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Het eind van het jaar… Altijd een goed moment om
terug te kijken en vooruit te blikken. Er was veel te
beleven in ons dorp. Vooral veel activiteiten voor
kinderen en ouderen. Ook in onze omgeving is van alles
aan de hand: het Nieuwe Rivium, de tweede
Oeververbinding. Met de Wijkkrant houden we je op de
hoogte van het wel én het wee.
Dat alles is alleen mogelijk met de steun van de
gebiedscommissie en onze adverteerders. De Vastgoed
Experts doet een stap terug; dankjewel Arjan voor je
grote financiële steun de afgelopen jaren. Gelukkig
hebben we ook twee nieuwe adverteerders:
Cordestucadoor en Pizzeria Il Forno. Hartelijk welkom!
Dan rest ons niets anders om je
fijne kerstdagen en een heel
mooi nieuwjaar te wensen.
En natuurlijk veel leesplezier
met deze Wijkkrant!
Tot in 2020 J
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Betaald parkeren in Kralingseveer?
Verbreding IJsselmondselaan?
Het zou zomaar kunnen, the sky is the limit, zeker voor onze Capelse
buren: https://wijwillendit.nl/capelle-aan-den-ijssel/project/hetnieuwe-rivium. Flinke ambities, maar wat is de fall-out voor
Kralingseveer? En hoezo: ‘wij willen dit’?!
In de jaren tachtig gingen Kralingseveerders met spandoeken de straat
op om te demonstreren tegen het verwoestende autoverkeer op de
IJsselmondselaan. Anno 2019 probeert de Belangengroep Leefomgeving
Kralingseveer (BLKV) invloed te krijgen op de vele ontwikkelingen rond
onze wijk. En vooral op het proces en de inhoud van de besluitvorming.
Lees meer hierover op pagina 3.
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? Whatsapp naar (06) 47412762,
dan word je toegevoegd aan de app-groep BLKV.

Opsporing verzocht:
Inbraak in clubhuis
In de nacht van zondag 20
op maandag 21 oktober is er
ingebroken in het clubhuis
van de volkstuinvereniging.
De deur is geforceerd en een ruitje kapotgeslagen. Kastjes zijn
opengetrokken en leeggehaald, laden zijn uit de kast getrokken.
Er stond nog wat limonade, bier en wijn in de koelkast. Dit
restant van de kerstborrel van vorig jaar is voor een deel
meegenomen (een buurtbewoner vond het bij toeval verstopt in
de bosjes in het parkje). De indringers hebben zitten roken en
drinken, bierflesjes kapot gegooid en een grote bende gemaakt.
Overdag liepen er jongens van een jaar of veertien met rugtassen
in de buurt van de tuinen; ze waren al vaker gezien die week.
De politie kwam maandag meteen ter plaatse; drie man sterk
zelfs. Later zijn ze terug geweest om dna-sporen vast te leggen.
Vooralsnog zijn de daders onbekend

Afronding nieuwe kleedkamers
In het afgelopen jaar is er bij CKC veel verbouwd.
Er is een nieuw magazijn voor de keukenopslag
en is er een nieuwe ruimte voor de opslag van
ballen en dergelijke opgeleverd. Beide ruimtes zijn
inmiddels in gebruik genomen. Sinds deze zomer heeft het
hoofdveld nieuw kunstgras gekregen en ook zijn er twee nieuwe
kleedkamers casco opgeleverd; deze komen in de loop van
seizoen 2019/2020 gereed.
Er vindt nog overleg met de gemeente plaats over de afwikkeling
van de subsidie ter ondersteuning van de plannen voor het
afwerken van de kleedkamers aan de voorzijde en de plannen
voor het verbouwen van de kantine en overige ruimtes. Het
parkeerterrein van CKC gaat ook op de schop, maar dat proces
neemt de gemeente volledig op zich.
De hele voetbalclub krijgt dus langzamerhand een nieuw jasje.

Komt u niet rond van uw AOW?
Misschien hebt u recht op aanvulling!
Veel ouderen lopen geld mis doordat zij geen gebruikmaken van
aanvullende AOW (AIO-regeling), terwijl zij hier wel recht op
hebben. Daardoor blijven zij onder bijstandsniveau leven.
Geldt dat ook voor u? Bel met de Sociale Verzekeringsbank:
010 - 417 40 40 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en
17.00 uur). Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.
Het BSN staat op uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.

Belangengroep Leefomgeving Kralingseveer wil openheid en meedenken
Mooi plaatje hè, hierboven. Zo’n artist impression is bedoeld om je ‘lekker’ te maken voor de plannen. En die
plannen zijn ook best ‘lekker’, alleen niet voor onze wijk. Twee immense woontorens die hun schaduw over
Kralingseveer werpen. Zo’n 5.000 woningen waarbij wordt uitgegaan dat de meeste van de 7.500 inwoners geen
auto hebben. Tuurlijk… En waar gaan deze mensen parkeren? Inderdaad! Mogelijke afsluiting van Rivium
Boulevard? Mooi… maar hoe gaan veel mensen dan naar de snelweg? Inderdaad!
Wat wil de Belangengroep Leefomgeving Kralingseveer (BLKV)? Dat het nieuwe Rivium in een open proces wordt ontwikkeld,
met ruimte voor innovatieve ideeën. En zo dat Kralingseveerders er óók profijt van hebben (bijvoorbeeld een veilige en snelle
fietsverbinding met het centrum van Rotterdam of een geluidsscherm langs de A16). Met minimale ‘duurzame’ overlast
(verkeer, parkeren, kunstlicht, geluid). Zie bijvoorbeeld de geplande zeer hoge toren aan de dijk die ons zonlicht steelt, wat
merkbaar is tot in de volkstuinen. Voorwaarde is dat de gemeente Capelle aan den IJssel en haar partners (onder andere de
gemeente Rotterdam, de provincie, DCMR en een stel projectontwikkelaars) ons tijdig en volledig informeren over de plannen.
Als inwoners van Kralingseveer zijn we, of we nu willen of niet, direct betrokken bij de gebiedsontwikkeling van onze buren.
Na een eerder gesprek met de inmiddels vertrokken projectleider en wethouder (zie vorige Wijkkranten), hebben vijf leden van
de BLKV begin december kennis gemaakt met de nieuwe projectleider Andjela Kraljevic. Het gesprek draaide om de openheid
van het besluitvormingsproces en om integrale gebiedsontwikkeling. De BLKV vindt een MER (google op ‘milieueffectrapportage’) het beste instrument om een groot project als ‘het nieuwe Rivium’ vooraf zorgvuldig te toetsen. Wij krijgen echter
de indruk dat de gemeente Capelle niet staat te springen om een MER te laten uitvoeren. Dat begrijpen we simpelweg niet.
We hebben onze grote zorg uitgesproken over het feit dat informatie niet actief (!) met ons wordt gedeeld. Als het aan de
projectleider ligt, wordt alles openbaar. Ze gaf echter aan dat dit op het moment niet mogelijk is, onder andere omdat er nog
allerlei onderzoeken lopen waarover advies is gevraagd aan de provincie en DCMR. Wij hopen dat we dit advies, dat binnenkort
gereed is, toegestuurd krijgen zonder erom te hoeven vragen. Overigens ligt er reeds een verkeersbesluit (over de Parkshuttle)
dat verwijst naar onderzoek naar verkeersveiligheid waarvan de adviezen ‘deels’ zijn overgenomen. En dat onderzoek?
Inderdaad, niet bijgevoegd bij het besluit. Na onze ontmoeting met de projectleider hebben wij in ieder geval wel de
onderliggende stukken over de Parkshuttle ontvangen en zijn we uitgenodigd voor een nader gesprek hierover.
We hebben de indruk dat een handjevol ontwerpers en investeerders samen met de gemeente achter gesloten deuren de
puzzel maken. Over de hoogte van de gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte. De Capelse gemeenteraad krijgt dan
over een paar maanden de gelegde puzzel gepresenteerd, met de boodschap ‘we hebben met stakeholders gesproken, we
hebben alles berekend, het klopt, verander niets, want dat kost tijd en geld’. En dan gaat de raad akkoord, of in ieder geval de
coalitiepartijen. En dan kunnen onze ideeën om het nog beter te maken niet meer worden meegenomen. Dan zijn we te laat!

De BLKV wil dat er een integraal plan wordt gemaakt voor Het Nieuwe Rivium (en een MER is daarvoor een heel
goed instrument). We willen - tijdig - alle details kennen achter de verschillende deelprojecten in de wijk, zoals de
immens hoge torens. Inclusief de onderliggende onderzoeken. Immers, het maakt nogal uit of je uitgaat van 500
of 4.000 auto’s voor de geplande 5.000 woningen. De BLKV wil een realistisch totaalbeeld van ‘Het Nieuwe
Rivium’ en mee kunnen denken met de gebiedsontwikkeling bij de buren.
Het moet.
Het kan.
Wij willen dit.
Blijf op de hoogte.
Doe mee met BLVK. App naar 06-47412762

Wat was het ENG!!!! En druk op straat! Kinderen waren welkom op maar
liefst twaalf adressen in de wijk voor Trick or Treat.
En om zich bang te laten maken…
De Amstelbron. Giraffestraat nummer 10; hier ging je via een enge gang naar
de Lamastraat!! In de Antilopenstraat en bij Van de Schelling en de kapsalon
kregen de kinderen snoep. Om zo bij de Zombiekroeg uit te komen voor een
drankje. In de Buffelstraat waren twee posten en er was een verrassingspost
waar telkens zes mensen naar binnen mochten om zich de stuipen op het lijf
te laten jagen… De route eindigde in het Huis van de wijk waar een
combinatie van kunstschilders en enge poppen en griezelige creaturen zo
maar uit de mist opdoemden. HELP!!
Het was VET-ENG! Bedankt buren!

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

Blessure?
Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele therapie
Oedeemtherapie
Psychosomatische fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie

www.fsfysio.nl
010–2881128
06–30303344

Kerst in Kralingseveer
Omdat er de afgelopen jaren steeds minder belangstelling is voor de ‘kerstman door de wijk’, heeft het Nut
- met pijn in het hart - besloten er na 26 jaar mee te stoppen. Waar niet is verliest de keizer (in dit geval de
kerstman) zijn recht. Het Nut wil alle mensen die al die jaren de kerstman - financieel en organisatorisch mogelijk hebben gemaakt hartelijk danken voor hun inzet. ’t Is mooi geweest…
Gelukkig zijn er kersttradities die de tand des tijds wel doorstaan en er komen ook weer nieuwe bij.
KinderKerstDiner en
KinderKerstDisco
Zo organiseert de Buurt
en Speeltuinvereniging
Kralingseveer op
vrijdag 20 december
een KinderKerstDiner
aansluitend een
KinderKerstDisco. Het
diner start om 18.00
uur aansluitend de
disco tot 21.00 uur.
Inschrijven kan t/m 15/12 via penningmeesterbsvk@gmail.com. Alle
kinderen uit de wijk zijn welkom; er is plek voor tachtig feestvierdertjes.
Kerststukjes, Kerstviering en Kerstnachtdienst
In het Huis van de Wijk was er donderdag 12 december een
Kerstworkshop. Er zijn kerststukjes en kerstkransen gemaakt. Op 19
december is er tussen 10.00 en 16.00 uur een Kerstviering voor 55-plussers
in het Huis van de Wijk. De kosten bedragen € 2,50. Meer weten?
Bel 06-12 72 49 29.Heb je behoefte aan contemplatie, ga dan naar de Kerstnachtdienst van de Laankerk op dinsdag
24 december om 21.00 uur.

Vrijwilligers in het
zonnetje
Alle vrijwilligers die actief zijn
in Kralingseveer waren op 7 december,
de Internationale dag van de vrijwilliger, uitgenodigd
voor een stamppotbuffet in het Huis van de Wijk.
Dieudonnee Penning van onze gebiedscommissie had de eer om
alle 27 aanwezigen te decoreren met een speld met de tekst
‘Ik draag bij aan Ons Alexander’. Het was lekker en gezellig!

Schulden? Vraag zo snel mogelijk hulp!
Heb je geldproblemen? Je bent niet de enige. Zo’n 10% van de
Nederlanders hebben flinke geldzorgen. Er is hulp mogelijk, maar
mensen wachten meestal te lang voordat ze hulp zoeken.
Veel te lang zelfs. Gemiddeld wacht een Nederlander met
schulden vijf jaar voordat hij aan de bel trekt. Boetes,
aanmaningen en incassokosten kunnen zorgen dat het bedrag in
die vijf jaar tien keer zo hoog wordt. Eeuwig zonde! Meer weten?
Kijk op www.komuitjeschuld.nl.

Unieke prestatie teams CKC
Op zaterdag 2 november werd er een historische
prestatie geleverd door de teams van CKC. Voor
het eerst in de geschiedenis van de club werd er
door geen enkel team verloren.
Deze statistiek had nog mooier kunnen zijn als de
lijn doorgezet zou worden bij de zondagteams, de Veteranen
gooiden echter roet in het eten door als enige team te verliezen.

Hé! Eet je mee?
Elke laatste donderdag van de maand kan je
mee-eten in het Huis van de Wijk,
Rendierstraat 3. Tussen 17.00 en 19.00 uur.
Voor € 5,50 heb je een lekkere avondmaaltijd
én gezelligheid. Je bent van harte welkom. Wel
even tijdig aanmelden via 06-12724929, dan kan de keukenstaf
rekening houden met jouw komst.
Op foto de kokkies vlnr: Alie Zevenbergen, Ans Scheepsbouwer
en Vera Wolf.

Ondernemend Kralingseveer: De Buurtwinkel
‘Voor al uw vergeten boodschappen, een praatje en een kopje koffie.’
Dat zou een goede slogan zijn voor de Buurtwinkel Kralingseveer.
Sinds een jaar of vier bestieren zeven vrijwilligers deze kruidenier op de hoek
van de Lamastraat en de Zebrastraat. Van maandag tot en met donderdag
van 13.00-17.30 uur. Ans: “We zouden ook graag vrijdagmiddag open zijn.
We zoeken daarom collega’s! Wie hebben zin in dit superleuke
vrijwilligerswerk?”

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.

Studenten en Polen
Ria: “We dachten dat de Buurtwinkel
vooral voor oudere Kralingseveerders
belangrijk zou kunnen zijn, nu we geen
winkel meer hebben in de wijk. Maar er
blijken vooral studenten, Polen en kleine
kinderen - voor een snoepie - naar de
winkel te komen. Dat is heel gezellig.
Als je nu op straat loopt word ik
regelmatig door mensen gedag gezegd
omdat ze me kennen van de winkel.”
Breed assortiment
De winkel verkoopt al die
boodschappen die je vergeten bent in
de supermarkt. Van eieren, verse melk
tot limonade, koekjes en wasmiddel.
Ze verkopen alleen geen verse
groenten en brood. De winkel heeft ook
diepvriesproducten en Oudhollands snoep. Gré: “We zijn soms iets duurder dan een gewone
winkel, soms iets goedkoper. Onze snelloper is een sixpack Heineken voor € 4,25.” Als producten over de datum zijn,
zijn ze gratis. Zijn producten bijna over de datum, dan gaan ze weg voor de helft.
Gratis koffie en praatje
Dagelijks bezoeken tussen de vier en twintig klanten de winkel. Nel: “Je
kunt er geen peil op trekken”. Katrien: “We willen ook een sociale
functie vervullen. Niet voor niets is de Buurtwinkel een initiatief van
Miranda Rietveld van Buurtwerk. Iedereen is bij ons welkom voor een
bakkie koffie en een praatje. We hopen dat oudere buren ook de weg
naar onze winkel gaan vinden. We bijten niet.”
Winkelmeisje (m/v): Iets voor jou?
De winkelmeisjes zijn allemaal vrijwilligers uit de wijk.
Met z’n zessen kunnen ze de winkel vier middagen per week
openhouden. Ze zijn dus op zoek naar leuke collega’s (vrouwen en mannen, jong en
oud) die het leuk vinden om in de winkel te staan en een praatje te maken met de klanten. Wil je hier
meer over weten? Loop dan gewoon eens de winkel binnen. Wil je eerst de dames op film zien? Kijk dan op hun
Facebookgroep ‘Buurtwinkel KralingseVeer Rotterdam’, daar doen ze een oproep voor winkelmeisjes (m/v).
Meer wensen?
Hebben de winkelmeisjes nog andere wensen? “Meer vakantiedagen, een dertiende maand, winstuitkering en een
auto van de zaak”, lachen ze. Alle gekheid op een stokje… meer klanten, dat zou ook fijn zijn.
PS1: de Buurtwinkel viert kerstvakantie van 23 december tot 5 januari
PS2: vrijwilligers Ria en Sylvia staan jammergenoeg niet op de foto maar zijn wel heel belangrijk voor de winkel

Sinterklaas en z’n Pieten bezoeken Kralingseveer
De Sint legt weliswaar zijn boot niet aan bij de wijk, maar vergeet ons niet! In de speeltuin werd door de
‘jonkies’ geknutseld, gezongen, gesnoept. In het Huis van de Wijk bingo-den de ‘oudjes’ voor
boodschappentassen en andere leuke cadeaus. Meer dan zestig vrouwen (en één dappere man) gingen met
elkaar de strijd aan. Het was supergezellig. Na afloop was er een gezellig diner gemaakt door vrijwilligers.

Bomen in Kralingseveer: over zieken iepen en vallende takken
Bomen zijn belangrijk voor Rotterdammers en de wijk. Ze brengen sfeer, karakter en kleur,
hebben een gunstig effect op het stadsklimaat en zijn goed voor onze gezondheid. Helaas
hebben we in onze wijk niet veel bomen, en onlangs werd er ook nog eens een stel gekapt.
We vroegen wijkregisseur Barbara Flanderijn van Stadsbeheer Prins Alexander om uitleg.
“Stadsbomen hebben het niet gemakkelijk. Ze worden gemiddeld maar half zo oud als
bomen in een bos. Het klimaat in de stad is vrij extreem in vergelijking met het bos. Ook is in de stad de
bodem vaak sterk verdicht. De groeiplaats is klein, de omgeving stoffig en droog. En graafwerkzaamheden worden
vlakbij de wortels uitgevoerd. Jaarlijks vervangt de gemeente vele kilometers riolering en hoogt straten op. Helaas
lukt het dan niet altijd om de bomen te sparen.”
Gemeentelijke bomenexperts houden de bomen goed in de gaten. Ze controleren
de groei en ontwikkeling van de bomen en bepalen de onderhoudsbehoefte.
Zieken iep Ottergracht
Net als mensen kunnen bomen ook ziek worden of ergens last van hebben, aldus
Barbara. “Dit jaar bleek dat de grote iep aan de Ottergracht was aangetast door
de iepziekte. We moesten de boom snel verwijderen om besmetting van andere
bomen te voorkomen. De iepziekte is namelijk zeer besmettelijk. Ook dood hout
- zoals meegenomen brandhout - kan een besmettingshaard zijn. Iepen waarbij
de ziekte is geconstateerd worden daarom altijd gerooid. Het gekapte hout
moet volgens bepaalde voorschriften worden verwerkt.”
Zeer besmettelijk
Iepziekte ontstaat door een zeer besmettelijke schimmel verspreid door de
iepenspintkever. Tijdens de zomermaanden vliegt deze rond, boort zich door de bast van een geschikte iep en zet
daar eitjes af. Na het uitkomen van de eitjes duurt het twee tot drie weken voordat jonge kevertjes uitvliegen. Zij zijn
met de schimmel besmet en kunnen gezonde iepen aantasten. Na besmetting raken de houtvaten verstopt en sterft
de boom af.
‘Griepprik’ voor iepen
Barbara: “Het iepenbestand in Rotterdam wordt ieder jaar
gecontroleerd op deze ziekte. Gezonde bomen worden ze ingeënt
om te voorkomen dat ze de ziekte krijgen. Het is te vergelijken met
een griepprik. Dat seizoen kunnen de iepen de ziekte niet krijgen.
Gemeente Rotterdam doet mee aan een landelijke proef met
nieuwere resistentere iepsoorten. Zo dragen wij bij aan een
groene stad, ook op lange termijn.”
Voorkomen schade door bomen Elandstraat
“Op het plantsoentje aan de Elandstraat zijn een flinke iep en een fraaie kastanje gerooid. Erg
zonde en een gemis
voor het stukje groen hier. Deze twee bomen moesten gekapt
worden in het kader van de zogenoemde zorgplicht: uit de jaarlijkse
boomveiligheidscontrole bleek dat deze bomen een te groot risico
vormden. Kans op zware takbreuk of omwaaien was reëel, en dat
is gevaarlijk in onze bebouwde omgeving.”
Nieuwe bomen: twee iepen en Anna Paulownaboom
Voor de twee verdwenen iepen (aan de Ottergracht en de
Elandstraat) komen twee resistente iepen terug; op dezelfde
plek of in de directe nabijheid. Op de plek waar de
paardenkastanje stond, komt een Anna Paulownaboom. Dit is
een fraai bloeiende boom, die tot in de lengte der jaren daar het
beeld mag gaan bepalen.

Klaas van Ballegooijen 70 jaar lid
Een bijzondere mijlpaal voor Klaas van Ballegooijen (80)
dit seizoen; hij wordt namelijk op de CKC-nieuwjaarsreceptie van 4 januari 2020 gehuldigd voor zeventig jaar
lidmaatschap van de vereniging. Ook in Kralingseveer is
de jubilaris in spé een bekend gezicht; hij woont al bijna
zijn hele leven met veel plezier in onze wijk.
Klaas werd geboren in het centrum van Rotterdam, op de
Groenendaal. Daar heeft hij twee jaar gewoond, maar door het
bombardement op Rotterdam is hij met zijn ouders, broers en zussen
noodgedwongen naar Kralingseveer gevlucht. Daar woonde hij met
zijn ouders in de ‘Zijdenkousenbuurt’. In 1964 kreeg hij een huis in de
Buffelstraat aangeboden en daar heeft hij tot 2018 in gewoond.
Omdat hij actief duivenmelker was had hij daar genoeg ruimte om zijn
hobby uit te oefenen. Na het overlijden van zijn vrouw is Klaas
verhuisd naar de Wapitistraat.
Tot zijn 48ste was Klaas zelf actief als voetballer en als het aan hem lag
was hij nog langer doorgegaan, alleen gooide een knieblessure roet in
het eten. Intussen was hij ook jeugdtrainer toen zijn zoons jong waren
en bij CKC voetbalden. Dit heeft hij gedaan tot zij naar de senioren gingen. Zijn jongste zoon, André ‘Bally’ van
Ballegooijen, groeide zelfs uit tot een soort ‘icoon’ van de club.
Zijn kinderen wonen nog steeds in Kralingseveer, net als Klaas. Zijn kleindochter Emma kun je ook regelmatig voorbij
zien komen; zij bezorgt eieren in de wijk. Inmiddels is het bijna 2020 en is Klaas nog iedere week op CKC te vinden.
Hij zit nog steeds in de werkploeg en op zaterdag zorgt hij voor de commissiekamer. Hij ontvangt alle scheidsrechters
en trainers en begeleidt hen naar de kleedkamers. Kortom: Klaas draagt nog steeds zijn steentje bij aan de
vereniging, zoals hij al zeventig jaar doet. Klaas: gefeliciteerd met deze prachtige mijlpaal!

Waarom?! L
Waarom staat er steeds meer grof vuil zo maar op straat? Waarom staan er flessen náást de
glasbak? Waarom liggen er dozen vóór de papierbak? Waarom staan overal groene
containers op de stoep waardoor de stoepen niet gebruikt kunnen worden door mensen
met rollators, wandelwagens? Waarom parkeren er mensen hun auto op de hoek van de
straat voor een oversteekplek speciaal voor invalidewagens en rollators waardoor bovendien
de brandweer die bocht niet kan nemen? Waarom?!
Kralingseveer is van Kralingseveerders! Dus laten we er samen voor zorgen dat het een fijne en schone wijk blijft.
Daarom: loop je naar de glasbak met je lege flessen en is de bak vol? Meld dit via de Buiten Beter App!
Wil je papier weggooien en is de papierbak vol? De Buiten Beter App! En neem je afval weer mee terug.
Heb je afval, grofvuil, kringloopspullen? Breng dat naar het Milieupark (Nikkelstraat 131, 3067 GD Rotterdam) of
maak een ophaalafspraak via 14010 of via www.rotterdam.nl/loket/grofvuil/. Geen parkeerplek in de straat? Een
straat verder is vast en zeker wel plek en anders achter het Huis van de wijk.

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

Bij Cordestucadoor kunt u terecht voor stucen van uw wanden en plafonds. Maar ook voor sauswerk,
renovatie van uw badkamer, keuken, toilet, leggen van laminaat en allerlei andere klusjes in huis

Heeft u vragen of interesse? U kunt mij bereiken via cordestucadoor@hotmail.com en/of 06-44645040

Nieuw bestuur. Nieuwe activiteiten. Nieuwe leden?
Donderdag 28 november koos de Kralingseveerse Tuinvereniging
een nieuw bestuur.
De tuinvereniging is springlevend en het nieuwe bestuur heeft allerlei plannen. Zo komt
er in het voorjaar weer een plantjesmarkt. Daar kan je tegen een laag bedrag moesplantjes en
sierplantjes kopen. De datum staat in de volgende Wijkkrant. In het najaar komt er een oogstmarkt waar je allerlei
producten uit de tuin kunt proeven. De tuinders maken dan een klein gerechtje van wat ze zelf verbouwd hebben.
Biologisch tuinieren staat weer in de belangstelling; het is
dan ook heel leuk en gezond om zelf je groente te
verbouwen. Heb je interesse om te tuinieren bij onze
vereniging? Je kunt informatie opvragen en /of je
opgeven via info@ntvkralingseveer.nl
Je kunt overdag ook eens een wandeling maken over het
complex en zien wat er in Kralingseveer groeit en bloeit
en altijd weer boeit. De ingang is achter het flatje aan de
Wapitistraat. De tuinen zijn winterklaar!

Sikhs vieren feest
Zoals gewoonlijk werd er weer samen gekookt en heerlijk samen gegeten. Maar de
gastvrijheid ging deze keer verder dan anders; de Sikhs vierden de 550e geboortedag van de
eerste goeroe en oprichter van hun geloof, Sri Guru Nanak Dev Ji.
De tempel was extra versierd, er werd gedurende drie dagen achter elkaar gereciteerd uit
het heilige boek van de Sikhs en er was een rondleiding en presentatie voor wijkbewoners.
Een klein aantal Kralingseveerders maakte gebruik
van de uitnodiging.

Samen eten, leuke ontmoetingen
Vrijdagavond 22 november organiseerde de
Laankerk weer een maaltijd voor de wijk.
Deze keer stond onvervalste Hollandse,
winterkost op het menu. Het was een
gezellige avond met leuke ontmoetingen.
Wil je ook eens mee-eten met de Laankerk? Bel naar
010 - 442 44 19 of mail naar a.roozendaal@laankerk.nl.

Valpreventie: noodzaak!
Afgelopen weken organiseerde FS Fysio samen met het Huis van de
Wijk een cursus valpreventie. Een groep enthousiaste ouderen heeft
negen weken lang, onder leiding van een therapeut van FS Fysio,
hard gewerkt aan het verbeteren van onder andere hun conditie,
stabiliteit, kracht en lenigheid. Wekelijks waren er ook
gastsprekers over onderwerpen als voetverzorging, voeding,
bewegen en over veiligheid in en om het huis.
Dat zo’n training leuk is, én geen overbodige luxe, bleek maar
weer uit de berichtgeving begin december: vorig jaar overleden meer dan 4.000 70plussers na een val (elf per dag!). Veelal van de trap. Dat is 15 procent meer dan in 2017. Een sombere lijn die al tien
jaar stijgt. Dat komt bovenop de 108.000 65-plussers die vorig jaar op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis
terechtkwamen na een val thuis. Tweederde had ‘ernstig letsel’, zoals een gebroken heup.

Eurovisie Songfestival
in Kralingseveer?
Het was niet te missen deze zomer: het Eurovisie
Songfestival komt van 12 t/m 16 mei 2020 naar
Rotterdam!
Wethouder Kasmi benadrukte meermaals dat het
een groot feest 'van alle Rotterdammers, voor alle
Rotterdammers' moet worden.
Dus wil jij 'iets' met het festival in Kralingseveer
organiseren? Een eigen songfestival? Modeshow?
Sportwedstrijd? Verzin eens iets geks…
Neem contact op met Cultuurscout Rasheida
Adrianus, 06 - 17 161 954,
prinsalexander@cultuurscouts.com.

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,
Henk Kasbergen, Mirma van den Brink, Amber Rook,
Irma Dorsman, Rien van der Schelling, 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.

