
 

Van de redactie 
 
Zo, de zomer is voorbij, terug naar  
‘Het Nieuwe Normaal’! Dat betekent dat we ons 
moeten houden aan de Corona-regels en verder zo 
goed als mogelijk ons ‘gewone’ leven leiden. Mocht dit 
niet goed lukken, blijf niet alleen zitten tobben maar 
neem contact op met Buurtwerk (zie elders in deze 
Wijkkrant). Gaat het goed met jou, dan hebben 
misschien jouw buren wel wat hulp nodig. Gewoon 
aanbellen, ook op 1,5 meter kun je iets betekenen.  
 
Verder is het belangrijk om fit te blijven. Elke 
vrijdagochtend kan je gratis gymmen in de 
Wapitistraat. En op de achterzijde van deze Wijkkrant 
staat een speciaal ganzenbordspel.  
 
In deze Wijkkrant staan ook weer heel wat berichten 
over de afgelopen maanden. De Minibieb vierde een 
feestje, de Laankerk ook, CKC verlengde sponsor-
contracten en de speeltuin organiseerde een superweek 
voor onze kids. De speeltuin zoekt trouwens 
vrijwilligers; wie o wie?! 
 
Dan hebben we een nieuwe wijknetwerker en er zijn 
weer ontwikkelingen die effect krijgen op onze 
leefomgeving. En er zijn leuke plannen voor 2021 in de 
maak. Fijn als je kunt helpen bij de organisatie. Met een 
beetje mazzel vieren we 31 oktober Halloween; houd je 
brievenbus in de gaten. 
 
Kortom: we hebben weer een bomvolle Wijkkrant J 
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Leuke culturele plannen voor volgend jaar; doe je mee? 
 
Een buurman - zelf internationaal vermaard jazzgitarist – en buurvrouw willen een muziekfestival organiseren 
volgend jaar. Wil je hierbij helpen? Mail naar info@kralingseveer.com. 
 
Het Nut gaat de geschiedenis van de wijk in kaart brengen. Er was hier vroeger veel bedrijvigheid en er waren 
veel voorzieningen. Er was een lagere school, een pompstation, een waterstokerij, een bakker, slager, viswinkel, 
fourniturenwinkel, meubelmakerij, drukkerij... Ook is de IJsselmondselaan beschermd stadsgezicht en staan hier 
rug-aan-rug-woningen (uniek in Nederland). Het plan is om op kenmerkende panden en plekken emaille schildjes 
te plaatsen met daarop oude foto's en een korte geschiedschrijving van het pand/de plek (QR-code). Daarnaast 
komt er een excursie door de wijk, ondersteund met een app en website.  
Wil je hierbij helpen? Heb je relevante kennis en/of afbeeldingen? Ken je mensen die hieraan kunnen bijdragen?  
Kan je misschien een app en website maken? Wil je de excursie samenstellen? Mail naar info@kralingseveer.com. 
 
Heb je zelf een idee voor een activiteit in 2021? Neem zsm contact op met wijknetwerker Lies van Pelt.  
   



Groenvakken omtoveren tot vrolijke plek 
 

Achter IJsselmondselaan 224 ligt een stukje groen dat half oktober wordt 
opgeknapt. De gemeente vervangt de oude beplanting door zo’n vijftig prachtige 
spierstruiken, zoals Spiraea Japonica Genpei en de Viburnum Tinus. 
 
Wil jij zelf een groenvak omtoveren tot iets vrolijks? Mail dan met de 
wijkregisseur om de mogelijkheden tot zelfbeheer te bespreken 
via hb.flanderijn@rotterdam.nl of kijk voor meer informatie op  
www.rotterdam.nl/loket/zelfbeheer-groen/. 
 

 
 

 
Laankerk viert honderdjarig bestaan 

 
Op 12 september is - met alle corona beperkingen - gevierd dat de Laankerk dit jaar een eeuw bestaat. De kerkzaal 
was te bezichtigen, de hele dag door was er orgelmuziek en zang te horen en in De Brug (de nieuwe aanbouw achter 
de kerk) was een fototentoonstelling van honderd jaar Laankerk opgesteld. Onder het genot van koffie of thee zijn 
verhalen en ervaringen gedeeld.  
 
Door aan te sluiten bij de Open Monumentendag waren er zowel bezoekers uit de wijk als andere Rotterdammers. 
Bedankt voor uw komst! Al met al een gezellige dag en voor herhaling vatbaar. Zien we u volgend jaar tijdens Open 
Monumentendag? 
 

 
 

 
Hoofd- en subsponsor 
verlengen contract  
met CKC 
 
Hoofdsponsor PLUS  

’s-Gravenland en subsponsor  
De Witte de Witte installatietechniek 

hebben onlangs hun sponsor-contracten met CKC 
verlengd tot de zomer van 2024.  
 
De bijdragen van beide sponsoren zijn enorm 
belangrijk en CKC spreekt dan ook van een 
essentiële bijdrage aan een stabiel financieel 
fundament onder de club. 
 



Het Nieuwe Rivium overspoelt Kralingseveer: hoe verder?  
 
Het Nieuwe Rivium met 7.500 inwoners, 4.750 auto's, 1.175 honden en 3.647 barbecues 
is weer wat dichterbij gekomen. De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel heeft eind 
september het zogeheten Gebiedspaspoort 2.0 vastgesteld. 
 
Ongeveer vijftig inwoners, verzameld in de app-groep Leefomgeving Kralingseveer, hebben het afgelopen anderhalf 
jaar hun best gedaan Capelle op andere gedachten te brengen. Niet dat ze tégen de komst van een woonwijk in het 
zieltogende Rivium zijn. Wat ze wilden - en nog steeds willen - is dat Capelle 'gewoon' een nieuw bestemmingsplan 
maakt voor het hele gebied. Niets bijzonders.  
 
Bezwaren in behandeling 
Er loopt nog een formeel bezwaar van een inwoner tegen de door Capelle afgegeven vergunning voor de 
verbouwing van een kantoorgebouw tot woonflat. Ook de windturbine heeft hiertegen bezwaar gemaakt.  Zij 
hebben, net als een Kralingseveerder en een inwoner van Fasinatio, ingesproken bij de raadscommissievergadering 
in september. Je kunt dat terugluisteren op de site van de gemeente Capelle (zoek op ‘raadskalender’).  
De HVC-groep, eigenaar en uitbater van de windturbine, vindt dat Capelle enorme risico's neemt door een aantal 
zeer belangrijke zaken, zoals geluidsoverlast voor de toekomstige inwoners, onvoldoende te onderzoeken. Capelle 
verschuilt zich inmiddels achter de brede rug van de vijf betrokken projectontwikkelaars; de wethouder gaf namelijk 
aan de gemeenteraad te kennen dat HVC en de projectontwikkelaars er samen een oplossing voor moeten vinden. 
Zo piept de gemeente er tussenuit en weigert ze verantwoordelijkheid te nemen voor haar eigen grondgebied.   
De verwachting is dat de bezwarencommissie de kant van de gemeente kiest. Overigens lijkt er al maanden weinig of 
geen (ver)bouwactiviteit te zijn op het terrein van ‘Rive 2’, aan de Rivium 1e Straat. 
 
MER in de maak 
Dan is er de wettelijke verplichting een zogeheten Milieu-effectrapport te maken. Dit zal gebeuren vóórdat het 
eerste grote nieuwbouwproject van start kan. Zo'n MER gaat dan meteen over het hele gebied. Wethouder 
Struijvenberg heeft beloofd dat de gemeente Capelle opdracht voor het maken van een MER zal geven. Zoals hij ook 
heeft beweerd dat de betrokken projectontwikkelaar een MER in gang moet zetten. De wethouder lijkt dus maar 
wat te zeggen, het is daarom zaak Capelle goed in de gaten te houden. Houd zelf ook je ogen en oren open! 
Als Kralingseveer staan we inmiddels gelukkig wel op de lijst van direct belanghebbenden. Het betekent dat wij ook 
betrokken zullen zijn bij het maken van een MER. Dan gaat het over zaken die direct en indirect van invloed zijn op 
onze woonomgeving en de leefbaarheid van ons dorp.  
Over de enorme toename van autoverkeer door onze wijk door de permanente afsluiting van de Rivium Boulevard.  
Over de honderden auto’s die vanuit het Rivium bij ons gaan parkeren.  
Over het wegnemen van zonlicht aan huizen en volkstuinen door de bouw van een 100 of zelfs 150 meter hoge 
woontoren op de dijk.  
Dat we belanghebbend zijn, wil trouwens niet automatisch zeggen dat Capelle of de projectontwikkelaars ons 
daadwerkelijk betrekken bij het maken van een MER. Ook hier geldt maximale waakzaamheid.    
 
Referendum wel/niet 
Inwoners van Fascinatio zetten door met het voorstel van D’66 een referendum te houden over het Rivium, een 
voorstel dat de Capelse gemeenteraad eind september heeft weggestemd. Ze verzamelen handtekeningen en 
hebben een kort geding aangespannen om tóch een referendum af te dwingen. Bij zo’n volksraadpleging kunnen 
alleen Capellenaren stemmen. Mede daarom wordt ook gekeken of het mogelijk is in de omringende wijken 
inwoners om hun mening te vragen. Ook bij een wettelijk referendum is de vraagstelling cruciaal. Vanuit 
Kralingseveer bezien zou dit de vraag kunnen zijn: ‘Ik vind dat Capelle alsnog een nieuw bestemmingsplan voor het 
hele te ontwikkelen gebied moet maken.’ Alvast het goede (..) antwoord: EENS.   
 
Rechters aan het woord 
Nu de gemeenteraad van Capelle akkoord is gegaan met dat gebiedspaspoort, hebben de projectontwikkelaars vrij 
spel. Voorlopig lijken ze trouwens de hand op de knip te houden, wellicht ook wantrouwig geworden door de 
toenemende kritiek vanuit omliggende wijken en de windturbine. Projectontwikkelaars vinden mondige inwoners 
lastig, een beetje zoals gewone mensen zich ’s nachts storen aan een mug in de slaapkamer. Maar ze zijn echt als de 
dood voor juridische procedures. De gemeente Capelle dwingt ons elke afzonderlijk afgegeven vergunning aan te 
vechten bij de rechter. En dat gaat ook gebeuren.   



 

 Tony helpt 
bij jouw 
PC-

problemen 
 
Hoi! Ik wil me graag even 
voorstellen. Ik ben Tony 
Petalas, ik woon in 
Kralingseveer en ben 
geïnteresseerd in computers. 
Het is niet mijn beroep, maar 
wel mijn passie! Vanuit deze passie wil ik ook graag 
mensen helpen met hun computerproblemen.  
Dit ga ik doen vanuit Het huis van de Wijk, het 
Rendierhof. 
 
Computers, internet… Hoe meer je je er in verdiept, hoe 
meer vragen er komen. Elke maandagmiddag kan je bij 
mij langskomen met jouw computerproblemen en kan 
ik je helpen. Vanwege deze lastige tijd moet je je 
voorlopig wel van tevoren aanmelden via 06-12724929. 
Bel mij gerust voor het maken van een afspraak.  
 
PS: Tony’s hulp is gratis, maar een kleine blijk van 
waardering is natuurlijk altijd fijn. 
 

  

Geen ongewenste reclamefolders meer 
 
Vanaf 1 november mogen huis-aan-huisfolders alleen 
nog worden verspreid op adressen waar een ja/ja-
sticker op de bus is geplakt. Volgens wethouder Arno 
Bonte van Duurzaamheid wordt op deze manier jaarlijks 
3 miljoen kilo papier bespaard. 
 
Je kunt de brievenbus-stickers ophalen bij 
de Stadswinkels en bij publiekslocaties. Een afspraak 
maken hiervoor is niet nodig. Kijk voor de adressen op 
www.rotterdam.nl. 

 



 



 

Blessure? 

Fysiotherapie 

Sportfysiotherapie 

Manuele therapie 

Oedeemtherapie 

Psychosomatische fysiotherapie 

Bekkenfysiotherapie 

Fascinatio Boulevard 562 
2909 VA Capelle aan den IJssel 

info@nobelsecurity.nl 
www.nobelsecurity.nl 

06-27072747  
06-27211710 

www.fsfysio.nl 
010–2881128 

06–30303344 



FF voorstellen:  
Nieuwe wijknetwerker Lies van Pelt 
 
In andere tijden zou je haar sinds september regelmatig 

door Kralingseveer kunnen zien lopen: Lies van Pelt. Onze nieuwe wijknetwerker laat 
namelijk graag haar gezicht zien. Voor een praatje, om te horen wat goed en wat 
minder goed gaat in de wijk.  
 
Lies zit als een spin in het web van bewoners, gemeente en andere voor ons 
relevante organisaties. Om te verbinden. Om bewonersinitiatieven te stimuleren.  
Om eventuele problemen op te lossen. Ze kan een ingang zijn tot bijvoorbeeld 
Stadsbeheer, Stadsontwikkeling, Maatschappelijke ontwikkeling of Directie 
Veiligheid. Je kunt haar rechtstreeks bellen (06-22520672) en mailen 
(e.vanpelt@rotterdam.nl). 
 
De leukste baan 
Lies: “Ik ben 61 jaar. Geboren in Schiedam. Ik werk al 35 jaar bij de gemeente Rotterdam. Via toen nog 
Gemeentewerken naar Directie Veiligheid en sinds een jaar of vijf bij de Gebiedsorganisatie. Ik ben daar begonnen 
als wijknetwerker in Zevenkamp en nu voor Kralingseveer, ’s Gravenland en Prinsenland. Wijknetwerker is wel de 
leukste baan die je je kunt bedenken. Contact hebben met veel mensen en helpen om hun ideeën te realiseren of 
problemen op te lossen, hoe leuk is dat!” 
 
Kop van Jut 
“Horen wat goed gaat, dat is fijn. Maar soms zijn mensen gewoon boos. Dan ben ik de Kop van Jut. Ja, dat hoort ook 
bij dit werk. Als er iets niet goed gaat, zeg het mij. Daar hoef je geen doekjes om te winden; ik houd van open en 
eerlijk. Recht door zee, dat is de makkelijkste weg.” 
Lies zit ook ons Wijkplatform voor; een kwartaaloverleg met een groep bewoners waar ook ambtenaren en 
bijvoorbeeld de politie bij aansluiten. “Ik ben niet 24/7 in de wijk en zo’n overleg helpt mij om nog beter voeling te 
houden met wat er speelt. De wijkbewoners zien en weten samen meer dan ik alleen. En ik houd van korte lijntjes. 
Je weet me nu te vinden; schroom niet om me aan te spreken, te mailen of te bellen!” 
 
 
 Wie gaat waarover in Rotterdam? 
 
Gemeenteraad, burgemeester & wethouders 
Kralingseveer ligt in de gemeente Rotterdam. Aan de ‘Coolsingel’ stelt de gemeenteraad in hoofdlijnen beleid voor de hele stad 
vast. In verschillende commissies worden deze raadsbesluiten inhoudelijk besproken, in de raadsvergaderingen wordt 
(eventueel nog) gedebatteerd en gestemd over de besluiten. Ook controleert de gemeenteraad het college van burgemeester 
& wethouders. De gemeenteraad is dus het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad van Rotterdam 
bestaat uit 45 leden. Alle leden zijn lid van een politiek partij en een fractie. Eens per vier jaar kan je stemmen voor de 
gemeenteraad. De eerstvolgende keer is op 16 maart 2022.  
 
Gebiedscommissie, wijkmanager en wijknetwerker 
Kralingseveer maakt deel uit van het gebied Prins Alexander. Onze gebiedscommissie vertegenwoordigt onze wijk. De leden 
van de gebiedscommissies zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur (= gemeenteraad + B&W).  
De vergaderingen van de gebiedscommissie zijn openbaar en ook online te volgen. Als bewoner kun je inspreken tijdens deze 
vergaderingen. Eens per vier jaar kun je stemmen voor de gebiedscommissie.  
Lies van Pelt is onze wijknetwerker (zie artikel). Karima Bouchtaoui is onze wijkmanager. Zij is het eerste aanspreekpunt voor 
de gebiedscommissie en de gemeentelijke clusters (bijvoorbeeld cluster Dienstverlening, Stadsbeheer, Werk & Inkomen).   
 
Buurtwerk, wijkagenten, wijzelf 
Wij Kralingseveerders kunnen zelf dus via het stemhokje indirect invloed uitoefenen (via de Europese, landelijke, provinciale, 
gemeentelijke en gebiedscommissie-verkiezingen). We hebben natuurlijk zelf ook directe invloed. Namelijk door de manier 
waarop we met elkaar en met onze omgeving omgaan. Verder kunnen we dus via onze wijkmanager en wijknetwerker, maar 
vaak ook rechtstreeks via 14010, in contact komen met de gemeente en andere organisaties. Onze wijkagenten zijn trouwens 
ook regelmatig in Kralingseveer te vinden.  
Ten slotte is ook Buurtwerk actief in de wijk, gericht op het welzijn van bewoners én de sociale kwaliteit van Kralingseveer. 
Miranda Rietveld is onze buurtwerker. Meer weten: www.buurtwerk.nl en/of loop ff langs in het Rendierhof.  
 



 Zoals bekend lopen er veel projecten met grote invloed op onze leef- en 
woonomgeving. Denk aan de Oeververbinding, Algera- en A16-corridor, 

Excelsior/ EUR-project met veel woningen en de daaraan gekoppelde 
verkeersafwikkeling, Feyenoord City, Verstedelijking van A tot Z, Brainpark, 
Renovatie van de Van Brienenoordbrug en Het Nieuwe Rivium. Met als 

gevolg: meer drukte en meer verkeer door onder andere Kralingseveer. 
De gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoeken zes maatregelen om de 
regio Rotterdam beter bereikbaar te maken. Wat de beste invulling van die maatregelen is, wordt onderzocht 
samen met omwonenden, belanghebbenden, bedrijven en experts. Wil je op de hoogte blijven? Kijk op 
https://oeververbindingen.nl en/of meld je aan voor hun nieuwsbrief. Vanuit onze wijk is Kaspar Pieterse lid 
geworden van een van de drie klankbordgroepen. Hij ‘praat’ ons bij. 
 
De Algeracorridor, participeren kun je leren 
 
Waar we bij de gemeente Capelle tegen betonnen (lege 
kantoor) muren aanlopen en het participeren dus niet zo lekker 
gaat, lukt dat tot dusver wel bij het ‘Werkspoor Algeracorridor’.  
 
Het ‘Werkspoor Algeracorridor’ is onderdeel van het grote 
project Oeververbindingen. Andere werksporen zijn de 
‘Oeververbinding en OV’, en de ‘A16 Van Brienenoordcorridor’. Alle werksporen zijn gericht op een betere 
bereikbaarheid, leefbaarheid en het vergroten van kansen voor mensen. Niet voor de korte termijn, maar voor over 
een jaartje of 10 à 15.  
 
De Algeracorridor loopt vanaf het Kralingseplein tot het eerste deel van de N210 in Krimpen aan den IJssel.  
In de aanpak ervan wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen voor de korte termijn en voor de lange termijn. 
Het genoemde werkspoor richt zich dus op de lange termijn. Hiervoor is 68 miljoen euro beschikbaar.  
 
Korte termijn: tien kleinere projecten 
Voor de korte termijn, want we willen tenslotte snel resultaat, lopen er tien kleinere projecten. De grote kruising in 
Krimpen wordt aangepakt, er wordt gekeken naar het intelligent maken van alle verkeerslichten op de route, maar 
er wordt ook een plan uitgewerkt voor de inzet van e-bikes. Want dat is voor zowel de korte- als de lange termijn 
ook een richting waarin we moeten denken. Niet alleen meer ruimte voor de auto, maar betere alternatieven zodat 
we de auto vaker laten staan. ‘Vraagbeïnvloeding’ heet dat.   
 
Lange termijn: we zijn in beeld 
Voor de lange termijn is het werkspoor Algeracorridor in de 
verkenningsfase. In deze fase zoeken we naar het beste pakket 
aan (deel)maatregelen. Alle opties worden bekeken, ook al 
lijken ze in eerste instantie onhaalbaar. Hierin wordt dus ook 
actief gesproken met burgers en bedrijven die meedoen met 
het participatietraject. Zo ook met mij. Ik probeer Kralingseveer 
en ons verkeersprobleem aanhangig te maken zodat we niet 
vergeten worden. En natuurlijk breng ik de potentiële strop, Het 
Nieuwe Rivium (HNR), onder de aandacht. In alle rekenmodellen 
zijn de ambities van HNR meegenomen, dus dat fijn.  
 
Out-of-the-box 
Een snelle fietsroute van Krimpen naar Rotterdam, een fly-over of een onderdoorgang bij de grote kruisingen, een 
tunnel bij/in plaats van de Algerabrug (voor doorgaand verkeer) en een beter en uitgebreider OV. Zoals de term 
‘Vraagbeïnvloeding’ al doet vermoeden, moeten we zeker ook out-of-the-box denken. Dat is het leuke van deze fase, 
niets is te gek. Er wordt in ieder geval praktisch invulling gegeven aan het participeren, en dat is fijn. Niet één 
bijeenkomst en dan weer de ambtelijke molen in, maar meerdere (digitale) bijeenkomsten met ruimte voor extra 
inbreng. Helaas blijft het nog even proppen op onze ontsluitingswegen, maar weet dat er serieus werk van wordt 
gemaakt!  



 

Belangenbehartiging met IMpact 
Er zijn in onze regio dus veel projecten met grote invloed op onze leef- en woonomgeving.  
De appgroep Leefomgeving Kralingseveer bestaat nu ongeveer een jaar. Directe aanleiding waren 
de plannen voor Het Nieuwe Rivium (meld je aan via 0647412762). En er bestaat IMpact; directe 
aanleiding waren de plannen voor de nieuwe oeververbinding. IMpact streeft naar een meer 
integrale visie/aanpak van de verschillende projecten. Met als doel verbetering of minimaal 
gelijk houden van de kwaliteit van ons leef- en woonklimaat. 
 
Het komt nu voor dat sommige regio’s oplossingen aandragen die andere regio’s meer overlast gaan bezorgen.  
Of sommige regio’s dreigen tussen wal en schip te vallen, zoals Kralingseveer. Daarnaast is goede samenwerking 
tussen de verschillende overheden essentieel. Sommige wegen vallen bijvoorbeeld onder de verantwoordelijkheid 
van de rijksoverheid terwijl andere onder de provinciale of de gemeentelijke overheid vallen. 
 
Om de stem van bewoners goed naar voren te brengen, is sinds de start van het project Oeververbindingen (januari 
2019) aandacht voor participatie. Naast de klankbordgroepen is er een Omgevingsberaad. IMpact is één van de 
leden van het Omgevingsberaad; dit is een adviesgroep waarmee alle collectieve en maatschappelijke belangen in 
het project zijn vertegenwoordigd. Meer weten? Kijk op www.impact-oeververbinding.nl en op 
https://oeververbindingen.nl/participatie-overzicht/meedenken/ 
 
 
 

Overpeinzingen van de Buurtkat 
  
Mijn Rotterdamse dorp Kralingseveer ligt tussen het Rivium, 's Gravenland en Capelle-
West, het deel van Capelle aan den IJssel dat net niet over de dijk heen kijkt. Voor het 
droevige Rivium heeft de gemeente Capelle grote plannen; het bedrijventerrein moet een 
hippe woonwijk worden, met 7.500 inwoners. Op impressies ervan tekenen geestdriftige 
Capelse ambtenaren consequent het bosje van Kralingseveer in alsof het bij Het Nieuwe 
Rivium hoort. Ze noemen het de Parkzone, waar de nieuwe bewoners kunnen recreëren 
en dode dieren roosteren. Diezelfde vlijtige ambtenaren reserveren de straten van 
Kralingseveer als parkeerzone voor inwoners en bezoekers van Het Nieuwe Rivium,  
zo blijkt uit de antwoorden op kritische vragen over parkeeroverlast. 
 
Wellicht geïnspireerd door Het Nieuwe Rivium, heeft de eigenaar van het vervallen 
Bouman-terrein - aan het begin van ons dorp - een plan ingediend bij de gemeente 
Rotterdam. Van Herk wil er woningen neerzetten. Veel woningen! Dat zou zomaar een 
verdubbeling kunnen betekenen van het aantal inwoners - en honden en katten - in ons 
dorp. De gemeente Rotterdam heeft Van Herk laten weten dat minder beter is. Maar 
heeft de inwoners van Kralingseveer hierover officieel nog helemaal niets laten weten.   
 
Natuurlijk is er contact gezocht met Van Herk. En natuurlijk niets gehoord. Als Van Herk 
een kerel is (het mag ook een vrouw zijn), gaat hij in op de uitnodiging - bij deze! - op de 
koffie te komen. Dan kan hij laten zien wat hem voor ogen staat met het Boumanterrein. 
En kunnen Kralingseveerders vertellen wat zij belangrijk vinden. Misschien vinden ze 
elkaar wel in een geweldig idee. Een visvijver, muizenflat of iets met melk, hoop ik. 
 
Pietje B. 
 



 
 
 
 
 
 
 

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 



Nieuwe manier om hulp aan te 
bieden en te vragen 
 
Zorgzaam010 is de nieuwe, verbrede website 
voor vrijwilligerswerk in Rotterdam.  
Het platform verbindt vraag en aanbod op het 

gebied van vrijwilligerswerk, burenhulp, 
maaltijdvoorzieningen en vriendschapsvragen.  

Meer informatie, hulp vragen of aanbieden? Ga naar 
www.zorgzaam010.nl.  
 
 
Buurtbus rijdt weer normale route,  
maar wel minder vaak 
 
De buurtbussen 606 en 607 rijden weer hun gebruikelijke routes. 
Wel is de dienstregeling tijdelijk aangepast omdat er minder 
chauffeurs beschikbaar zijn. Dat komt doordat veel van deze 
vrijwilligers ouder dan zeventig jaar zijn en dus in de kwetsbare 
doelgroep vallen. Bus 606 rijdt 1 x per uur en bus 607 rijdt 1 x per 2 
uur. De buslijnen vertrekken vanaf halte Capelsebrug laag. 
 
Welke route en wanneer rijdt de buurtbus? 
Bus 606 rijdt tussen 7.10 uur en 15.30 uur. En rijdt vanaf Capelsebrug-laag door Kralingseveer, Capelle- West en ’s 
Gravenland weer terug naar Capelsebrug.  
Bus 607 rijdt vanaf Capelsebrug-laag door Kralingseveer, Capelle-West, ’s Gravenland, Middelwatering en 
Oostgaarde naar Schollevaar en weer terug. De bus rijdt deze route vanaf 07.42 tot 16.19 uur. Van 16.21 tot 18.19 
uur rijdt de 607 alleen tussen Capelle-Centrum en Schollevaar. De volledige dienstregeling en de haltes staan hier:  
• www.buurtbuscapelle.nl 
• Lijn 606 via www.ret.nl/home/reizen/dienstregeling/bus-606.html 
• Lijn 607 via www.ret.nl/home/reizen/dienstregeling/bus-607.html 

 
Veilig met de buurtbus 
OV-NL heeft aanvullend onderzoek laten doen door TNO naar de zogeheten kuchschermen in kleine bussen. Uit 
inspecties van de RET naar aanleiding van het TNO-onderzoek blijkt dat het type buurtbus dat hier rijdt in combinatie 
met de kuchschermen geschikt is voor het vervoeren van reizigers. 
Reis alleen als dat echt nodig is. In al het openbaar vervoer moet iedereen van dertien jaar en ouder een mondkapje 
dragen. Dat is verplicht. In de buurtbussen is plek voor maximaal acht passagiers. Heb je klachten? Maak dan geen 
gebruik van het openbaar vervoer. Ook niet van de buurtbus. Blijf thuis en laat je testen. 

 
 
Bijzondere oefenwedstrijd voor CKC 
 
In de voorbereiding op het nieuwe seizoen was 
eerstedivisieclub SBV Excelsior nog op zoek naar 
een tegenstander. Omdat Mario Meijer - 
hoofdtrainer van CKC - ook hersteltrainer en 

verzorger bij Excelsior is, was de link snel gelegd. Zo 
kon het kleine CKC in het stadion aantreden tegen de betaald 
voetbalclub uit Kralingen. De wedstrijd werd met 10-0 verloren 
maar was desondanks erg leerzaam en een unieke ervaring voor de 
Kralingseveerders.  
Een videofragment uit de wedstrijd ging na afloop zelfs nog viral op social media toen een speler van Excelsior 
iemand van CKC met een fraai trucje het bos in stuurde.  



 
  

 

Nationale Dag van de Minibieb 
Zaterdag 19 september was het zover; de eerste 
Nationale Dag van de Minibieb. Uiteraard deed de 
Minibieb Kralingseveer, gevestigd op de hoek van de 
Buffelstraat en de Zebrastraat, hier ook aan mee.  
 
Het weer was boven verwachting supergoed. Voor deze 
speciale dag was er keuze uit meer dan vijfhonderd 
boeken: romans, thrillers, kookboeken, biografieën en 
uiteraard niet te vergeten: kinderboeken. Het werd een 
drukte van jewelste.  
 
Deze dag gaf iedereen de mogelijkheid om eens al zijn 
vragen over de Minibieb te kunnen stellen, want  
“Wat als je langs de Minibieb loopt en je ziet daar een 
boek dat je supergraag wilt lezen? Mag je dat dan 
meenemen? Of moet ik dan persé een boek 
terugzetten?” Het antwoord op deze vragen is als volgt: 
als je toevallig voorbij de Minibieb loopt en je ziet daar 
een boek dat je heel graag wilt lezen, dan mag je het 
meenemen. Je hoeft dan niet noodzakelijke een boek 
terug te zetten. Na lezing kan je het boek terugbrengen, 
aan iemand anders doorgeven of houden. “Mag ik er ook 
een boek in zetten?”. Ja hoor, dat mag altijd! Op de vraag 
“Wat kost het?” kunnen we heel simpel zijn:  
helemaal niets, nada, noppes! Oftewel: het is gratis. 
 
Wij kijken alweer uit naar de volgende Dag van de 
minibieb, maar daar hoef je niet op te wachten.  
Er staan altijd leuke, interessante boeken in de  
Minibieb. Loop gerust even langs en kom eens kijken! 
 



De wijkagenten komen naar je toe…  
 
In elk basisteam van het land zijn ze te vinden, de wijkagenten. Ook ons basisteam  
(Politie Rotterdam-Oost, Basisteam IJsselland) heeft deze oren en ogen in onze wijk:  
Nick van de Bogaart en Kees Moerland. Zij stelden zich aan ons voor in Wijkkrant #2 
van dit jaar. 
 
De wijkagent is het gezicht van de politie in de wijk, het vaste aanspreekpunt voor 
bewoners en organisaties in de wijk. De wijkagent kent de wijk en dus ook de 
problemen van de wijk.  

 
Onlangs stonden onze 
wijkagenten ’s avonds op het gravelveld met hun Coppie Koffie.  
Je kon daar terecht met al je vragen en zorgen. Of een bakkie 
thee/koffie dus. Ze hadden hun komst aangekondigd op hun 
social media: Instagram (wa_capelleaandenijsselwest) en Twitter 
(@WA_CapelleWest). 
 
Kees en Nick zijn ook bereikbaar via 0900-8844; of stuur een mail 
naar wijkagenten-capelle-west.ijsselland@politie.nl. Zij nemen 
dan zo snel mogelijk contact op. Bel bij spoed altijd 112! 
 

 
 
Activiteiten in het  
Huis van de Wijk (Rendierhof) 

 
Je vervelen? Of alleen zijn? Dat hoeft 

écht niet! Het Huis van de Wijk is er voor jou. 
Doe mee met de activiteiten of kom gewoon 
eens langs voor een kop koffie en een gesprek. 
Je kunt er terecht met al je vragen, ideeën en 
zorgen. Kan je niet langskomen? Bel 010-
4553799 dan komen wij naar jou toe. 
 
In verband met Corona moet je je 
tegenwoordig aanmelden voor deelname aan 
activiteiten. Dit kan via 06-12724929 en via 
miranda.rietveld@buurtwerk.nl. 
 
Heb je talenten die je voor de wijk wil inzetten? 
Of denk je over vrijwilligerswerk na?  
Bel 010-4553799 en vraag naar de balie van Het Lage Land.  
 
 

Oppashond voor 55-plussers 
 
In Kralingseveer zijn heel wat honden. En er zijn zeker  
oudere wijkbewoners die heel graag een hond zouden willen 
hebben, maar niet altijd 24/7 de zorg voor een hond.  
De Stichting OOPOEH koppelt deze senioren aan honden in de 
buurt. Baasjes zoeken namelijk vaak een vertrouwde oppas voor 
hun viervoeter. En veel senioren vinden een hond gezellig. En 
gezond; een hond zorgt voor meer beweging, een frisse neus en 
sociale contacten. Iets voor jou? Kijk op www.oopoeh.nl.  

Activiteit dag tijd kosten/info
Buurtwinkel ma t/m do 13.00 - 17.30
computer spreekuur maandag 11.00 - 12.00 06-12724929 op afspraak
kaarten maandag 13.30 - 16.00 1,70 incl koffie
Kaarten maken maandag 19.00 - 21.30 6,00 incl 1 kaart
Hatha Yoga maandag 17.00 - 18.15 5,00 pp   all levels 
Hatha Yoga maandag 18.30 - 19.45 5,00 pp   all levels 
Kaarten maken dinsdag 14.00 - 16.30 6,00 incl 1 kaart
EHBO dinsdag 19.30 - 22.00 info tel. 06-40195799
Fotoclub Maasstad dinsdag 20.00 - 22.00 info tel. 06-41850801
Koffieochtend woensdag 10.00 - 11.00 gratis
Sjoelen woensdag 13.30 - 16.00 1,70 incl koffie
Biljarten woensdag 13.30 - 16.00 biljartklok
Biljarten donderdag 13.00 - 15.30 biljartklok
Eetcafe Eet je mee donderdag 17.00 - 19.00 5,50 (laatste do v/d maand) 
Taalles groep tijd in overleg sept t/m dec 20,00 (wekelijks)
Taalles individueel tijd in overleg sept t/m dec 40,00 (wekelijks)
Biljartver Holle Keu vrijdag tijd in overleg www.dehollekeu.nl
Halloween zaterdag 31-okt onder voorbehoud! Info volgt



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
CKC 1 en CKC VR1 winnen Frans van Desseltoernooi 
 
Op 18, 19 en 22 augustus werd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen het jaarlijkse Frans van 
Desseltoernooi gespeeld, vernoemd naar de oud-voorzitter van de club. Bij de mannen streden 
CKC, Dilettant, Antibarbari en SPV'81 om de schaal. Bij de vrouwen waren het CKC, DCV, 
Antibarbari en Smitshoek. De finales op zaterdag zijn door beide CKC-teams gewonnen.  
De prijzen zijn enkele weken later uitgereikt door Frans van Dessel zelf. 

 

Lekker gymmen met z’n allen 
In augustus heeft FS Fysio in samenwerking 
met Buurtwerk de eerste balkongym 
georganiseerd voor onder andere de (oudere) 
bewoners van de Wapitiflat. Lekker bewegen 
op je eigen niveau, in de buitenlucht en 
rekening houdend met de 1,5meter regel.  
 
Omdat de eerste sessies een groot succes 
waren, is besloten om het project met  
nog eens tien weken te verlengen.  
 
Iedereen kan (gratis!) meedoen, 
vrijdagochtend van 11-12 uur aan de 
achterkant van de Wapitiflat.  
 



 
 

 
Colofon 
 
De Wijkkrant Kralingseveer verschijnt vijf keer per 
jaar in een oplage van 850 stuks.  
 
Deze editie is gemaakt en verspreid door  
Désirée Valten, Gerben van Santen, Ron van Herk, 
Elise van Dalfsen, Barbara Flanderijn, Ben van Rooij, 
Henk Kasbergen, Kaspar Pieterse, Miranda Rietveld, 
Lies van Pelt, Piet de Man, Amber Rook, Nienke 
Koopmans, Jacqueline ’t Jong, Sergej Koopmans, 
Rien van der Schelling en Ben van Delft.  
 
Tips, vragen en opmerkingen zijn van harte welkom 
via info@kralingseveer.com. Wil je ook schrijven 
voor de wijkkrant of bijvoorbeeld fotograferen? 
Graag! Meer weten? Bezoek ook de Facebookgroep 
‘Kralingseveer’ of www.kralingseveer.com. 
 
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 NL17 INGB 0006 5416 85. 
Vermeld erbij dat het om sponsoring van de 
Wijkkrant gaat. Wil je adverteren? Mail naar 
info@kralingseveer.com. 

 

IJsselmondselaan aangepast  
De werkzaamheden aan de IJsselmondselaan zijn 
op 28 september begonnen. De oprit naar de Van 
Rijckevoorselweg wordt verbreed. Er komen nabij 
de Wapitistraat en bij de bushalte hoek 
IJsselmondselaan-Zebrastraat wegversmallingen. 
Om zo de snelheid binnen de perken te kunnen 
houden en sluipverkeer te ontmoedigen. 
 

 

HOUD 1,5 
METER 

AFSTAND
!!!! 



 


