
 

Van de redactie 
 
Wat een cadeau, die sneeuw. En wat hebben we  
ervan genoten. In deze Wijkkrant een uitgebreid 
fotoverslag. Het plezier spat ervan af! 
 
Complimenten trouwens voor de manier waarop 
buren omgaan met alle beperkingen. Rond Oud & 
Nieuw is er weliswaar vuurwerk afgestoken, maar het 
was van korte duur. Ook de dieren willen iedereen 
daarvoor bedanken. Door de avondklok is het om 
negen uur ’s avonds stil op straat, afgezien van de 
hondenbezitters natuurlijk. De Laankerk en CKC 
gebruiken de computer om contact te houden met hun 
mensen. De MiniBieb, PlantenBieb, Buurtwinkel en 
Volkstuinvereniging zijn nog ‘gewoon open’. Chapeau! 
 
Allerlei buren maken plannen voor straks, als we weer 
meer mogen. Het Jazzfestival is bezig met de 
programmering en financiën; dit is nog niet helemaal 
rond. Wel is er een nieuwe datum: zaterdag 3 juli. Blok 
je agenda! Verder hebben wat buren plannen om een 
‘kookclub’ te beginnen, zodat met name ook 
nieuwkomers zich in onze wijk meer thuis kunnen 
voelen. Wil je hieraan meewerken? Laat het weten via 
info@kralingseveer.com.  
 
We wensen iedereen veel leesplezier en moed, hoop 
en liefde de komende maanden. 
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ToetToet… er kan nog meer bij!? 
Veel mensen in Kralingseveer maken zich zorgen over  
verkeer en parkeren. Nu reeds is de laan al druk en zijn de  
plekken schaars, laat staan met alle toekomstplannen. 

Als Het Nieuwe Rivium straks 3.000 parkeerplekken heeft 
voor 7.000 inwoners (plus een xx-aantal werknemers) dan weten wij wel waar ze gaan parkeren. Daarnaast blijkt 
dat voor Feyenoord City en het Stadionpark in maart/april van dit jaar een ponton (zie plaatje) wordt aangelegd. 
Volgens plan gaan de bezoekers niet met de auto naar dit gebied, maar parkeren ze aan onze kant (Van Oord heeft 
z’n parkeerplekken al ter beschikking gesteld) en gaan dan met een waterbus of -taxi naar hun evenement.  
Er zullen veel evenementen komen. En hoe komen die mensen dan bij die parkeerplekken? Juist ja, via de dijk, de 
IJsselmondselaan, de Esch… En dat parkeren bij Van Oord is vast niet gratis. Dus waar proberen mensen hun auto 
te stallen? Inderdaad L 

Met de brief die de gemeente Capelle huis aan huis heeft verspreid, zijn we uitgenodigd om (online) mee te praten 
over mobiliteit (‘luisteren en vragen stellen’). Vanwege de MER voor Het Nieuwe Rivium (zie pagina 3) en de 
ontwikkelingen voor de Algeracorridor. Laat die kans niet voorbij gaan: 2 maart 19.30 uur. Meld je aan via 
rivium@capelleaandenijssel.nl. Baat het niet, schaad het niet.  



CKC, Plus en Stichting Breath bezorgden kerstmaaltijden! 
 
Tijdens de eerste lockdown sloegen CKC en Plus  
’s Gravenland al de handen ineen om maaltijden te bezorgen bij (eenzame) ouderen in de omliggende 
wijken. Deze actie is herhaald tijdens de kerst. Het heerlijke viergangenmenu werd gesponsord door 
PLUS en bereid door de Kookkeuken van Capelle in samenwerking met Soep op de Stoep. Alle 
ontvangers van het menu waren aangemeld door zorgzame buurtgenoten. 

 
De bezorgers waren enthousiaste vrijwilligers van CKC en Stichting Breath en ook de Capelse burgemeester hielp 
mee met bezorgen. Naast het afleveren van de menu’s was er tijd voor het maken van een praatje; dat leverde 
ontroerende en mooie gesprekken op.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Oliebollenactie Laankerk voor Zuidafrikaanse kansarmen 
 
Dankzij de vele bestellingen van oliebollen en appelflappen, ook vanuit de wijk, is er € 603,00 
opgehaald. Dit geld gaat naar Mériesa en Marlin Jordaan in Zuid-Afrika. Zij bieden hulp en 

ondersteuning aan gezinnen en aan kansarme jongeren. Iedereen heel hartelijk dank!  
 
 

Weinig rondslingerende afgedankte 
kerstbomen in de wijk 
 
Verleden jaar waren ze nog een doorn in het oog; 

overal lagen kerstbomen in de wijk. Naast dat dit geen gezicht is, was het 
ook (brand)gevaarlijk. Dit jaar zag de wijk er heel anders uit. Bedankt ophaal-
mannen en vrouwen van de gemeente Rotterdam! En bedankt buren! 
 
       

Online Kerstnachtdienst druk ‘bezocht’ 
 
Helaas hebben we u dit jaar niet kunnen ontmoeten tijdens de Kerstnachtdienst. Wel was er de 

mogelijkheid om online mee te kijken met de dienst, en dat is zeker gedaan. Door mensen uit de wijk en daarbuiten. 
Heel hartelijk dank voor uw belangstelling en betrokkenheid, we hopen u straks weer ‘live’ te kunnen ontmoeten!   



Feest van de democratie 
 
Woensdag 17 maart zijn de 
landelijke verkiezingen voor de 
Tweede Kamer. Ook in 
Kralingseveer! Je vindt het 
stembureau hoogstwaarschijnlijk in 
het Huis van de Wijk, op de hoek 
van de Elandstraat en de 
Rendierstraat. Kijk voor de 
stembureaulocaties op 
rotterdam.nl/wonen-leven/ 
verkiezingen of de achterkant van 
de kandidatenlijst die een week 
voor de verkiezingen in de bus valt.  
 
Eerder stemmen 
We gaan er in deze editie van de Wijkkrant van uit dat 
de verkiezingen ‘gewoon’ doorgaan, op woensdag 17 
maart. Op verkiezingsdag zijn in Rotterdam ruim 400 
stembureaus open. Het is ook mogelijk om vervroegd 
een stem uit te brengen; dat kan op maandag 15 en 
dinsdag 16 maart op één van de ruim 40 aangewezen 
stembureaus verspreid over de stad. De stembureaus 
zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Neem je 
identiteitsbewijs, stempas en mondkapje mee!  
 
Per post stemmen 
Alle 70-plussers krijgen een zogenoemde stempluspas 
toegestuurd. Met die stempluspas kun je zelf naar het 
stemlokaal gaan. Of iemand machtigen om voor je te 
stemmen. Bewaar ‘m dus goed!  
Let op: heb je de stempluspas op 3 of 4 maart nog niet 
binnen of ben je ‘m kwijt? Vraag dan meteen bij de 
gemeente een vervangende stempluspas aan. 
In een tweede zending ontvang je het 
briefstempakket. Met een briefstembiljet, een 
envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop 
en uitleg over het stemmen per brief.  
Let op: heb je op 11 of 12 maart die tweede envelop 
nog niet binnen? Neem dan contact op met de 
gemeente. De briefstem kun je op de post doen of 
afgeven bij een afgiftepunt van de gemeente. Die 
staan op de achterkant van de kandidatenlijst en op 
rotterdam.nl/wonen-leven/verkiezingen.  
De openingstijden zijn: op werkdagen van woensdag 
10 maart tot en met 13 maart van 09.00 tot 17.00 uur. 
En op verkiezingsdagen 15,16 en 17 van 07.30 tot 
21.00 uur. Meer informatie vind je op 
rotterdam.nl/wonen-leven/verkiezingen.  
 
Corona: maatregelen 
Zo’n 10.000 vrijwilligers zorgen er in Rotterdam voor 
dat wij kunnen stemmen. Zij zitten er dus de hele dag, 
deels beschermd door plexiglas en een mondkapje. 
Daarom is het zo belangrijk dat ook wij meehelpen om 
het risico van besmetting zo klein mogelijk te maken. 

Neem dus een mondkapje mee, volg de aanwijzingen, 
houd 1,5 meter afstand en blijf zo kort mogelijk in het 
stembureau.  
Let op: blijf thuis als je in de dagen voorafgaand aan 
de verkiezingen corona-achtige klachten hebt. Je kunt 
dan iemand anders machtigen voor jou te stemmen. 
Hoe dat moet, staat in de brief die je met je stempas 
hebt gekregen. Je mag als kiezer maximaal voor drie 
andere kiezers een volmachtstem uitbrengen.  
Let op: wie volmachtstemmen ronselt kan een maand 
de bak in. 
 
Op wie moet ik stemmen? 
Dit jaar doen landelijk 37 partijen mee aan de 
verkiezingen, een stuk minder dan de 53 in 1922. In 
Rotterdam kun je kiezen uit 31 partijen. En nee, de 
Wijkkrant geeft geen stemadvies! Voor degenen die 
nog twijfelen is er de stemwijzer – ook interessant 
voor degenen die het zeker (menen te) weten, 
trouwens! En wil je weten welke partijen hebben 
gestemd vóór verhoging van de AOW-leeftijd en nu 
tégen (zeggen te) zijn? Wie vóór marktwerking in de 
zorg is en vooral: waarom? Bekijk dan via Prodemos.nl 
de StemmenTracker en de PartijenWijzer.  
 
Stemwijzer.nl   
De stemwijzer geeft aan welke partij of partijen jouw 
voorkeur hebben, gebaseerd op de antwoorden die je 
aankruist op een flink aantal vragen over allerlei 
onderwerpen. Denk aan de hoogte van het 
minimumloon of de maximumsnelheid. Of de 
woningnood en de overbewoning van woonhuizen. De 
betrouwbaarheid van de overheid. De toegang tot de 
rechter en rechtsbijstand. Minder of juist meer 
marktwerking in de zorg. De opvang en integratie van 
vluchtelingen. De wederopbouw van de 
verzorgingsstaat. Subsidie voor kerosine of 
zonnepanelen. Meer of juist minder bevoegdheden 
voor BOA’s. En nog veel meer of ándere 
onderwerpen; de Wijkkrant heeft zich ook deze 
verkiezingen niet bemoeid met de inhoud van de 
stemwijzer.

 



Troeptrim jij al?  
 
Zwerfafval is één van de grootste 
ergernissen en is schadelijk voor 
mensen, dieren en het milieu. Nu 
we met Corona veel vaker buiten 
een ommetje doen, zien we pas 
hoeveel rotzooi overal ligt.  
 
Schoonmaakspullen 
Je kunt helpen om het buiten 
schoner te maken door bij 
Miranda schoonmaakmaterialen 
aan te vragen (miranda.rietveld 
@buurtwerk.nl). Bijvoorbeeld 
zo’n stok waarmee je zwerfvuil 
kunt oppakken zonder het aan te 
raken.  
Misschien zijn er wel mensen die 
het leuk vinden om met elkaar  

 
 
regelmatig een rondje te lopen 
en tegelijkertijd zwerfvuil op te  
ruimen? Geef dat dan door aan 
Miranda. 
 
Ploggen 
’t Is trouwens best hip, dat 
opruimen. Sportschoenen aan, 
pak een vuilniszak en ga de straat 
op om al rennend zwerfafval te 
verzamelen. Bukken en iets 
oprapen staat gelijk aan een 
goede squat, een soort 
kniebuiging. Het is dé nieuwste 
hardlooptrend die is overgewaaid 
uit Zweden. 'Plogging' is de naam. 
Een combinatie van plocka  
(pakken) en jogging. Of in het 
Nederlands: Troeptrimmen.  

 
 
Leuke app 
Om het nog leuker te maken kan 
je gebruik maken van de gratis 
app HelemaalGroen. De app 
maakt op een kaart direct 
zichtbaar waar jij zwerfvuil hebt 
geraapt. En dat motiveert ook 
anderen die actief zijn in dat 
gebied.

 
 
Geen historische route, wel verhalen! 
 
In de vorige Wijkkrant werd een project aangekondigd 
om de geschiedenis van Kralingseveer op te tekenen. 
Helaas gaat dit project niet door. Maar verhalen zijn 
natuurlijk wel zeer welkom!  
 
Bijvoorbeeld over de sigaren/sigarettenwinkel van 
Kalkman (1940-1952) op de IJsselmondselaan (zie foto). 
Of over werken bij Bouman Meubelen en bij de 
fosfaatfabriek. Over de duivenvereniging,  
de wandelvereniging, de vrouwenvereniging,  
de aquariumvereniging, de speeltuin, de kerk, de 
lagere- en de kleuterschool… 
 
Welke herinneringen heb jij aan Kralingseveer? Laten 
we proberen het verleden levend van onze bijzondere 
wijk te houden. Je kunt mailen naar 
info@kralingseveer.com, dan maken we er samen een 
mooi verhaal van. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Lekker druk in de Buurtwinkel 
 
“Nadat we een poosje gesloten waren vanwege Corona, 
hebben de buren de weg naar ons weer goed 
gevonden”, vertelt ‘winkelmeisje’ Nel van der Vlist. 
“Mensen komen boodschappen halen die ze bij een 
andere winkel vergeten zijn, of komen voor een 

aanbieding of een praatje”, vult collega Janny de Jong aan. 
 

De Buurtwinkel zit in de Lamastraat op nummer 39. De winkel is van maandag tot en met donderdag geopend van 
13.00 tot 17.30 uur. Nel: “Binnenkort krijgen we een nieuwe collega. Dit keer geen winkelmeisje  
maar een winkeljongen; Tony. Heel leuk!”  
 
Nieuw in de winkel is de PlantenBieb. Je kunt hier je plantjes en stekjes 
ruilen, doneren of adopteren. Heb je een plantje of stekje over? Breng deze 
dan naar de Buurtwinkel zodat een buurtgenoot er voor kan zorgen. Het is 
fijn als je er een kaartje aan doet waarop staat welke plant het is en hoe 
deze verzorgd moet worden. Zo kan de nieuwe eigenaar goed van start.  
Zie je een leuk stekje om mee te nemen? Neem gratis mee!  
 

 
Alternatieve huldiging jubilarissen  
 
Normaal gesproken worden de jubilarissen altijd 
gehuldigd op de Nieuwjaarsreceptie van CKC.  
Door alle coronaperikelen kon dit uiteraard geen 
doorgang vinden, dus werden de jubilarissen thuis 

voorzien van alle versierselen. Gefeliciteerd!! 
60 jaar lid: Wim Uitbeijerse (op de foto) 
50 jaar lid: Johan Zevenbergen 
25 jaar lid: Kevin Kamminga, Richard Muraczewski,  
John van den Berge en Sjef Mom. 

Ylja en Bram winnen  
de KerstKleurwedstrijd 

Supertrots zijn we op deze 7-jarige talentjes! 
Veel plezier met de speelgoedwinkelcadeaubon J 



 

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 



Het Nieuwe Rivium: steggelen over de MER 
 
Wat eraan vooraf is gegaan: 
de gemeenteraad van Capelle 
is afgelopen najaar akkoord 

gegaan met het zogeheten Gebiedspaspoort 2.0 voor 
Het Nieuwe Rivium (HNR). Dat is géén 
bestemmingsplan, maar het maakt, zo denkt Capelle, 
het wel mogelijk van het bestáánde bestemmingsplan 
voor het Rivium af te wijken. Dat bestemmingsplan 
zegt: géén woningen. Het Gebiedspaspoort schetst: 
5.000 woningen - en die komen uit de koker van een 
vijftal projectontwikkelaars. Capelle heeft naar eigen 
zeggen niets te vertellen over het Rivium waar de 
grondeigenaren de baas zijn. Capellenaren en 
omwonenden - that would be us - staan erbij en kijken 
ernaar, als het aan het college van burgemeester & 
wethouders en ‘hun’ ambtenaren ligt.    
 
Tandenknarsend is Capelle inmiddels wel een 
zogeheten MER gestart, een wettelijk verplichte 
milieu-effectrapportage (zie de vorige Wijkkrant voor 
een uitleg). In februari ligt een soort plan van aanpak 
voor deze MER ter inzage; deze Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD) beschrijft wat Capelle wil laten 
onderzoeken. Zie wijwillendit.nl/capelle-aan-den-
ijssel/project/het-nieuwe-rivium voor dit belangrijke 
document. Zo komt er, op ons verzoek, een 
onderzoek naar bezonning op de volkstuinen. Dat is 
nodig door de geplande hoogbouw, in het bijzonder 
een woontoren van 150 (honderdvijftig) meter aan de 
dijk, direct naast het Zalmhuis. Die gebouwen nemen 
zon weg. Hoeveel zon? En hoe bereken je dat? Ga je 
daadwerkelijk meten of koop je een modelletje van 
een ‘gerenommeerd onderzoeksbureau’? Drie keer 
raden wat Capelle wil opnemen in de NRD.   
 

Wat wij in Kralingseveer willen? En Capellenaren in 
Fascinatio, West en ’s-Graveland? Dat de 
onderzoeken een realistisch beeld geven van de 
effecten van de bouwplannen. In alle wijken. Pijnpunt 
nummer één: onze heilige koe. De auto, inderdaad. 
Capelle denkt dat de verwachte 7.500 inwoners van 
HNR toe kunnen met een halve (!) auto per 
huishouden. Parkeren aan de straat wordt onmogelijk, 
die lelijke dingen passen niet in een hippe woonwijk, 
vindt Capelle. Waar dan wel? Nou, in Kralingseveer. 
De IJsselmondselaan is toch al een mooie overloop 
voor auto’s die straks niet meer over het Rivium 
kunnen rijden nadat het centrum is afgesloten voor 
verkeer. Die lelijke auto’s hebben niets te zoeken in 
het bruisende stadshart van HNR, vindt Capelle. 
 
Uiteraard dienen mensen uit Kralingseveer 
‘zienswijzen’ in (dat kan tot 24 februari). Doel is om 
Capelle ertoe te bewegen meer en beter onderzoek te 
doen en dat op te nemen in de NRD. Een voorbeeld: 
Capelle beweert dat de gemeente al veel voor een 
MER relevante onderzoeken heeft laten doen.  
Het staat vast dat één relevant onderzoek naar 
mobiliteitseffecten slechts ten dele is gedaan, te 
weten een meting naar sluipverkeer in Kralingseveer 
veroorzaakt door het afsluiten van de Rivium 
Boulevard. In de zomer (!) van 2020 is wél het eerste 
deel uitgevoerd; het meer realistische tweede deel in 
het najaar van 2020 is echter nooit uitgevoerd. Wordt 
voor de MER dit tweede deel alsnog uitgevoerd - en 
zo ja, wordt hiermee gewacht tot de mobiliteit op en 
rond het Rivium weer op het niveau (of vergelijkbaar 
daarmee) van vóór corona zit? Wordt vervolgd!  
Meer weten? Meld je aan voor de Leefomgeving 
Kralingseveer whatsapp-groep: 0647412762.

 
Bouke Boers: “Zon in je tuin is sowieso fijn” 
 
Bouke is sinds een jaar trotse bezitter van een volkstuin. Hij is er vaak te 
vinden. Hij vindt tuinieren lekker ontspannend. Zijn tuin ligt tegen het 
Rivium aan. Als straks het Nieuwe Rivium is herrezen, met een 150 meter 
hoge woontoren aan de dijk, wat betekent dat dan voor hem?  
“Ik weet niet wat het gaat betekenen. Ik heb wel op de website van Het 
Nieuwe Rivium gekeken en het lijkt erop dat ik dan in de zomer vanaf half 
4 geen zon meer in m’n tuin heb. Dat lijkt me niet goed voor m’n fruit. Het 
is sowieso niet fijn; iedereen wil toch juist lekker aan het eind van de dag, 
na je werk, in het zonnetje zitten.” 
De volkstuinen liggen een stuk lager dan het Rivium. “Ik weet niet hoe 
hoog die gebouwen tegenover mijn tuintje worden. Ik denk dat er al heel 
snel schaduw over de tuinen valt. Aan de andere kant; als het productiebos 
gekapt wordt, de vergunning ligt er, levert dat weer zonlicht op. En meer 
geluid, dat ook ja.” Bouke denkt dat de volkstuinen straks een belangrijke 
ontspanningsplek wordt voor de bewoners van Het Nieuwe Rivium. 
Kralingseveerders zijn natuurlijk ook welkom J 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 

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 



Kinderzwerfboeken,  
ook voor jou! 
 
Zwerfboeken zijn van alle 
kinderen! Je neemt het boek mee 
naar huis en als je het uit hebt, 
laat je het weer verder zwerven. 
Je vindt ze op school, in de wachtkamer, in de trein, in een 
KinderzwerfboekStation of… 
Je herkent zwerfboeken aan de sticker op de kaft. Op die 
sticker staat: Neem me mee! Je mag het gratis mee naar 
huis nemen en lezen. Als je het uit hebt, laat het dan weer 
zwerven. Dan kan een ander kind het ook lezen. Op de 
binnenkant van de kaft zit ook een sticker. Op deze sticker 

staat vaak een zwerfcode… Met die code kun je de zwerftocht van het boek volgen. Steeds als deze code ingevuld 
wordt op deze website, krijg je een mailtje en weet je waar het boek is. Wist je dat sommige boeken zijn gaan 
zwerven in Utrecht en nu al in Leeuwarden zijn? 
In Kralingseveer is de Minibieb Kralingseveer een KinderzwerfboekStation. Loop hier dus af en toe eens langs om te 
zien welke boeken er staan – of stuur je eigen boek op reis! In de Minibieb liggen stickers die je op je boek kunt 
plakken om het op weg te sturen. Meer informatie vind je op: https://kinderzwerfboek.nl waar je ook je codes aan 
kunt vragen. Kijk voor meer nieuwtjes over de Minibieb Kralingseveer op: facebook.com/minibiebkralingseveer. 
 
 

 
 
Meepraten over je eigen buurt blijkt moeizaam 
 
‘Iedereen wil meepraten over z’n eigen straat, maar 
als Rotterdam dit organiseert in deelgemeenten, 
gebiedscommissies, wijkraden of wijkcomités gaat het 
mis. Opnieuw staat het systeem op de helling.’ Aldus 
een artikel in het Algemeen Dagblad eind januari. 
 
Volgens wethouder Barbara Kathmann (Wijken en 
kleine kernen, PvdA) is de stad ‘al zoekende sinds 
1947’. Bijna driekwart eeuw later heten de wijkraden 
van toen meestal gebiedscommissies. Hun leden 
mailen wel adviezen naar het stadsbestuur, maar daar 
gebeurt zelden wat mee.  
De wethouder is nog kritischer dan het rapport dat de 
Erasmus Universiteit in opdracht van de gemeente 
heeft geschreven, maar ook de wetenschappers 
vinden: het gaat niet goed. 

Kralingseveer valt onder de gebiedscommissie Prins 
Alexander en we hebben een eigen Wijkplatform waar 
overlegd wordt over onze wijk. Onze wijknetwerker 
Lies van Pelt zit dit kwartaaloverleg voor. Hieraan 
nemen vertegenwoordigers van de gemeente deel 
(bijvoorbeeld over groen, heel en veilig), de 
wijkagenten en buurtwerker Miranda Rietveld. 
Daarnaast zitten er mensen uit de wijk in, die diverse 
organisaties (bijvoorbeeld speeltuin, volkstuinen, Nut 
Kralingseveer, Laankerk en tempel) 
vertegenwoordigen.  
Door Corona zijn de vergaderingen opgeschort; zodra 
ze weer starten zullen er in de Wijkkrant korte 
verslagen komen. Heb jij zelf zaken die in het 
Wijkplatform aan de orde moeten komen? Mail naar 
Lies (e.vanpelt@Rotterdam.nl). 



 
Volkstuincomplex is ook een wandelpark 
 
De dagen worden weer langer en we kruipen naar het voorjaar toe. We kunnen langzamerhand weer beginnen met 
zaaien en de tuin klaar maken. Volkstuinieren is goed voor de gezondheid. Je kunt er je ontspanning vinden, je rust 
zoeken en je eigen biologische groenten verbouwen. Bij onze volkstuinvereniging is veel vraag naar tuinen; ze zijn 
allemaal verhuurd voor het volgende jaar. 
 
Door de stijgende grondprijzen en het gebrek aan woningbouwlokaties 
worden er in Rotterdam steeds meer volkstuinverenigingen bedreigd in hun 
voortbestaan. In de aangrenzende wijk Rivium is de gemeente Capelle van 
plan om 5.000 woningen te realiseren. Aan de rand komen hoge gebouwen 
te staan. Dit heeft een direct effect op de volkstuinen. Verwacht wordt dat 
vanaf 16 uur de zon niet meer op het tuinencomplex komt, de hoge 
gebouwen werpen dan hun schaduw af. Zon is natuurlijk heel belangrijk 
voor de teelt. Hierover willen we in gesprek met Capelle. We willen dat 
Capelle onderzoekt hoe de panden zo kunnen worden gebouwd dat de 
volkstuinders er zo min mogelijk hinder van hebben.  
 
Ons volkstuincomplex is ook een wandelpark voor iedereen die er van houdt om naar tuinen te kijken.   
We zetten dit jaar stappen om het park en de tuinen aantrekkelijker en beter zichtbaar te maken. We willen onze 
vereniging natuurlijk graag in stand houden. We hopen dit jaar weer activiteiten te kunnen organiseren waarbij we 
de bewoners van de wijk uit kunnen nodigen. 
 
 
 
Koken door of voor je buren 
 
Lukt het je niet om voor jezelf te koken? Of misschien wil 
je voor buren koken? Dat kan je laten weten via de 
website en app Thuisgekookt.  
 
Er zijn diverse Kralingseveerders die hier al gebruik van 
maken. Misschien ook iets voor jou? 



Breien voor oudjes 
 

De Goedgemutste 
Breicampagne loopt nog steeds door. 

Sterker nog, hij is verlengd tot 20 maart! Je kunt dus 
nog steeds aanhaken.  
 
Breng na de lockdown jouw gebreide of gehaakte 
mutsjes langs in het Huis van de Wijk, zodat wij ze aan 
innocent (= smoothies) kunnen doneren. Met ieder 
gebreid of gehaakt mutsje help je mee aan de 
inzamelactie voor kwetsbare ouderen in Nederland. 
Hoe mooi is dat! Wil je meer weten? Kijk op 
www.degoedgemutstebreicampagne.nl. 
 
 
Nextdoor, handige app voor de wijk 
 
Ken je Nextdoor al? Dit is een hele handige app waar 
veel buren lid van zijn. Je kunt ‘m (gratis) downloaden 
zoals je ook andere apps op je mobiel zet. 
Op de app kan je vragen stellen, antwoorden geven, 
spullen weggeven, verkopen en kopen en je kunt ook 
hulp aanbieden. Heb je een bedrijf, dan kan je 
hiervoor ook aandacht vragen. Super handig dus. 
 
 
“Ik zoek eerst in je slaapkamer”  
 
Met enige regelmaat komen er tips voorbij over hoe 
je een inbraak in je woning kunt voorkomen. Want, 
voorkomen is beter dan genezen, toch? Maar wat als 
het voorkomen niet is gelukt? Zoals bij 40.000 
huishoudens per jaar?  
 
Met onderstaande tips van een anonieme ‘boef’ kun 
je de ellende misschien beperken voor als het jou toch 
overkomt. 
 
“Is er ingebroken en vermoed je dat mijn collega nog 
binnen zit? Bel 112, wacht buiten en laat ook iemand 
(buren…) de achterkant van je huis in de gaten 
houden. Ben je eenmaal binnen, raak zo min mogelijk 
aan; de politie doet altijd sporenonderzoek.” 
 
“De tijd dat wij er met je TV vandoor gingen ligt achter 
ons. We hebben het vooral gemunt op sieraden, cash 
en soms ook kleine elektronica. Bewaar deze spullen 
NIET in je slaapkamer en zeker niet in de kledingkast. 
Ook niet achterin op de bovenste plank. Wij halen de 
slaapkamer meestal als eerste compleet overhoop. 
We trekken alle kleding van de planken, openen 
schoendozen en halen de nachtkastjes leeg. Soms 
zoeken we onder je matras. Je slaapkamer is dus de 
slechtste plek om waardevolle spullen te bewaren.” 

 
 
 
 

 
 

 
“Een kluis is een prima oplossing om waardevolle 
spullen in te bewaren. Maar… Zet hem (goed) vast! 
Want anders is het lekker makkelijk voor ons en ben 
je je kluis mét inhoud in één keer kwijt.” 
 
“We houden niet van camera’s. Buiten houden we er 
vaak rekening mee door bijvoorbeeld ons gezicht te 
bedekken. Eenmaal binnen hebben we aandacht voor 
andere dingen. Dus hang ook binnen een goede 
camera op.” 
 
“Maak foto’s van je sieraden. Elektrisch gereedschap, 
fotocamera’s en sieraden hebben vaak ook unieke 
nummers. Maak hiervan ook foto’s en bewaar ze in de 
cloud en in je mobiel. Vergeet niet regelmatig een 
back-up te maken. Tot zover mijn ideeën en 
suggesties. Heb je nog vragen? Bel met mijn 
‘vrienden’: 0900-8844.

 



 

 
Colofon 
 
De Wijkkrant Kralingseveer verschijnt vijf keer per 
jaar in een oplage van 1.000 stuks.  
 
Deze editie is gemaakt en verspreid door  
Désirée Valten, Gerben van Santen, Ron van Herk, 
Elise van Dalfsen, Kaspar Pieterse, Henk Kasbergen, 
Miranda Rietveld, 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. 

 
 

Vos gesnapt in de wijk 
 

Een bewakingscamera in de Wapitistraat heeft  
4 januari ’s nachts een vos gesignaleerd  

(zie links op de foto). 
 

IJspret, bijna een eeuw geleden! 
 
IJspret op de Nieuwe Maas tijdens de strenge winter 
in februari 1929. Bij Kralingseveer kon je gewoon 
lopend de Nieuwe Maas oversteken. Elders reden 
mensen met auto’s over de rivier. 
 

  
 

 
 

Zorg een beetje 
voor elkaar! 


