
 

Van de redactie 
 
Lente! Lekker naar buiten, samen wandelen of 
hardlopen, een balletje gooien of trappen op het 
gravelveld… Kom maar op zonnetje J En als het 
regent? Dan op de bank met deze volle Wijkkrant. 
 
Voor je ligt alweer het tweede nummer van dit jaar.  
En weer bommetje vol. Met leuk nieuws - de 
Opruimbende, Jazzfestival Kralingseveer, jong 
voetbaltalent en verhalen uit de oude doos - en minder 
leuke berichten, over onze leefomgeving die steeds 
meer onder druk komt te staan.  
 
Nieuw in de Wijkkrant zijn de paginagrote 
advertenties van de Laankerk en de makelaar. Samen 
met de andere adverteerders geven ze Stichting tot 
Plaatselijk Nut Kralingseveer wat extra financiële 
ruimte voor leuke dingen voor in de wijk. 
 
We wensen je veel leesplezier en we stellen het op prijs 
als je ons wilt mailen wat je van de Wijkkrant vindt.  
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KRALINGSEVEER KRANT 
M E D E  M O G E L I J K  G E M A A K T  D O O R  S T I C H T I N G  T O T  P L A A T S E L I J K  N U T  K R A L I N G S E V E E R   
E N  D E  R O T T E R D A M S E  G E B I E D S C O M M I S S I E  P R I N S  A L E X A N D E R  

Jazzfestival Kralingseveer 3 juli 
Hou je agenda vrij: zaterdag 3 juli is er op het Elandplein 
het eerste Jazzfestival Kralingseveer. Dat wil zeggen, als 
het qua Corona-maatregelen kan natuurlijk. 
Wijkbewoner en vermaard jazzgitarist Ratko Zjaca heeft 
dankzij zijn vele contacten een voorlopig programma 
samengesteld. Meer informatie hierover vind je op 
www.kralingseveer.com/jazzfestival. 

Ratko: “We beginnen om 11 uur met Jazz voor kinderen. 
Elke band speelt een ander jazz-genre. Zo heeft het 
laatste optreden veel latin-invloeden, dus kunnen de 
beentjes van de vloer. De bandleiders beginnen de 
optredens telkens met een korte uitleg over wat ze gaan 
spelen. Een stukje educatie, zeg maar. Naast de 
professionele bands krijgt ook talent uit Kralingseveer 
het podium. Mail me een link naar je muziek via 
ratkozjaca@upcmail.nl als je denkt dat je klaar bent voor 
een optreden.” 

Voor het evenement is 10.000 euro beschikbaar gesteld 
door de Cultuur Concreet en de Gebiedscommissie Prins 
Alexander. Mede-organisator Désirée Valten: “Daar zijn 
we heel blij mee, nu kunnen we écht goede bands 
programmeren en professionele techniek inhuren.  
Ook kunnen we de locatie opleuken.” 

 

 



Zaterdag 2 oktober reünie voor (oud-)Kralingseveerders 
 
Voor de tweede keer organiseren Ria de Gier, Harm Touwslager en Henk Wegeling een reünie voor mensen die in 
Kralingseveer wonen of gewoond hebben of hier naar de kleuterschool of lagere school zijn gegaan.  
 
Er hebben zich inmiddels al 85 mensen aangemeld voor dit evenement. Wil je ook verhalen uit de oude doos 
ophalen? Meld je aan via reunieok2021@icloud.com. Via de Facebookgroep Oud-Kralingseveer (inmiddels al 1.200 
leden!) kan je het laatste nieuws (programma en kosten) over de reünie volgen. Het feest wordt net als de vorige 
keer gevierd in het Huis van de Wijk (Elandstraat 53). 
 

 
Jouw eigen chill-plek in de wijk 
 
Hoe tof is het om een plekje in de wijk te hebben waar je kan chillen?  
En hoe leuk is het als je deze plek zelf kan en mag inrichten?  
In het Rendierhof is plek voor zo’n plek J 
 
Ben je jong en vind je het leuk om hierover mee te denken? Stuur meteen een 
berichtje naar Gina op gina.anches@buurtwerk.nl of bel naar 0622866884 
 
 

 
Zaterdag 5 juni: Tweede Dag van de Minibieb 
 
Op zaterdag 5 juni is er bij veel Minibiebs in het land iets leuks te doen. 
Ook Minibieb Kralingseveer, op de hoek van de Buffelstraat en de 
Zebrastraat doet - net zoals vorig jaar - weer mee. 
 
De Dag van de Minibieb is een soort Open Huis,  
maar dan buiten bij een Minibieb. Er zijn leuke activiteiten (volg ons op 
https://facebook.com/minibiebkralingseveer) en het is voor bezoekers de 
kans om eens kennis te maken met de personen achter het boekenkastje. 
Of om juist met elkaar in contact te komen en boeken te ruilen. Bij je 
bezoek moet je wel rekening houden met de Corona-voorschriften. Dus: 
Hou afstand en was voor je bezoek jouw handen.  Uiteraard kun je op 
ieder moment bij de Minibieb terecht. Maar we zouden het héél leuk 
vinden om je ook op 5 juni te zien! 



Feest van de democratie: de Afterparty 
 
In Kralingseveer was de opkomst voor de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer medio maart 82%, 3% hoger dan landelijk. Hier 
https://uitslagen.stembureausinrotterdam.nl/tweede_ 
kamerverkiezing_2021/ wijken/kralingseveer staan alle 
uitgebrachte stemmen van Kralingseveerders, uitgesplitst naar 
partij. De grootste drie zie je in het plaatje rechts.  
 
Vers Beton, het online tijdschrift 'voor de harddenkende 
Rotterdammer', berichtte over vertraging in het definitief maken 
van de uitslag in Rotterdam, zeker een aandachtspunt voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022.  
 
Wie vertegenwoordigt de wijk?  
In februari organiseerde de gemeente Rotterdam zogeheten Wijk Aan Zet-gesprekken. Onderwerp: de beste manier 
om wijkbewoners mee te laten praten en mogelijk zelfs te laten beslissen over zaken die hen direct aangaan. De 
huidige Gebiedscommissies krijgen veel kritiek. Ze worden in de Wijk Aan Zet-gesprekken ‘offerte-tribunalen’ 
genoemd en lijken actieve bewoners eerder in de weg te zitten dan te ondersteunen. Meer informatie over de 
gesprekken staat hier: www.rotterdam.nl/meedenken-doen/de-wijk-aan-zet/. De beelden zijn screenshots van de 
video gemaakt tijdens de sotbijeenkomst. 
En dan is er het geld: een lid krijgt per vergadering 450 euro bruto, 
voor maximaal 24 vergaderingen per jaar. Aan de 
Gebiedscommissie Prins-Alexander, met vjftien leden, hangt een 
maximaal prijskaartje van ruim 160.000 euro.  
 
De olifant 
Begin mei komt het college van B&W met haar voorstel voor een 
andere vorm van. De stadsgesprekken worden hierin 
‘meegenomen’, net als de tussenrapportage die de Eramus 
Universiteit Rotterdam (EUR) eind januari publiceerde (zie 
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9673777/1/ 
s21bb000426_3_45964_tds). De gemeenteraadsleden gaan dan 
met elkaar en met het college in gesprek over het voorstel. In juli beslist de raad definitief of zij het voorstel van het 
college voor een nieuwe samenwerkingsvorm tussen de Rotterdammers en het stadsbestuur overneemt. 
Wijkbewoner Gerben van Santen zoomde regelmatig mee met de Wijk Aan Zet carrousel. Hij ziet in het onderzoek 
van de EUR de bevestiging van zijn idee dat lokale democratie, hoe je het ook organiseert, het echte probleem niet 
oplost. “De olifant in de kamer is de gemeente, de Coolsingel. Daar worden alle beslissingen genomen. Alleen de 
Gemeenteraad krijgt daar af en toe een vinger tussen. Of een zootje bekende Rotterdammers, die één of andere 
actie steunen. ”  
 
De bunker 
Hebben gekozen vertegenwoordigers uit de wijk niet meer feeling met wat er leeft dan de huidige 
Gebiedscommissieleden? Gerben knikt: “Zeker. Alleen lopen die gemotiveerde en betrokken mensen evengoed 
tegen de bunker aan de Coolsingel op. Dan komt er amper iets van 
de grond en erger nog, het vreet energie en demotiveert. Daarom is 
het beter dat we in de Rotterdamse wijken stoppen met democratie 
spelen.”   
 
De wijkmariniers 
De wijken zijn volgens Gerben het meest gebaat bij een team van 
betrokken en daadkrachtige ambtenaren met doorzettingsmacht. 
“Die wijkmariniers - klinkt stoer en dat moet ook! - helpen inwoners 
bij het realiseren van hun kleine en grotere dromen. Verder kun je 
elk gemeenteraadslid via loting aan één of twee wijken koppelen; 
dan zijn zij ónze ogen en oren op de Coolsingel.” 



Veel waardering voor onze Schoonmaakbende 
 
In de vorige Wijkkrant stond een artikel over ploggen en dat je schoonmaaksetjes bij het Huis van de Wijk kon 
ophalen. Daaraan is veel gehoor gegeven. Het animo was zo groot dat de setjes al snel ‘uitverkocht’ waren. Maar je 
kunt op de ‘wachtlijst’ bij onze buurtwerker: Miranda.Rietveld@buurtwerk.nl. We vroegen twee leden van onze 
Schoonmaakbende waarom ze zwerfvuil opruimen en wat daar nu eigenlijk zo leuk aan is. 
 
Leen Neven: “Ik moest best een drempel over” 
Leen Neven woont al z’n hele leven in Kralingseveer. Sinds 
oktober is hij met pensioen. “Ik combineer buiten wandelen 
met zwerfvuil opruimen. Ik woon onderaan de dijk en heb 
vanaf de dijk tot voorbij de Van Brienenoordbrug gelopen 
met m’n opraapstok en afvalzak. Je wilt niet weten hoeveel 
rommel ik heb opgeruimd. Vooral waar mensen ‘chillen’ ligt 
er rommel. Blikjes, flesjes. Je ziet dat het er al lang ligt. Het is 
mij onduidelijk wat de gemeente hieraan doet. Wat het 
beleid is. Bij mij voor lag ook best veel rotzooi, ook in het 
slootje. Daar ga ik een keer apart werk van maken.” 
“Ik moest best een drempel over om zwerfvuil op te ruimen. 
Je ziet af en toe mensen kijken van, is die vent wel helemaal 
ok? Maar ik krijg ook heel veel duimen omhoog. Dat is toch 
leuk, die waardering.” 
“Het zou handig zijn als de mensen die rommel opruimen 
met elkaar afstemmen. Soms loop je ergens en is het schoon 
omdat iemand je voor is geweest. Het schijnt dat we 
hiervoor de appgroep Schoonmaakbende kunnen gebruiken. 
Het lijkt me ook leuk om samen met anderen te lopen; dan 
kan je echt vieze plekken makkelijker schoonmaken. En het is 
gewoon ook gezellig. Als buren hierin interesse hebben 
kunnen ze contact opnemen met Miranda.” 
 
Ali de Ronde: “Gezellig samen met m’n kleinzoon” 
Ali de Ronde heeft geen behoefte om met meerdere mensen 
te lopen. “Ik ga twee keer per week met m’n kleinzoon  
Seth op pad. Hij is pas vier, maar o zo serieus. Met z’n eigen  
stok. Hij stampt de blikjes plat en die geef ik dan weer aan  
buurman Jan; zo zijn we aan het recyclen.” 
Zelf loopt ze regelmatig nog extra rondjes. De wijk wordt 
schoner, ervaart Ali. “Behalve dan achter het Huis van de 
Wijk. Je vindt daar flesjes, blikjes, allemaal restanten van 
eten inclusief verpakkingen. Dozen vol, echt bizar. Miranda 
heeft een vuilnisbak neergezet maar ik weet niet of dat nou 
zo veel helpt.” 
“Afgelopen maandag kwam ik vijf mondkapjes tegen op de 
route vanaf de Laankerk naar de Elandstraat. Ik ben bang dat 
die van kerkgangers waren. Bij het opruimen hiervan is de 
stok extra fijn, want ik pak die echt niet met de hand op. Ook 
bijplaatsingen bij containers zorgen voor zwerfvuil omdat 
kauwen de zakken open pikken. Ik heb ook een fietsstuur 
gevonden; waarom gooien mensen dat in de natuur?” 
‘Petje af mevrouw’; dat hoort Ali regelmatig op straat. “Ik 
vind het fijn dat mensen mijn inzet waarderen. Het is vaak 
aanleiding voor een praatje; ik ken natuurlijk ook veel 
mensen want ik woon hier al 34 jaar. En verder is het dus 
gewoon leuk om zo actief te zijn; zeker in deze Corona-tijd.” 



Reactie van de gemeente  
We hebben de gemeente 
gevraagd om een reactie op de 
vraag van Leen Neven over wat 
het zwerfvuil-beleid is.  
Het antwoord: 
 
Schone Stad is verantwoordelijk voor de reiniging van de 
openbare ruimte. Bijvoorbeeld afval, onkruid, uitwerpselen 
en graffiti. Vooraf wordt tijdens een schouw de 
‘beeldkwaliteit’ bepaald. De beeldkwaliteit geeft weer in welke mate onderdelen in de buitenruimte er netjes en 
verzorgd uitzien, hoe dit wordt beleefd. Naar aanleiding van de schouw bepaalt de gemeente wat ze waar gaat doen. 
De Wijkreinigingsteams (WRT) werken in Kralingseveer samen met de bedrijfsschool; de interne opleidingstak van de 
gemeente Rotterdam.   
Wanneer er zwerfvuil is, kunnen bewoners dit melden via de MeldR-app van de gemeente Rotterdam. Afval naast de 
container? Straatlantaarn kapot? Verzakte stoeptegels? Met de MeldR (= vervanger van de Buiten Beter App) geef je 
snel en gemakkelijk meldingen door aan de gemeente. Meer informatie staat hier: 
www.rotterdam.nl/nieuws/melden-met-meldr 
 

 
 

Nieuwe dominee stelt zich voor 
 
Ik ben ds. Floris van Binsbergen, sinds 7 

maart predikant van de Laankerk. Samen met 
mijn vrouw Helene en onze zes kinderen hebben we met 

veel plezier onze intrek genomen in de pastorie tegenover 
de Laankerk, IJsselmondselaan 237b.  
 
Inmiddels zijn er de eerste contacten geweest met mensen 
uit de buurt. We voelden ons snel thuis in de wijk en zien uit 
naar open en fijne contacten.  
 
Hoewel ik als predikant gericht ben op de christelijke 
gemeente, wil ik als christen ook mijn maatschappelijke 
betrokkenheid tonen bij het wel en wee van de buurt en 
probeer daarin het voorbeeld van Jezus te volgen die wij belijden als onze Heere. Hij had niet alleen hart en oog voor 
de mensen uit de kring van volgelingen, maar ook van hen die daar buiten leefden.  Graag zet ik me dan ook in voor 
de wijk waar dat mogelijk en gewenst is. Weet u welkom als er dingen zijn waarvan u of jij denkt dat ik daar van 
betekenis kan zijn. U heeft, jij hebt vast weleens gehoord van de Brug010-diensten, die speciaal voor mensen uit de 
wijk werden gehouden. Helaas is dit door het coronavirus stil gevallen. Zodra dit weer mogelijk is zullen we u en jou 
hiervan op de hoogte stellen. Een mooie manier om kennis te maken. Alvast van harte welkom! 
 
 
Zaterdag 15 mei  
gratis hulp bij belastingaangifte 
 
Gelukkig kunnen studenten van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam dit jaar inwoners van Kralingseveer weer helpen 
bij het (Coronaproof!)  invullen van hun 
belastingformulieren. De studenten doen het invulwerk, het 
Algemeen Nut Kralingseveer en het Huis van de Wijk 
verzorgen de organisatie. 
Wil je van deze service gebruik maken?  
Meld je bij Piet de Man via 06-20974211. 
 



 

Blessure? 

Fysiotherapie 

Sportfysiotherapie 

Manuele therapie 

Oedeemtherapie 

Psychosomatische fysiotherapie 

Bekkenfysiotherapie 

www.fsfysio.nl 
010–2881128 

06–30303344 



Let the Seniorgames begin! 
 
Een jaar lang organiseert de gemeente allerlei 
leuke activiteiten om ouderen laat laten 
bewegen. Bijvoorbeeld tijdens een 
gelukswandeling of een potje walking football. 
Als finale vinden in september 2021 de Senior 
Games plaats, een soort Olympische Spelen 
voor alle senioren in Rotterdam. 
 
Bewegen is gezond én gezellig! Heel veel 
Rotterdamse sportaanbieders staan voor je 
klaar. Maar ook vanuit huis kun je blijven 
bewegen. Bekijk voor inspiratie de officiële 
Senior Games Beweegposter. 
 
Meer weten? Kijk op 
www.seniorgamesrotterdam.nl. 
 
 
De eenmalige uitkering voor 
woonlasten TONK 
 
Rotterdammers die door de 
coronamaatregelen minder inkomsten hebben, 
en dus relatief hogere woonlasten, kunnen 
daarvoor een eenmalige uitkering aanvragen. 
De inkomensterugval moet  
minstens 25% zijn.  

 
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK) is een eenmalig bedrag van 750 
of 1.500 euro. Of en voor welk bedrag je in 
aanmerking komt voor TONK, wordt bepaald 
door de samenstelling van het huishouden 
(een- of meerpersoons) en de (percentuele) 
verhouding tussen het netto-inkomen en de 
woonkosten. Het gaat om woonlasten zoals 
kosten voor de huur, servicekosten, 
hypotheekaflossing, bruto hypotheekrente en 
eventuele VvE-kosten. 
 
Het maakt niet uit of je werkzoekend, in 
loondienst of ondernemer bent. Wel moet je in 
Rotterdam wonen, achtiien jaar of ouder zijn en 
geen huurtoeslag, woonkostentoeslag of AOW 
ontvangen. Als controle geldt het inkomen van 
januari 2021 ten opzichte van januari 2020. De 
inkomensterugval tussen deze twee maanden 
moet minimaal 25% zijn om in aanmerking te 
komen voor de TONK.  
 
Meer weten?  
TONK aanvragen?  
www.rotterdam.nl/tonk. 



Het Nieuwe Rivium, de Derde Oeververbinding, Feijenoord City, 
de Algeracorridor en het herstel van de Van Brienenoordbrug… 
Kan je het nog volgen? 
 

In elke Wijkkrant berichten we over alle ontwikkelingen in onze leefomgeving. Niet omdat we dat zo leuk vinden, 

maar omdat het moet. Het gaat om de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze wijk, en die komt nog verder onder 

druk te staan als alle plannen doorgaan. Denk aan Het Nieuwe Rivium, de Derde Oeververbinding, Feijenoord City, de 

Algeracorridor en het herstel van de Van Brienenoordbrug.  

 

Al die projecten starten in meer- of mindere mate participatieprocessen op. Gelukkig zijn er inwoners  

- en samenwerkingsorganisaties als IMpact - die voor ons in de gaten houden wat er staat te gebeuren en waarop we 

invloed kunnen en moeten uitoefenen. Wil je op de hoogte blijven van de plannen, meld je dan aan voor de appgroep 

Leefomgeving Kralingseveer (0647412762). Wil je een actieve rol spelen in de participatie? Ook dat kan je laten 

weten via het nummer van de appgroep. 

 

 
 

IMpact houdt voor ons Oeververbindingen en Feijenoord City in de gaten 
 

De komende tijd wordt voor het project MIRT-Oeververbindingen de Analysefase afgesloten. Het eindresultaat is 

een document Kansrijke Voorkeurs Alternatieven (KVA). Van de tientallen varianten wordt deze maand ‘gezeefd’ 

naar twee of drie mogelijke ‘pakketten’ die in de volgende projectfase (Beoordelingsfase) meegenomen gaan 

worden. IMpact heeft een pakket zes ingediend (https://oeververbindingen.nl/participatie-overzicht/impact-

presenteert-pakket-6-aan-werkspoor-a16/).  

 

Ons advies: stadsbrug A16 
Ben van Rooij, woordvoerder van afstemmingsgroep IMpact, houdt namens ons de Rotterdamse kant van het 

project Oeververbindingen in de gaten. “Wij denken dat een verbreding van de A16, in combinatie met een 

scheiding van rijbanen tussen het Terbregseplein en knooppunt Ridderster de doorstroming op de Van 

Brienenoordcorridor zal bevorderen. In ons plan stellen we een snelle sortering en bewegwijzering voor van de 

rijbanen op de A16 in zuidelijke richting. Hierbij gaat het over het slim weven van beide stromen en het 



stadsverkeer.” Het meest opvallende onderdeel van het plan is het 

idee van de ‘stadsbrug A16’. “Wij stellen voor om de Van 

Brienenoordbrug uit te breiden met een stadsbrug voor 

autoverkeer en OV. Deze maakt een aparte oeververbinding 

overbodig.”	Met de initiatieven uit Pakket 6 denkt IMpact meerdere 

problemen in één keer op te kunnen lossen. “Met deze plannen 

zorgen we voor een betere doorstroming op de van 

Brienenoordbrug en zal er minder sluipverkeer zijn op de Kralingse 

Zoom. Daarnaast blijft overlast in de Esch bespaard.” 

 
Met de waterbus overvaren 
“In de tussentijd houden we de ontwikkelingen van Feyenoord City 

ook in de gaten.” Inmiddels is het nieuwe ponton (hieronder staat 

de artist impression) aan de Piet Smitkade op Zuid geplaatst. In het 

Stadionpark komen veel evenementen. Het is de bedoeling dat de 

bezoekers de auto aan de rand van de stad parkeren en dan met de 

waterbus/taxi overvaren. Dus: parkeren aan onze kant :-(  

De ingebruikname van het ponton staat gepland in het nieuwe 

voetbalseizoen 2021-2022, dat augustus 2021 van start gaat. Meer 

info staat hier: www.stadionpark-rotterdam.nl/nieuws/ponton-

met-overkapping-veranda. Ben: “Wij hebben bezwaar tegen deze 

gang van zaken aangetekend omdat in de aanvraag geen 

procedures of maatregelen zijn opgenomen waaraan de 

‘parkeerders op afstand’ zich moeten houden.” 

 

Kralingseveer kan extra auto’s niet aan 
Ook is begin 2020 al extra informatie gevraagd 

toen kenbaar gemaakt werd dat ‘Vervoer over 

water in samenwerking met Van Oord aan de 

Schaardijk binnenkort zou starten’. Deze 

informatie is niet verstrekt. 

Door het projectteam van Feyenoord City 

werd gemeld dat bij de aanlandingsplaats van 

de waterbushalte ‘Rivium’ (Capelle aan den IJssel) ‘er voldoende parkeerplaatsen aanwezig waren’. “In ons bezwaar 

hebben wij aangegeven dat met de nieuwe plannen voor het Rivium - de bouw van 5.000 woningen - en de grote 

overlast die Kralingseveer nu al van verkeer en parkeren heeft, deze wijk niet nog meer auto’s kan verwerken. 

Verder is aangegeven dat de toestroom van extra verkeer, via de smalle en beperkte toevoerwegen naar de 

‘aanlandingsplaatsen’ van de Waterbus voor veel overlast gaat zorgen.” 

 

 

 

IMpact is namens bewonersverenigingen en wijkorganen uit onder meer Kralingen-Crooswijk, 

Capelle aan den IJssel, Rivium, Kralingseveer, IJsselmonde en de Esch actief in het 

participatietraject in de MIRT-verkenning. “De groep bundelt meningen over mogelijke 

maatregelen in de MIRT-verkenning en probeert deze tot een gezamenlijke inspraak te 

krijgen.” Volgens Ben zijn er twee thema’s die vaak naar voren komen. “Mensen vinden het 

belangrijk dat de leefbaarheid in hun buurt centraal staat. Behoud van groen en zo min 

mogelijk auto’s in de woonwijken zijn daar onderdeel van.” IMpact wil de betrokkenheid van 

de bewoners verhogen en de meningen en alternatieven voor het oplossen van het mobiliteitsvraagstuk krachtig 

naar voren brengen en verdedigen. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van IMpact? Mail naar impact-

oeververbinding@xs4all.nl. 

 



Algeracorridor: korte en lange termijn oplossingen  
  

Wijkbewoner Kaspar Pieterse volgt namens onze wijk de – zeg maar 

Capelse/Krimpense kant van het project Oeververbindingen; het 

Werkspoor Algeracorridor: “Hierin zit spanning tussen de lange en 

korte termijn. Het Werkspoor Algeracorridor is een lange termijn 

aanpak; hiervoor is veel onderzoek nodig en dat kost dus ook veel tijd. 

Een (snel)fietsroute door ’s-Gravenland is een korte termijn oplossing. De trage besluitvorming zou korte 

termijnoplossingen en andere initiatieven in de weg kunnen zitten; daarom zijn ze van elkaar losgekoppeld. Althans, 

zo is de uitleg. Om dit als simpele burger te begrijpen is een hele uitdaging. Dingen kunnen kennelijk niet te veel met 

elkaar worden verbonden… Maar goed, een kritische helicopterview kan geen kwaad. En dat zijn noodgedwongen 

een paar kanjers uit onze wijk en omliggende wijken.” 

  

Terug naar het Werkspoor. “Het vliegt tijdens de 

bijeenkomsten regelmatig uit de bocht omdat het 

lastig is alleen dit ene Werkspoor te zien. ‘Kan die 

extra brug echt niet van Krimpen naar Ridderkerk? 

Dan is alles opgelost.’ Helaas, Dit gaat niet gebeuren, 

aldus dit Werkspoor. Dus denken de deelnemers aan 

het participatietraject hard mee over wat wél kan. Ik 

heb vooral ons Kralingseveer-belang benoemd tijdens 

de overleggen en gewezen op de ontwikkeling van Het 

Nieuwe Rivium. Hierdoor gingen de cijfertjes meer 

leven voor de mensen die met modellen werken.” 

 

Vier rekenpakketten 
Inmiddels zijn alle mogelijkheden geïnventariseerd en 

onderverdeeld in vier rekenpakketten. Het 

opwaarderen van de Algeracorridor, kleinschalig en 

grootschalig en het veranderen van vervoerswijzen 

door aanpassing van de infrastructuur of door 

aanpassing van beleid. Deze vier rekenpakketten zijn 

vervolgens opgedeeld in losse bouwstenen. “Met 

deze bouwstenen zijn ze gaan stapelen en de hoogste 

toren met de laagste kosten is dan de meest ideale 

oplossing. Om het maar even simpel uit te leggen.” 

 

Van belang voor Kralingseveer 
Twee van die bouwstenen licht Kaspar nader uit 

omdat die van belang zijn voor Kralingseveer. “De ene 

is een voetgangers- en fietsersbrug over de Abram 

van Rijckevorselweg (AvR) in het verlengde van de 

IJsselmondselaan. Zo hoeft het doorgaande verkeer 

op de AvR niet te wachten op overstekende 

voetgangers en fietsers. Bijvangst is dat voetgangers 

en fietsers dan wél alle tijd hebben om - veilig - aan de 

overkant te komen en het bevordert het fietsgebruik.” 

 

Sluiproute over de wijk 
De andere is de aansluiting bij de Nijverheidsstraat 

vanaf de Algeracorridor. Berekeningen laten zien dat 

als de sluiproute over de dijk letterlijk wordt 

afgesloten er zomaar 75% minder verkeer over de dijk 

rijdt. Dat klinkt goed, maar het belemmert ook veel 

bestemmingsverkeer van de tussenliggende wijken.  

 

Kansrijk!? 
De exacte uitvoering van deze bouwstenen, als ze 

überhaupt worden overwogen, is weer een paar 

stappen verder. Naar die ‘details’ wordt nu nog niet 

gekeken. “Kansrijk, dat is de term waar het nu om 

gaat. Ze gaan nu de beoordelingsfase in waarbij het 

onderzoeksbureau de resultaten gaat terugkoppelen 

aan de gebieds- en raadcommissies. En dan komt toch 

weer die vraag naar boven: Waarom geen brug naar 

Ridderkerk? Dat is pas kansrijk! Helaas, binnen deze 

MIRT-verkenning blijkt die mogelijkheid niet te 

bestaan.” Meer weten? Kijk op 

https://oeververbindingen.nl.

 
 
Afsluiting toerit Algerabrug 
 
Dor werkzaamheden in Krimpen aan den IJssel gaat toerit 

Nijverheidsstraat naar de Algerabrug op slot van april 2021-

mei 2022. Er komt een omleiding via het Capelseplein, zoals 

deze nu ook geldt voor voertuigen hoger dan 1.90 meter.  

 

Meer weten? 

https://www.capelleaandenijssel.nl/vergunningen-verkeer-

en-veiligheid/wegwerkzaamheden_42494/item/langdurige-

afsluiting-toerit-nijverheidstraat-naar-

algeraweg_35458.html 



Het Nieuwe Rivium: Palermo aan den IJssel 
 

Even bijpraten over de ontwikkelingen rond de Capelse plannen voor 5.000 woningen op het Rivium, het zieltogende 

bedrijvenpark naast Kralingseveer. Knarsetand deed de gemeente Capelle aan den IJssel begin april vorig jaar de 

toezegging dat ze een MER maakt. Je weet wel, een milieueffectrapportage of een rapport, zelfde afkorting. Onder 

déze wettelijke verplichting kon Capelle zich niet uitkletsen, begreep uiteindelijk ook verantwoordelijk wethouder 

Struijvenberg. 

 

Rare jongens, die Capellenaren 
Nou vinden zijn ambtenaren dat er eigenlijk wel 

voldoende is onderzocht. Denk aan: 'Kunnen we de 

onderzoeken voor de MER niet samen laten vallen 

met de onderzoeken die we al hebben liggen?' En 

volgens de juridische adviseur kan dat wel, iets als: 

'Dan beperken we de scope van die wettelijke 

verplichte Notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD) - 

immers, wat er niet instaat, hoeven we niet te 

onderzoeken. ' De projectleider of de wethouder zou 

zich zomaar tot de projectsecretaris hebben kunnen 

richten: ‘Kun jij vanuit die gebiedscommissie van je die 

Kralingseveerders niet een beetje in de goede richting 

sturen?’ 

 

 Geen enkele schijn van belangenverstrengeling    
We leggen uit hoe dat zit: bij de voorzitter van de 

Rotterdamse Gebiedscommissie Prins-Alexander 

staan op de site haar nevenfuncties netjes vermeld. 

We lezen dat ze 40 uur per week werkt bij de 

gemeente Capelle aan den IJssel, als secretaris SO. Dat 

is ‘Stedelijke Ontwikkeling’. En dat wisten we eigenlijk 

al, want ze werkt als projectsecretaris voor Het 

Nieuwe Rivium. Onder alle mails die we van Capelle 

krijgen, bijvoorbeeld over de afhandeling van de 

zienswijzen op de Notitie Reikwijdte & Detailniveau 

(dezelfde!), staat sinds een paar maanden haar naam. 

 

Een beller is sneller 
Onlangs werd een Kralingseveerder door iemand van 

de gemeente Capelle gebeld met het verzoek de 

ingediende zienswijze op die NRD telefonisch af te 

handelen. Dat is kras! Wij denken dat er zó veel 

zienswijzen zijn ingediend, dat Capelle niet voldoende 

menskracht heeft om een wettelijk verplichte reactie 

te maken. Althans, binnen hun eigen planning. 

‘Kunnen we niet wat van die types bellen om ze te 

bewegen hun zienswijze in te trekken of als afgedaan  

te beschouwen?’, je hoort het een projectteamlid 

zeggen in een zoom-meeting.      

 

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt?  
Zo komt de uitnodiging, een paar maanden terug 

ontvangen, om ‘inzake Kralingseveer/proces Rivium’ 

met leden van onze Gebiedscommissie te praten, in 

een ander daglicht te staan. Zeker gezien het verloop 

van dat gesprek. Zoals jullie weten zijn de meeste 

Kralingseveerders in de Leefomgeving appgroep niet 

per se tegen woningbouw op het Rivium. Het moet 

alleen wel gebeuren met respect voor de buren. 

Vanuit ons perspectief vinkt Capelle routineus 

‘inspraakavond’ en ‘zienswijzen’ af, zonder ook maar 

iets te (willen) veranderen aan de plannen - hun 

‘Gebiedspaspoort 2.0’ is heilig. In het online-gesprek 

op 22 december waren we dus best kritisch over het 

proces.  Tot onze verbazing werden we op 

vermanende toon toegesproken. ‘Het is allemaal echt 

heel moeilijk voor Capelle’ en ‘blijf toch vooral 

betrokken’. Het ontbrak er nog aan dat een lid zei dat 

onze kritische houding de goede relatie van 

Rotterdam met Capelle kan schaden. Dat zou wat zijn!  

 
Vragen, veel vragen 
Goed, de voorzitter van een Rotterdamse 

Gebiedscommissie werkt voor Capelle. Dat roept 

vragen op: wat vindt de Rotterdamse wethouder 

Wijken ervan? Zou ze het weten? Wist Capelle toen ze 

de nieuwe projectsecretaris aannam dat zij voorzitter 

is van de Gebiedscommissie Prins-Alexander en in die  

hoedanigheid óók de belangen vertegenwoordigt van 

‘die vervelende Kralingseveerders’? Zijn er nog meer 

banden tussen leden van de Gebiedscommissie en 

wethouder Struijvenberg? Hebben leden van de 

Gebiedscommissie (financiële) banden met een bij 

HNR betrokken projectontwikkelaar? Het lijkt ons een 

aardige kluif voor een hongerige journalist.



NIEUWSBRIEF

Huiswerkbegeleiding 
aangeboden vanuit Buurtwerk 
en de Laankerk!

Moet uw kind thuis oefenen met 
schoolwerk en extra opdrachten maken? 
Denk bijvoorbeeld aan dyslexie huiswerk 
of oefenen met Bouw. Of vindt uw tiener 
het lastig om het overzicht te houden 
en zich te kunnen concentreren bij het 
maken van het huiswerk? Het Buurtwerk 
en de Laankerk werken samen om uw 
kind te kunnen helpen met school- 
en huiswerk.

De huiswerkbegeleiding vindt plaats in 
het Buurthuis en wordt gegeven door 
vrijwilligers die affi  niteit hebben met het 
onderwijs of een onderwijsachtergrond 
hebben.

Meer informatie nodig of graag een 
afspraak maken, kijk op 
www.laankerk.nl/nieuws

Wat een lamp is in de kamer is een kerk in de 
wijk. Ons verlangen is om de liefde van God 
door ons heen te laten zien aan de mensen in 
de wijk. Voor ons is liefde een werkwoord!

Als gemeente vinden we het fi jn om betrok-
ken en actief te zijn in de wijk. We organise-
ren daarom, soms samen met het Buurtwerk, 
een aantal activiteiten in de wijk.

Heeft u behoefte aan praktische en/of 
fi nanciële hulp? U kunt altijd contact met 
ons opnemen.

Albert en Elise van Dalfsen
Adres Buffelstraat 165
Albert 06 - 15 62 47 24
Elise 06 - 24 18 03 46

ONTBIJTSERVICE
KONINGSDAG!
Wilt u koningsdag dit jaar goed beginnen? 
Of wilt u iemand verrassen op deze dag? 
Bestel dan voor uzelf of voor iemand 
anders een ontbijtpakket.

Een ontbijtpakket bevat (p.p.):
• Croissant en broodje
• Divers beleg (zoet en hartig)
• Zoete verrassing
• Vers fruit
• Sap

€ 4,00 p.p euro incl. bezorging
Een deel van de opbrengst komt ten bate 
van de nieuwe buurttuin.

Bestellen?
De uiterste besteldatum is zaterdag 24 
april 2021 en kan via de fl yer die wordt 
bezorgd of via 
www.laankerk.nl/nieuws



Een groene fleurige straat? Kan gewoon! 
 
Kralingseveer is nou niet bepaald een groene wijk. Veel huizen hebben geen 
tuin, en zijn er wel tuinen dan zijn die vaak klein en betegeld. Ja, tegels zijn 

lekker makkelijk, maar ze voeren het regenwater slecht af, houden de zonwarmte 
vast en zijn niet goed voor insecten en vogels. Je kunt hier zelf iets aan doen door je tuin 

te vergroenen, geveltuintjes aan te leggen. Of plantenbakken neer te zetten.  
 

Iedereen kan meedoen aan het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen. Door het hele land strijden gemeenten 
tegen elkaar voor de prestigieuze Gouden Tegel en ook jij kan, zelf of samen met je buren, aan de slag met je tegels. 
Het NK Tegelwippen kent een paar spelregels: 
1. Wip alleen je eigen tegels. Heb je geen tuin? Denk eens aan een geveltuin. Hier www.rotterdam.nl/wonen-

leven/geveltuinen/ vind je tips  
2. Een tegel is 30×30 cm. Alle stenen die kleiner of groter zijn moeten dus worden omgerekend naar dit formaat 
3. Je vervangt de tegels door groen. Zo maak je je eigen omgeving een stuk mooier, gezonder en gezelliger 
4. Meedoen door tegels te wippen kan vanaf 30 maart t/m 30 september 2021. Geef op www.nk-tegelwippen.nl 

het aantal tegels door dat je gewipt hebt inclusief 
een bewijsfoto. Op deze website staan ook leuke 
tips wat je met je gewipte tegels kunt doen. 

 
Geld beschikbaar 
Je kunt ook samen met je buren geveltuinen 
aanleggen. Een hele ‘groene’ straat, dat ziet er 
geweldig uit. De Gebiedscommissie kan hiervoor een 
financiële bijdrage geven. Wil je hierover meer weten? 
Neem contact op met onze wijknetwerker Lies van 
Pelt: e.vanpelt@rotterdam.nl. En via 
www.opzoomermee.nl/groen is maximaal 500 euro 
beschikbaar voor meer groen in je straat. Hier vind je 
ook allerlei tips om je omgeving op te fleuren. 
 

 
Vraag je AOW- en/of Jeugdtegoed aan 
 
Rotterdammers met een laag inkomen kunnen het 
AOW- en Jeugdtegoed weer aanvragen. Het tegoed 
bestaat uit een bedrag dat wordt gestort op de 
Rotterdampas, en is te besteden bij aangesloten 
winkels (bijvoorbeeld de Hema, Intertoys en 
Footlocker) en vervoersbedrijven in Rotterdam. 
 
Het AOW- en Jeugdtegoed is bedoeld voor kinderen 
van 4 tot en met 17 jaar oud waarvan de ouders een 
laag inkomen hebben en voor AOW’ers met een smalle beurs. AOW’ers krijgen €450, kinderen van 4 tot en met 11 
jaar €275, en kinderen van 12 tot en met 17 jaar € 500. Meer informatie staat op jeugdtegoed.nl en aowtegoed.nl. 
 

 
Pubquiz en bierproeverij 
 
Om de seniorenteams toch het gevoel van een derde helft te geven organiseert CKC een 
bierproeverij en pubquiz.  
 
De leden kunnen vanuit huis meedoen aan de quiz, onder het genot van enkele drankjes, nootjes 
en andere versnaperingen. Een creatief initiatief om de leden in Coronatijd tóch bij de club 

betrokken te houden! met 17 jaar € 500. Meer informatie staat op jeugdtegoed.nl en aowtegoed.nl. 



Uit de oude doos 
Wandelverenigingen in Kralingsche Veer 
 
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog kende onze wijk veel wandelverenigingen. Ook bedrijven in de regio (zoals de 
IJsselwerf, Scheepswerf Vuik, gieterij Rademakers, Machinefabriek en reparatiebedrijf J.H. Keller, 
Albatros Superfosfaatfabriek) hadden een wandelsportvereniging. Kralingseveerder Teus krijgsman vertelt… 
 
“De Oranje Garde is in 1947 opgericht door Gijs Mes, Chris Tieleman, Jan van Harten en mijn vader Piet Krijgsman. 
De vergaderingen waren bij ons thuis. De wandelaars liepen in een witte blouse, met oranje stropdas, zwarte broek 
of rok, witte kousen, zwarte baret met oranje veer. ‘s Avonds was de baret verlicht door een klein lampje achter de 
veer, met een snoertje verbonden naar de batterij die in de borstzak zat.” 
 
De thuishaven van de Oranje Brigade was de christelijke school aan de IJsselmondselaan. “Wekelijks kregen wij als 
jeugdgroep op het schoolplein exercitieles. Je liep drie breed. Om op dezelfde afstand een hoek om te gaan maakte 
de binnenste loper pas op de plaats tot dat buitenste weer gelijk liep. En zo werden ons nog veel meer dingen 
aangeleerd. Het ging er fanatiek aan toe.” 
 
“De wandelsport was zo populair dat wij elke zaterdag wel aan een mars deelnamen. Dat betekende we soms al om 
13.00 uur moesten vertrekken en dus in ons wandeluniform naar school gingen (we hadden op zaterdag nog les). 
We gingen met vrachtwagens van Arie Hoogendoorn naar de plaats waar een mars werd georganiseerd. In de 
wagens stonden banken, de zeilen werden dicht gemaakt en wij moesten stil zijn want personen op deze manier 
vervoeren was verboden.” 
 
Tijdens de marsen stonden er op verschillende punten juryleden. Zij beoordeelden hoe de groep marcheerde. “Door 
het vele oefenen vielen wij vaak in de prijzen. Op het laatst waren we alleen tevreden met de eerste prijs. Dat lukte 
vaak, maar soms werden we verslagen door het Jongenshuis Sparta uit Rotterdam.” 
 
De Oranje Garde kreeg ook een drumband onder leiding van Jan van Harten. De naam van de vereniging is later 
gewijzigd in Jonge garde en weer later in Longa. De vereniging werd gesponsord door drukkerij Wegeling (was 
gevestigd in wat nu het Huis van de Wijk is). Toen werd ook de IJssel- en Lekstreek Mars georganiseerd. Aan de 
laatste editie deden 5.500 deelnemers mee. De start was op het gravelveld bij het Elandplein. Na afloop trad de 
bekendste drumband van Nederland op: Jubal uit Dordrecht. 
 

 



We hebben een J. 
We hebben een K.  
We hebben een V. 
JKV! 
 
Wandelvereniging Jong Kralingse 
Veer tijdens de Airborne Tocht in 
Oosterbeek op 12 september 
1964 
 
 
 
 
 
 
Christelijke Wandel Organisatie  
Longa uit Kralingseveer 

 
 
Wandel Club Den Oord, van de Openbare School aan Den Oord    Wandel Sport Vereniging 
(beter bekend als de ‘Noordschool’) bij de 7e Rode Kruis-Mars    Trekvogels 
in De Haag in 1953         Kralingsche Veer  
 

 



De lente ontluikt op de volkstuinen 
 
Aan de rand van Rotterdam ligt 
onze kleine volkstuinvereninging. 
Alle tuinen zijn verhuurd en er is 
een wachtlijst. Tuinieren is 
populair en sinds de lockdown en 
thuiswerken is de populariteit 
alleen maar toegenomen.  
Door het mooie weer van de 
laatste weken zie je dat alle 
tuinen weer op orde gemaakt 
worden. Er is gezaaid, plantjes 
worden verpot en de kassen 
staan vol met nieuwe kweek. 
Deze jonge plantjes staan onder 

hetglas te wachten tot ze weer in 
de tuin gezet kunnen worden. 
De bomen beginnen uit te lopen 
en de bloesem is al zichtbaar in 
dit vroege voorjaar. Als je tijdens 
schemer over het complex van 
onze tuinvereniging loopt dan 
kun je een egel tegenkomen. Er 
zijn veel vinkjes, roodborstjes en 
mussen op de tuinen. Ook is het 
ijsvogeltje weer gespot dat visjes 
uit de sloot opdook. Kom en loop 
eens langs en zie de ontluikende 
plantjes. De tuinders vertellen er 
graag over. 

Ondanks de covid-beperkingen 
kunnen de tuinders - met in acht 
neming van de geldende regels - 
heerlijk aan de slag. Voorzitter 
Henk Kasbergen: “We zien uit 
naar de tijd dat we weer 
helemaal open kunnen. Voor het 
achtereenvolgende tweede jaar 
kunnen we de plantjesmarkt niet 
door laten gaan. Wel hopen we 
iedereen weer te kunnen 
ontvangen tijdens het oogstfeest 
in het najaar.” 



Bartek Chojna… onthoud die naam! 
 
Bartek Chojna. Als klein ventje komt hij uit Polen naar Kralingseveer. Als 
zesjarige gaat hij voetballen bij CKC. En op het gravelveld met z’n vader. En bij 
VV Alexandria op zondags op de voetbalschool…  
 

Elke dag voetballen en dat blijft niet 
zonder resultaat. Drie jaar geleden wordt 
hij gescout door Sparta. Ook door Vitesse 
trouwens en door Jong Oranje. En door het 
Poolse Gòrnik Zabrze. “Als ik op vakantie in 
Polen ben, train ik vier keer. Dat betekent 
1,5 uur rijden heen en 1,5 uur rijden 
terug.” Maar competitie speelt Bartek dus 
alleen bij Sparta. 
 
Eke dag sporten 
“Ik sport elke dag. Bij Sparta onder 14 train 
ik op maandag, woensdag en donderdag in 
Terbregge. De competitiewedstrijden zijn 
op zaterdag. Op zondag heb ik privéles op 
de voetbalschool. Verder ga ik nog naar de 

boksschool voor lenigheid en conditie en de sportschool voor kracht. Ik vind 
het gewoon allemaal leuk.”  
 
Veel tijd en geld 
Dat geldt ook voor Bartek’s vader Gregor. Hij heeft een transportbedrijf en kan z’n eigen tijd indelen, zodat hij z’n 
zoon overal naartoe kan brengen. Er wordt hard gewerkt in huize Bartek, want al dat sporten kost natuurlijk ook best 
veel geld. Moeder Patrycja: “We hebben maar één kind, dat scheelt.” 
 
Toekomtdroom 
Bartek speelt als centrale verdediger. “Ik wil dus heel graag profvoetballer worden. M’n favoriete speler is 
Lewandowski; misschien gaat hij naar Real Madrid. Dat is m’n favoriete club; ik hoop dat ik daar ooit zal spelen. 
Maar mocht ik geen prof worden, dan ga ik huizen bouwen en verkopen. Dan word ik eigen baas, net zoals m’n 
vader en m’n moeder.”  
 

 



Zo verklein je de kans om slachtoffer te 
worden van e-mail phishing 
 
Steeds vaker ontvangen mensen een e-mail (of een 
gewone brief) waarin staat dat je met de bank moet 
bellen of mailen omdat er iets aan de hand is met je 
rekening of je pasje. In de mail staat dan een link of 
een telefoonnummer. Deze berichten lijken vaak 
betrouwbaar, maar zijn bijna altijd phishing.  

 
E-mail-phishing is een e-mail die afkomstig 

lijkt te zijn van een 
legitiem bedrijf met als 

doel het stelen van 
persoonlijke gegevens van de ontvanger van de mail.  
Het kan lastig zijn om te bepalen of een e-mailbericht 
ok is of niet. Hieronder staan wat tips waarmee je de 
kans op slachtofferschap enorm verkleind. 
 
De eerste belangrijke tip is dat de meeste grote 
bedrijven geen persoonlijke gegevens of 
accountdetails vragen via e-mail. Dit geldt voor je 
bank, je verzekeringsmaatschappij en andere 
bedrijven waarmee je zaken doet. Mocht je dus zo’n 
mail ontvangen, gooi deze gelijk weg. Open geen 
bijlagen bij deze verdachte of vreemde e-mails. Vooral  
geen bijlagen in Word-, Excel-, PowerPoint of PDF-
indeling. 
 

Een andere nuttige tip: klik nooit op links in e-mails, 
omdat deze mogelijk naar malware leiden waarmee 
de criminelen je computer kunnen ‘binnendringen’. 
En gebruik anti-virus en anti-spamsoftware. Je hebt 
hiervan betaalde en gratis versies.  
 
Maak ook voor verschillende sites verschillende 
wachtwoorden aan en wijzig die regelmatig. Mocht er 
op een bepaalde site een wachtwoord gehackt 
worden, dan kan diegene niet gelijk bij al je gegevens 
op andere websites. 
 
Phishing is moeilijk te bestrijden, maar door het 
opvolgen van bovenstaande tips verklein je de kans 
om slachtoffer te worden van digitale oplichters. 
Heb je hierover nog vragen? Neem gerust contact op 
met wijkagenten Kees Moerland & Nick van de 
Bogaart. Je kunt ook kijken op www.iipvv.nl/phishing/ 
voor nog meer informatie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complex CKC opnieuw flink opgeknapt 
 
De leden tot 27 jaar mogen inmiddels weer trainen. Maar niet alleen op het veld is er weer 
bedrijvigheid. Er is opnieuw veel onderhoud aan het complex uitgevoerd dankzij een gulle en zeer 
actief mee-klussende sponsor en de tomeloze inzet van de werkploeg.  
Zo is de vloer van het voorraadmagazijn in een coating gezet en zijn de wanden geverfd, alle 
elektrische bedrading in de kantine is in orde gemaakt en oude bedrading is weggehaald. Alle 
verlichting bestaat nu uit energiezuinige LED-lampen. De kantine is bovendien verrijkt met 

sfeerverlichting, instelbaar in sterkte, warmte en kleur, ook zeer geschikt voor feesten! Tenslotte zijn er 
op de achterwand van de bar mooie foto’s ‘uit de oude doos’ aangebracht.  
Ook is de ‘Home of History’ uitgebreid en helemaal opgeknapt. Hiermee is deze nu te gebruiken voor 
wedstrijdbesprekingen, vergaderingen, opleidingen en natuurlijk de ontvangst van bestuurders van tegenstanders 
en scheidsrechters. 

Bij Cordestucadoor kunt u terecht voor stuken 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 
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De Kralingseveer Krant 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, Leen 
Neven, Ali de Ronde, Ria de Gier, Harm Touwslager, 
Henk Wegeling, Linda Bouman, Bartek Chojna, Kees 
Moerland, Nick van de Bogaart, Teus krijgsman. Ben 
van Rooij, 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, 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. 



088 16 69 500
kantoor@devastgoedexperts.nl

Maak een afspraak

Helder in advies

dé FINANCIËLE EXPERTS

Sinds 1998
De lokale makelaar
en hypotheekadviseur

In 1998 vestigde van de Ruit assurantiën zich in de wijk. 
Toen al actief in allerhande verzekeringen en hypotheken, 
maar ook in aan en verkopen van onroerend goed. 
Arjan van de Ruit woonde tot 2020 boven het kantoor. 
Hierdoor kennen we de wijk goed.

Wie wij zijn?
Leer ons kennen als een transparante en betrokken makelaar 
en hypotheekadviseur die u bijstaat gedurende het gehele 
traject van verkoop en/of aankoop. 

Antilopestraat 39, 3064 LA Rotterdam      www.devastgoedexperts.nl / www.defi nancieleexperts.nl

Waarom wij?
9 Brede kennis van de wijk
9 Alles onder één dak
9 Ervaren
9 Transparant
9 Persoonlijk
9 Flexibel


