouwen zodat ze minder vaak vallen. De tien
bijeenkomsten kennen een informatiedeel en een
beweegdeel onder begeleiding van een
fysiotherapeut om de spieren sterker te maken en
de balans te vergroten. Natuurlijk is er ook een
lekker kopje koffie/thee en de nodige gezelligheid.
De cursus start is bedoeld voor alle 65-plussers. De
bijeenkomsten zijn in het Huis van de Wijk
Rendierhof op dinsdagmiddag van 14.30-16.00
uur. De eerste cursusdag (intake) is op 15 oktober.
De cursus kost eenmalig 10 euro. Indien nodig
wordt vervoer geregeld.
Aanmelden en meer informatie
Jasper Bier (FS Fysio)
(010) 288 11 28 of Jasper@fsfysio.nl
Miranda (Buurtwerk)
(06) 12724929 of Miranda.rietveld@buurtwerk.nl

Die bij Ridderkerk is daarmee van de baan. Het
advies komt van bestuurders van de
Metropoolregio Rotterdam/Den Haag, de provincie
Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam.
Bewoners van Veranda en De Esch zijn niet blij en
hopen dat er wordt gekozen voor een tunnel. Die is
wel véél duurder. Over een jaar of twee zal bekend
zijn wat het wordt.
In het advies staan ook maatregelen om de
verkeersknelpunten op de Algera-corridor (tussen
Capelle en Krimpen aan den IJssel) aan te pakken.
Daarvoor is 90 miljoen euro nodig. De bestuurders
hebben toegezegd dat in de verschillende
vervolgtrajecten meer ruimte zal zijn voor de
inbreng van inwoners. Voor onze
wijk houdt de Belangengroep
Leefomgeving Kralingseveer de
vinger aan de
pols.

Waarom ik?!
En toen waren er
opeens twee mooie,
grote bomen gekapt
op het Elandplein….
Waarom? En hoe
verder? Best fijn als
de gemeente dit tijdig
en duidelijk
communiceert met de
wijk. Of ten minste
toch met de mensen
die op de bomen
uitkijken.

Maandag t/m vrijdag 12.00-22.00 uur
Zaterdag 16.00-22.00 uur
Zondag 16.00-21.00 uur

Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele therapie
Oedeemtherapie
Psychosomatische fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie

www.fsfysio.nl
010 - 288 11 28
06 - 30 30 33 44

Super speelweek speeltuin
De speeltuin organiseerde
traditiegetrouw in de zomervakantie
een speelweek voor kinderen uit de
regio. Terwijl de ouders zich te goed deden aan een hapje en een
drankje vermaakten de kinderen zich. Er is geknutseld, er zijn
cupcakes versierd, vliegtuigjes gebouwd en er is brood gemaakt en
zijn potten gebakken. Circus Rotjeknor was ook een groot succes.
Al met al was
het een
drukke,
superleuke week,
mede dankzij de
vrijwilligers die waar
nodig de helpende
hand uitstaken.

Eerste Stekjes Ruilmiddag succesvol
Op 7 september was er in ons Huis van de
Wijk voor het eerst een Stekjes Ruilmiddag.
Van graslelies, Mother-Of-Thousands en
Pannekoekplantjes tot Scindapsus, Pika
Ovalis en Tradescantia Zebrina; er stond
een bont gezelschap op tafel.
De aanwezigen wisselden tips uit om de
stekjes tot grotere, sterke planten te laten
groeien. Het was een superleuke, gezellige middag;
ook voor mensen zonder groene vingers. Buurtwerk
organiseert in het voorjaar een tweede ruilmiddag.

DemenTalent van start!
Op 4 september was de startbijeenkomst van het project
DemenTalent. Dit project biedt ondersteuning en activiteiten
op maat voor mensen die aan dementie lijden en hun
mantelzorgers. De gemeente Rotterdam financiert het project
tot 2021. De Hogeschool Rotterdam doet onderzoek naar het effect van de activiteiten. Stichting Buurtwerk.nl en
Aafje gaan met vrijwilligers met dementie aan de slag in Prins Alexander. Wil je meer weten? Neem contact op met
Miranda Rietveld via 06-29349827 of miranda.rietveld@buurtwerk.nl.

Oude kleding CKC naar Afrika
Als de selecties van CKC een nieuwe outfit
krijgen, zorgt CKC-lid Jan Kom dat de oude
kleding in Afrika een nuttige bestemming
krijgt.
De kleding is deze keer in Conakry
(Hoofdstad van Guinee, West-Afrika)
terechtgekomen.

De Kerkenraad bestaat uit drie ambten:
predikant, ouderling en diaken.
Sommige ouderlingen zijn tevens kerkvoogd.
Predikant:
Ds GA van den Brink
010-3030210
gavandenbrink@laankerk.nl

Fascinatio Boulevard 562
2909 VA Capelle aan den IJssel
info@nobelsecurity.nl
www.nobelsecurity.nl
06-27072747
06-27211710

Ouderling/scriba:
A. Roozendaal
010-4424419
a.roozendaal@laankerk.nl

De diaken vormen de Diaconie. Het diaconaat
verzorgt (financiële) hulp voor gemeenteleden en
externe projecten en instellingen.

Diaken/scriba:
J. Van Kooten
010-4582478
j.van.kooten@laankerk.nl

AED’s in de wijk
De Vastgoed Experts
Antilopestraat 39
AED altijd bereikbaar want
aangesloten bij 112

Video W. Duivestein
Damhertstraat 70
AED altijd bereikbaar
want aangesloten bij
112 en bij
burgerhulpverleners

Speeltuin en CKC
AED bereikbaar
tijdens
openingstijden

Huis van de Wijk
AED bereikbaar tijdens
openingstijden.
De Amstelbron (aan de
overkant) heeft ook sleutel

Overpeinzingen van dé Buurtkat
Wat denken die honden en die onbehaarde types aan de ander kant van hun lijn
eigenlijk, dat het hun trottoir is of zo? Dat loopt hier maar, soms een paar keer per dag.
Heen. En weer. Dat noemen ze uitlaten. Poot omhoog en hup, daar zeikt er weer een
tegen mijn muur. Die wordt in de zon heerlijk warm, ik lig er graag tegenaan. Hebben ze
schijt aan, die onbehaarde types. Ze merken niet eens dat hun hond effe z’n poot optilt.
En vijftig meter verderop is hun openbaar toilet, kun je nagaan. Zelf graaf ik daar graag,
’s avonds laat. Dan ga ik er eens goed voor zitten. Ahhh… en dan snel aarde erop, want
die drollen van mij, zo klein als ze zijn, die meuren voor tien. En het schijnt dat die
honden mijn drollen weer opgraven en opeten, mijn hemel, hoe wanhopig moet je dan
zijn. De onbehaarde types bij mij thuis, ik noem ze Jut en Jul, die koken kip en vis voor
mij. En ze kopen rosbief en volle koffieroom, van Nutricia, die andere troep laat ik staan.
Het duurde even, maar na drie dagen hongerstaking en geen voorspel - je weet wel, dat
ik ze m’n buik laat aaien en dat ik dan spin van genot - waren ze om. Nu eet ik uit hun
hand. Letterlijk, want wie eet er nou uit een plastic bak? Ja, die honden.
Pietje B

Andere tijden….

Colofon
De Wijkkrant Kralingseveer 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, Gerben van Santen, Mirma van den Brink,
Bas Neven, 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.

