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Van de redactie
Dit is het dubbeldikke zomernummer van de
Kralingseveer Krant. Die iets later verschijnt dan je
gewend bent, maar dat had een goede reden:
het Jazzfestival Kralingseveer. Dit fotogenieke
evenement wilden we graag meenemen in deze editie,
vandaar.
Verder in dit nummer weer veel nieuws uit onze
omgeving, over de nieuwe wijkraden en
vanzelfsprekend over onze wijk. Variërend van
berichten over CKC tot aan de volkstuinvereniging,
speeltuin, Buurtwinkel en Minibieb. Ook nu weer een
pagina gesponsord door de Laankerk. En heel leuk, uit
de oude doos, een verhaal over de Ronde van
Kralingseveer.
Kortom, voor elk wat wils. We wensen je veel
leesplezier en een fijne, veilige zomer. Ook op 1,5
meter afstand kan je genieten.
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Speeltuin zoekt met
spoed vrijwilligers
Inmiddels is de speeltuin gelukkig alweer
een tijdje open, behalve op zondag. De reden? Tekort
aan vrijwilligers! Als er geen vrijwilligers bij komen,
bestaat de kans op verdere sluiting van de speeltuin en
dat zou toch echt wel heel erg zijn! Zo'n mooie speeltuin
die al zo lang bestaat en waar zoveel kinderen plezier
aan beleven!
De speeltuin draait al langere tijd op een hele kleine
groep vrijwilligers. Voor hen wordt het te zwaar om 7
dagen per week de speeltuin open te houden.
Dus, heb je ergens een dagdeel over en lijkt dit je leuk
vrijwilligerswerk? Graag! Eerst meer weten? Bel of mail
met de voorzitter: 010-4420779 &
voorzitterbsvk@gmail.com.

Saturday Night Fever?
40+-disco in Kralingseveer!
Weet je nog oudje? Lekker dansen in de disco?!
Nou, dat kan weer op zaterdagavond 9 oktober vanaf 9
uur in het Huis van de Wijk in Kralingseveer. Speciaal
voor 40-plussers draait DJ MIKI AUTAR tot middernacht
al die singletjes waarop je vroeger losging. En natuurlijk
ook nieuwe disco (jaja, dat bestaat!).
Dus doe je dansschoenen aan en laat je beste moves zien
op de dansvloer. Als we subsidie krijgen van Opzoomer
Mee dan wordt de toegang gratis. Met medewerking van
Buurtwerk en Stichting tot plaatselijk Nut Kralingseveer.
Natuurlijk onder voorbehoud van Corona-maatregelen.

KNVB is gestart met RegioCup voor
jeugdteams
De versoepelingen bieden jeugdteams de kans om weer
officiële wedstrijden te spelen tegen andere clubs uit de
omgeving. Er was de afgelopen weken dan ook weer genoeg
bedrijvigheid op sportpark ‘t Veer en de eerste wedstrijden zijn al
afgewerkt. CKC is door de twee kunstgrasvelden bovendien in staat om ook in
de zomerstop leden en niet-leden door te laten voetballen. Zo vinden in
augustus opnieuw de Clubvoetbaldagen plaats voor kinderen tussen de 6 en
13 jaar en het Frans van Desseltoernooi voor CKC 1 en CKC VR1.

Buurtwinkel bestaat vijf jaar
In mei vierde de Buurtwinkel haar vijfjarig bestaan. Dat is een felicitatie waard voor alle vrijwilligers en
initiatiefnemer Miranda Rietveld. Op naar de volgende vijf!

Rotterdam verruimt TONK-regeling
Rotterdam verruimt de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) zodat meer Rotterdammers er gebruik
van kunnen maken. de verruiming zit in een kleinere inkomensdaling, hogere bedragen en een andere weegperiode.
TONK is een eenmalige bijdrage voor alle Rotterdammers die door de coronamaatregelen minder inkomen
hebben en daardoor moeite hebben om hun woonlasten, zoals huur en hypotheek, te betalen.
TONK kan sinds 15 maart aangevraagd worden door alle
huishoudens met een forse daling in inkomen vanwege de
coronamaatregelen. Of iemand nu werkzoekend, in
loondienst of ondernemer is. Rotterdammers die al
gebruik maken van andere financiële regelingen naar
aanleiding van de coronacrisis kunnen TONK ook
aanvragen. Inmiddels hebben 1550 Rotterdammers een
aanvraag ingediend. Om meer Rotterdammers in
aanmerking te laten komen voor TONK wordt de regeling
per 25 mei verruimd.
Meer weten?
https://persberichtenrotterdam.nl/persbericht/rotterdam-verruimt-de-tonk-regeling/

Ontwikkelingen in en rond
Kralingseveer
Soms gaan dingen hard, soms helemaal niet. Maar
bij de les blijven is altijd verstandig. In deze
Wijkkrant de laatste stand van zaken over Het
Nieuwe Rivium, het Boumanterrein, de A16, de
derde oeververbinding, de Van Brienenoordbrug…
Wil je op de hoogte blijven? Sluit je aan bij onze
appgroep Leefomgeving via 0647412762.

moment en dat was er de afgelopen anderhalf jaar
door corona simpelweg niet.”
“Sinds eind juni is er een nieuwe site over het Rivium
in de lucht: riviumdistrict.nl - wie maakt die site?
En wat is de rol van Capelle?”
“De site is een marketinginstrument van de
projectontwikkelaars Woonfront, Magis Vastgoed,
Zuiver Vastgoed, Novaform Vastgoedontwikkelaars en
Waterford. Zij beheren de site en zijn verantwoordelijk
voor de inhoud. De gemeente biedt ondersteuning en
blijft ook zelf via haar eigen kanalen betrokkenen en
andere geïnteresseerden informeren.”

Vragen aan de HNR projectleider
Het verraste ons te horen dat Andjela Kraljevic haar
carrière voortzet in de Zaanstreek. Een nieuwe
projectleider is er nog niet; gelukkig is ‘ambtelijk
opdrachtgever’ Ron van Vliet van de gemeente Capelle
aan den IJssel bereid onze vragen te beantwoorden hier de belangrijkste met zijn antwoorden.
“In het rapport van de Capelse Rekenkamer lezen we
dat er nog geen samenwerkingsovereenkomst (SOK)
is tussen Capelle en de projectontwikkelaars. Wat is
hiervan de reden en hoelang gaat het nog duren?”
“De principe-afspraak tussen Capelle en de
ontwikkelaars is, simpel gezegd, dat zij woningen
neerzetten en daar geld mee verdienen - dat zijn de
lusten. Dan nemen ze ook de lasten voor hun rekening,
namelijk de kosten voor openbare voorzieningen en
voor mobiliteitsoplossingen. Met vijf ontwikkelaars
zijn dat complexe afspraken; ze moeten er soms ook
onderling uitkomen. Al met al verwacht ik dat we de
SOK ergens dit najaar kunnen tekenen.”
“De SOK is in de maak, het 2e kantoorgebouw wordt
nu verbouwd; wat gebeurt er verder in het project?”
“We zoeken een nieuwe projectleider. En we bereiden
de aanbesteding voor van de Milieueffectrapportage
(MER). Dit doen we op basis van de Notitie Reikwijdte
en Detailniveau (NRD), zeg maar de startnotitie voor
de MER. Ook hier is de afspraak dat de
projectontwikkelaars de kosten dragen voor nieuw
onderzoek dat voor de MER moet worden uitgevoerd.
Over de details moeten we het uiteraard wel eens
worden en ook daar gaat veel tijd en werk in zitten.”
“Over die NRD: vanuit Kralingseveer is een zienswijze
ingediend over het gemankeerde onderzoek naar
verkeersintensiteit op de IJsselmondselaan als gevolg
van de afsluiting van de Rivium Boulevard. Jullie
hebben eerder ook ruiterlijk toegegeven dat het
onderzoek niet compleet is. Wordt het onderzoek
alsnog uitgevoerd?”
“Ja. Het moet natuurlijk wel op een representatief

“Vanaf de homepage van riviumdistrict.nl kun je
naar een kaart met hotspots; nummer 6 is de
Groenzone, een gebied dat nu eens niet erin is
getekend als alsof het bij het Rivium hoort.
Overleggen de projectontwikkelaars nu al met
Capelle en de gemeente Rotterdam over de nieuwe
inrichting van die ‘parkzone’, feitelijk Rotterdams
grondgebied?”
“Er is nog geen inhoudelijk overleg geweest over de
inrichting van de parkzone. Capelle en Rotterdam
tekenen binnenkort wel een intentieovereenkomst
over de manier waarop de twee gemeenten met
elkaar samenwerken en hoe ze participatie
organiseren bij ontwikkelingen die beide gemeenten
aangaan, zoals die in het Rivium.”
“Eind vorig jaar zocht Capelle een gespecialiseerd
bureau voor inwonerparticipatie. Wat is de stand
van zaken?”
“Het inhuren van een bureau is geen doel op zich, dit
staat op het moment op een laag pitje. Voor de
gemeente is het wel cruciaal is om ook de komende
periode met omwonenden en andere betrokkenen en
belanghebbenden in gesprek te blijven over alle
ontwikkelingen.”

Meer informatie over Het Nieuwe Rivium vind je hier:
https://wijwillendit.nl/capelle-aan-den-ijssel/project/het-nieuwe-rivium

Pitch Follow the money over HNR
Leden hebben bij Follow the Money een stem in wat ze onderzoeken. Daarvoor zijn er
regelmatig pitches. Zo was er een Bouwput-pitch georganiseerd. Een buurman uit
Fascinatio heeft een pitch ingediend over het Nieuwe Rivium met als titel: De macht
van ontwikkelaars in Capelle a/d IJssel en hoe College en raad inwoners buitenspel
zetten. Meer informatie vind je hier: www.ftm.nl/pitch/voorstel/442
Hoewel deze pitch in de Top 3 eindigde, is de keuze van de redactie uiteindelijk op een
ander onderwerp gevallen (Machtsgreep in kustrecreatie: wie is gebaat bij de
#verroompottisering?).

Rekenkamer kritisch over Capelse HNR-plannen
Wij zijn niet de enigen die vraagtekens zetten bij de Capelse plannen
met Het Nieuwe Rivium. De Rekenkamer heeft onderzocht of het
project- en risicomanagement in opzet toereikend zijn om de gebiedsontwikkeling het Nieuwe Rivium binnen de
gestelde kaders te kunnen uitvoeren en of de gemeenteraad voldoende in staat wordt gesteld zijn kaderstellende en
controlerende rol te vervullen. De Rekenkamer is kritisch. De belangrijkste conclusies zijn:
• Gemeente en private partijen hebben nog geen samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten over de verdeling
van de kosten
• Governance in opzet in orde, risicomanagement op onderdelen onvoldoende uitgewerkt
• Gemeenteraad wordt sinds vaststelling Gebiedspaspoort 2.0 (september 2020) minder goed geïnformeerd over
de voortgang van project.
Meer informatie staat hier: https://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/het-nieuwe-rivium/
De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en
transparantie van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Hiermee levert zij een bijdrage aan de
verbetering van het openbaar bestuur.

Onduidelijkheid over planning
ParkShuttle
In 2019 werd de tweede generatie van de shuttle uit de
dienstregeling gehaald in de verwachting dat de
nieuwe wagentjes snel ingezet zouden worden. Maar
zo makkelijk blijkt dat niet.
Dat komt omdat de onbemensde shuttles straks, met
maximaal 40 km/uur, óók gewoon op de weg gaan
rijden in plaats van in een eigen baan. Ze moeten
daarom voldoen aan alle regels en toelatingseisen voor de inzet tussen het overige verkeer. En dat is spannend voor
alle partijen die hierbij betrokken zijn. Temeer er in de wereld weinig tot geen ervaring is opgedaan met autonome
voertuigen van dergelijke grootte. De derde generatie ParkShuttle is namelijk geschikt voor 22 personen en weegt
ongeveer 4,5 ton.
Omdat het een innovatief product is, wil Transdev, waar Connexxion onderdeel van is, geen uitspraken meer doen
over de planning en zal de inzet met het overige verkeer stapsgewijs verlopen. Eerst zes nieuwe voertuigen op het
bestaande 1,8 kilometer lange traject en dan met nummer zeven oefenen met het overige verkeer. Transdev wil
tijdens de spits elke 2,5 minuut een voertuig laten rijden, in de daluren elke 6 minuten.

Boumanterrein is verpauperd, maar voorlopig niet aan de beurt
De afgelopen 1,5 jaar heeft eigenaar Van Herk Vastgoed diverse plannen ingediend voor drie- tot vierhonderd op het
Boumanterrein. De gemeente Rotterdam was vooralsnog niet gecharmeerd van die plannen. Maar ziet wel dat het
terrein verpaupert en dringend een impuls nodig heeft. Helaas heeft Kralingseveer geen prioriteit bij de gemeente;
er zijn te veel projecten en te weinig mensen om ze te begeleiden.
Een bewoner van Kralingseveer heeft contact opgenomen met Van Herk met het voorstel om samen met bewoners
een plan voor het terrein te ontwikkelen. Misschien brengt dat de zaak in een versnelling. Wordt vervolgd.

Bezoek de Expo A16 Rotterdam
Aan de rand van het Lage Bergse Bos staat de Expo A16
Rotterdam. Je bent van harte welkom in dit interactieve
belevingscentrum over de aanleg van de A16 Rotterdam.
Vooraf reserveren is verplicht. Meer weten?
www.a16rotterdam.nl/expo

Renovatie Van Brienenoordbrug in 2026
Het renoveren van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam
gaat later gebeuren dan gepland. Zowel voor de
voorbereiding als de uitvoering is meer tijd nodig. De
kosten worden geschat op 380 tot 600 miljoen euro,
waarbij ‘de raming aan de bovenkant van die
bandbreedte ligt.’ Lees: het wordt duurder.
Binnen het project in kwestie wordt de westelijke
boogbrug vervangen door een nieuw exemplaar. Die
oude brug wordt vernieuwd en zal dan de oostelijke
boogbrug vervangen, en het beweegbare deel wordt
gerenoveerd. De vervanging van de westelijke brug stond
voor de zomer van 2025 gepland. Het omwisselen met de
gerenoveerde boog en de renovatie van de beweegbare
delen zouden dan in 2026 en 2027 plaatsvinden. Naar
verwachting leidt het uitstel niet tot meer
veiligheidsrisico’s voor het gebruik van de brug; er blijven
inspecties plaatsvinden.

1 februari 1965: Officiële opening Van Brienenoordbrug

Derde oeververbinding:
Rotterdam wil extra tunnel
Een tunnel is volgens de Rotterdamse gemeenteraad de
beste optie voor de nieuw aan te leggen
oeververbinding tussen de wijken de Esch en Feijenoord.
Dat bleek tijdens een vergadering over de mogelijke
varianten. De nieuwe oeververbinding moet bovendien
plaats bieden aan de metro, over autoverkeer lopen de meningen uiteen. CDA en PvdA vrezen dat autoverkeer
onvermijdelijk is, aangezien de rijksbijdrage voor een nieuwe oeververbinding is gekoppeld aan de vermindering van
verkeer op de Van Brienenoordbrug.
De meeste partijen hebben een voorkeur voor een geboorde tunnel, omdat die dieper ligt dan een afgezonken
tunnel, een stuk langer is (tot aan Zuidplein) en boven de grond geen overlast veroorzaakt. Maar daarin gaan volgens
verkeerswethouder Judith Bokhove metro en auto’s niet samen. Een afgezonken tunnel biedt wel ruimte aan de
auto, maar juist niet aan de metro.
Al in 2019 is besloten dat de nieuwe oeververbinding er moet komen. Maar wat moet het worden: een brug of een
tunnel? De afgelopen maanden zijn er vele opties op tafel gekomen. De plek waar de brug of tunnel moest komen
was steeds verschillend en ook voor welk vervoer het bestemd was. Inmiddels zijn er zeven opties overgebleven.
Medio 2022 wordt een keuze gemaakt over het type oeververbinding. Bokhove wil dat daarvoor drie varianten
nader worden onderzocht: een brug voor langzaam verkeer, auto’s en tram, een korte afgezonken tunnel voor
langzaam verkeer, auto’s en tram en een lange geboorde metrotunnel zonder auto’s.

Blessure?
Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele therapie
Oedeemtherapie
Psychosomatische fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie

www.fsfysio.nl
010–2881128
06–30303344

Wapitistraat weer actief op 2e Nationale Balkon Beweegdag
Tijdens een balkongymsessie roept fysiotherapeute
Sonja de Vlaming uit volle borst: ”En daar gaan we
weer, om en om de knieën omhoog. Armen naar links
en naar rechts.” Met een opzwepend muziekje op de
achtergrond stimuleert ze bewoners van de Wapitiflat
om op hun balkon in beweging te komen.
Jasper Bier van FS Fysio licht toe: “We zijn door
Buurtwerk gevraagd om met deze balkongym ouderen
in de regio meer te laten bewegen, iedereen op zijn of
haar eigen niveau op muziek laten bewegen.
Natuurlijk is het vrijblijvend voor de deelnemers.”
Er is een training gemaakt waarbij de deelnemers
staand mee kunnen doen aan de oefeningen. Jasper:
“Tijdens de balkongym doen we oefeningen, als de
oefeningen lastig zijn of de deelnemer is minder
stabiel dan kunnen ze natuurlijk ook zittend
uitgevoerd worden.”

De Nationale Balkon Beweegdag is een initiatief van
het Nationaal Ouderenfonds. Lokale partijen
organiseerden dit op 4 juni op diverse locaties in
Nederland. Vooral plezier staat centraal en gaat
uiteraard boven de kwaliteit van de uitvoering.
“Daarom geven we zoveel mogelijk tips voor
veiligheid en opties om de oefeningen te
vereenvoudigen of juist te verzwaren voor wie dat
aankan”, aldus Sonja de Vlaming. Zij kreeg weer heel
wat ‘Wapitiflatters’ aan het bewegen op 4 juni.
Fit voor de deur, zoals de bewoners de balkongym
hier noemen, is op initiatief van Buurtwerk
Kralingseveer gestart. Sonja: “Fanatieke deelnemers
staan wekelijks klaar om te trainen, weer of geen
weer.” Kijk voor een video op
https://www.facebook.com/KralingseveerRotterdam.

Uit de oude doos

Wielrennen in Kralingseveer in de jaren zeventig
Eén van de hoogtepunten van het jaar was de jaarlijkse wielerronde, de Ronde van
Kralingseveer. Naar deze dag keek je het hele jaar uit. Je zat vol adrenaline, al dagen
van tevoren. Een dag met de dikke bandenrace, de A-aspiranten en natuurlijk de
amateurs.
s’ Morgens vroeg
kwamen de
vrachtwagens met
dranghekken al aan. En
de Finish-bus van Het Vrije Volk, destijds de grootste
krant van Groot Rotterdam.
De dag begon altijd met een Dikke Bandenrace. Alle
favorieten uit Kralingseveer en Capelle-West deden
mee. Had je drie versnellingen, dan werden deze
verzegeld in de tweede versnelling. Winnaars van de
Dikke Bandenrace. waren onder andere Aart van
Dieren uit Capelle-West en onze
eigen Jaap van der Berg.

Vervolgens kwamen de A-aspiranten aan bod en dan
eindelijk de amateurs; die zag je honderd ronden
voorbij komen. Met mijn favorieten Sjef van der Burg,
Wim van Steenis, Arie Versluis. Zo ook onze
plaatselijke Kralingseveerse renner Huib
Uittenbogaart. Als ik terug ga naar 1970 zie ik Wim
Bravenboer en Sjef van der Burg een ronde los van het
peloton. Wim Bravenboer won uiteindelijk. In 1971 en
1973 was Wim van Steenis uit Hoogblokland de
sterkste. 1972 Was voor Jan de Groot uit Hardinxveld.

De straten waren stampvol. De Buffelstraat bewoners
zaten allemaal op stoeltjes langs het parcours. Eén
van de bewoners ging met de pet rond en zamelde
geld in. Dan riep de omroeper: “Deze ronde is de prijs

geschonken door de bewoners van de Buffelstraat!”
Het ging trouwens om hoge geldbedragen.
Nadat de winnaar van de amateurs bekend was, op
naar het Elandplein. En er was natuurlijk een ronde
miss, deze schone dame moest je natuurlijk bekijken.
De bloemen en zoenen werden uitgedeeld en dan
ging je naar huis. Even eten, want daarna kwam het
concours hippique op het veldje aan de Elandstraat.

Opnieuw liep Kralingseveer uit, ditmaal om Willemien,
Teunke en Ineke Wegeling, met Agaath en Michiel van
Hulsteijn een foutloos parcours te zien nemen. Tja,
dan moest je weer een jaar wachten op het festijn.
Maar nu wachten wij er alweer jaren en jaren op. Zou
er ooit nog eens een Ronde van Kralingseveer
plaatsvinden?

Deze bijdrage is geschreven door Jan Bax, 66 jaar oud. Van 1955 tot 1978 woonde Jan in
Kralingseveer. Tot 1968 op de IJsselmondselaan, bij de opgang van de kromme stoep
naar de dijk. En van 1968 tot 1978 in de Buffelstraat. Sinds 1978 woont Jan in Krimpen
aan de Lek.
Jan publiceert regelmatig stukjes en foto’s in de Facebookgroep Oud Kralingseveer.
We hopen dat Jan vaker voor onze wijkkrant zal schrijven.

De organisatie van het 1ste Jazzfestival Kralingseveer keek de dagen
vóór zaterdag 3 juli elk uur op 7 verschillende weersites en
buienradars. Al hebben we het niet droog gehouden, de weergoden
waren Kralingseveer en de muziekliefhebbers gunstig gezind op het
eerste Rotterdamse festival van dit jaar. De vergunning was streng:
hekken rond het grasveld naast het Huis van de Wijk, handengel bij de
ingang, gezondheidscheck voor alle bezoeker, geen catering – en zeker
geen alcohol op het festivalterrein en 99 getelde stoelen op 1,5 meter
van elkaar. De muziek maakte alles goed. En het was gewoon retegezellig. Volgend jaar nummer 2!
Het jazzfestival was een initiatief van de Stichting tot plaatselijk nut
Kralingseveer. En de toegang was gratis! Dankzij de gebiedscommissie
Prins Alexander (Opzoomer Mee) en Cultuur Concreet. Verder konden
we dit evenement organiseren door medewerking van Buurtwerk, de
gemeente Rotterdam, H. van Herk, Cafetaria Kralingseveer, Il Forno
Italiano, de EHBO-vereniging Kralingseveer en al die andere
vrijwilligers. Toppers!

Eigen wijkraad voor Kralingseveer
Rotterdam krijgt 39 wijkraden. Kralingseveer krijgt daarmee een eigen
wijkraad. De wijkraden gaan de niet altijd even goed functionerende
gebiedscommissies - politieke en machtsspelletjes, onvoldoende verbonden
met wijkbewoners én met de gemeentelijke organisatie, veel geld voor
weinig democratie - en de wijkcomités vervangen. Dat heeft de
gemeenteraad op 17 juni besloten.
De bedoeling is dat wijkraden elk jaar plannen maken voor de wijk. Die kunnen over van alles gaan, van
bereikbaarheid tot de buitenruimte, van veiligheid tot welzijnsorganisaties. Heeft de gemeente Rotterdam plannen
die een bepaalde wijk raken, dan is ze verplicht vooraf afspraken te maken met de wijkraad over de inspraak van
bewoners. Dat zou nu ook al moeten natuurlijk.
Politieke partijen ronselen kandidaten
Elke wethouder adopteert een aantal wijken. Wie Kralingseveer kiest (of kiezen wij ‘onze’ wethouder?), weten we
pas na de vorming van een nieuw college. In maart volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Diezelfde
dag stemmen we ook voor de wijkraad. Nu al zijn politieke partijen druk met het ronselen van kandidaten. Overigens
was het oorspronkelijk de bedoeling dat vooral wijkbewoners zónder banden met een politieke partij zich voor de
wijkraad zouden kandideren. Het voorstel om elk gemeenteraadslid te koppelen aan een wijk(raad) is nooit
besproken.
Remmers in vaste dienst
In de raadsvergadering van 17 juni was vooral veel aandacht voor de wijkraden zélf, zoals scholing van leden, het
moment van de verkiezingen, de rol van de voorzitter, het inzweren en nog zo wat. Gelukkig ging het ook over de
nieuwe rol van de ‘remmers in vaste dienst’, zoals het rapport (begin dit jaar) van de Erasmus Universiteit
Rotterdam, in andere bewoordingen uiteraard, de ambtenaren van de gemeentelijke organisatie omschrijft.
Wijkmanagers moeten meer macht krijgen. En vooral deze: ambtenaren worden toegewezen aan een wijk – in de
hoop dat ze meer kijken & denken vanuit het perspectief van ‘hun’ wijk. Mooi plan. Nu nog uitvoeren.

Mijn Rotterdam
Naast de nieuwe wijkraden krijgen Rotterdammers óók met ‘Mijn
Rotterdam’ meer invloed op hun eigen wijk. Het digitale platform is eind dit
jaar in de lucht. Doel is de interactie tussen gemeente en wijkbewoners
laagdrempelig te organiseren en zo te stimuleren. Meer informatie of
vragen? Mail dan naar participatieplatform@rotterdam.nl.

Wijk Echt Aan Zet?
Leden van gebiedscommissies vinden die nieuwe
wijkraden maar niks. Nogal wiedes. Er is meer kritiek, uit
onverdachte hoek. Zo staat er op Vers Beton een column
van Jiska Engelbert. Zij legt het verband tussen de nieuwe
wijkraden en wat er gaande is in de Tweebosbuurt. Want
in hoeverre hebben de gemeente en Vestia dáár de
wijkbewoners een stem gegeven in de besluitvorming?
Die willen er blijven wonen, sommigen wonen er al meer
dan 50 jaar.
Jiska schrijft: ‘Wijk aan Zet erkent (..) dat bewoners vaak, beter dan welke gemeentelijke woonvisies of nationaal
interventieprogramma ook, weten wat goed voor de wijk is. De vraag is dan ook niet zozeer of wijkbewoners klaar
zijn om ‘aan zet’ te komen. Eerder moeten we ons afvragen of de gemeentelijke organisatie zelf bereid is, om in haar
eigen woorden, te gaan meebewegen met de ideeën van de bewoners en ondernemers in wijken?’ Waaraan je deze
vraag kunt toevoegen: waar waren de leden van de gebiedscommissie toen het er in de Tweebosbuurt écht om
ging?

Bezoek de comfortwoning met handige
‘snufjes’ voor senioren
In Wooncentrum Helga (Hendrick Staetsweg 17
Rotterdam) zit een Comfortwoning. Hier zie je met welke
(technologische) oplossingen ouderen langer zelfstandig
thuis kunnen blijven wonen. Veel producten waarvan je
zegt: “dat is handig, nooit aan gedacht!”
De Comfortwoning is een gewoon ingerichte woning met
tips voor de inrichting van je eigen huis. Bijvoorbeeld een
voorraadbus met één hand te openen is. Of de Memory
Lane waarmee je makkelijk kunt beeldbellen met een familielid. En ken je de robokat al?
Breng een bezoek aan de Comfortwoning. Vrijwilligers leiden je rond en geven uitleg over de producten. Bel voor
vragen en/of het maken van een afspraak op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur naar 06 58 90 35 07.

Minibieb viert 2e Nationale Dag van de Minibieb
Zaterdag 5 juni was het weer zover; de tweede Nationale Dag van
de Minibieb. Uiteraard deed de Minibieb Kralingseveer hier ook
weer aan mee.
Ondanks de weersvoorspelling werd het een droge dag en konden
we alle boeken buiten uitstallen. Er was keuze uit honderden
boeken uit verschillende genres: romans, thrillers, kookboeken,
biografieën en uiteraard niet te vergeten: kinderboeken.
Deze dag gaf
iedereen de mogelijkheid om eens al zijn vragen over de
Minibieb te kunnen stellen: “Als ik in de Minibieb een boek dat
ik supergraag wil lezen, mag ik die dan meenemen? Of moet ik
dan persé een boek terugzetten?” Het antwoord op deze vragen
is als volgt: Je mag dat boek meenemen. Je hoeft op dat
moment niet persé een boek terug te zetten. Je neemt het boek
dan gewoon mee en na lezen mag je het terugbrengen, of aan
iemand
anders
doorgeven,
of houden.
“Mag ik er
ook een
boek in
zetten?”.Ja hoor, dat mag altijd! Is er geen plek? Bel even aan of
zet je boek(en) voor de deur.
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 tot die tijd staan er altijd diverse boeken het hele jaar door
in de Minibieb Kralingseveer (hoek Buffelstraat-Zebrastraat).
Loop gerust even langs en kom eens kijken!

Nieuwe plantenbakken voor de wijk
Dank je wel lieve bewoners. Maar liefst 42 bloembakken gevuld met mooie planten!

Tandarts gratis voor kinderen
Kinderen kunnen gratis naar de tandarts maar gaan lang niet
allemaal. In Rotterdam gaat het om duizenden kinderen die
hierdoor als volwassene het risico lopen op hart- en
vaatziekten, diabetes en obesitas, en extra tandartskosten.
Bovendien kunnen ze op korte termijn gaatjes ontwikkelen.
Dit is te voorkomen met regelmatig tandartsbezoek.
Meer dan 2 op de 3 kinderen in Nederland hebben voor hun
18e verjaardag minstens één gaatje in hun gebit. En dat terwijl
je die bijna altijd kunt voorkomen als je goed voor de mond
van je kind zorgt. Maar weet jij hoe dat moet?
Doe de test!
Binnen 2 minuten weet je hoe het met jouw kennis van de
mondzorg gesteld is. En je weet daarna precies welke
gemakkelijke stappen je kunt nemen om ervoor te zorgen dat
je kind opgroeit met een gaaf gebit. Ga naar
www.allesoverhetgebit.nl/nieuws/nul-gaatjes-voor-je-kindhoe-doe-je-dat/ en doe de test.

WhatsApp: Let op, even aanpassen!
Onze wijkagenten waarschuwen ons…. WhatsApp heeft de instellingen gewijzigd, waardoor
iedereen je aan een groep kan toevoegen zonder dat je het weet. Dit maakt bijvoorbeeld
phising, fraude en oplichting mogelijk. Wijzig als volgt naar veilige instellingen:
•
•
•
•
•
•

Open WhatsApp
Ga naar instellingen
Kies account
Kies privacy
Kies groepen
Selecteer hier ‘contacten’ in plaats van ‘iedereen’.

Dertig Kralingseveerders geholpen bij
hun belastingaangifte
Op initiatief van de Stichting tot plaatselijk Nut
Kralingseveer, samen met het Huis van de Wijk, konden
inwoners van Kralingseveer op zaterdag 15 mei hun
belastingpapieren laten invullen door acht studenten
van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Van 10.00 uur tot 14.30 uur kwamen maar liefst dertig mensen naar het Rendierhof. In verband met Corona droeg
iedereen een mondkapje; anderhalve meter afstand houden was mogelijk doordat er genoeg kamers waren zodat
iedereen apart en veilig hun papieren kon laten invullen.
We bedanken iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt en hopen het volgende jaar weer, en dan zonder alle
Coronamaatregelen, bewoners te kunnen helpen.

CKC gaat communicatie verbeteren
Social media is in de huidige tijd enorm belangrijk en ook
CKC is zich hiervan bewust. Om de communicatie vanuit
de club toegankelijker en moderner te maken is
besloten om de hulp van studenten in te schakelen.
Deze vijf studenten van Hogeschool Rotterdam zijn al
enkele maanden bezig om deze taak uit te voeren en zijn
nu in de afrondende fase. Zo is er al een
aankondigingsvideo gemaakt, is CKC actiever geworden
op Instagram en Facebook, worden er vrijwilligers voorgesteld en zien de berichten zelf er ook visueel
aantrekkelijker uit. Dus: bezoek onze social media en blijf op de hoogte van de club!

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

NIEUWSBRIEF

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 fijn
om betrokken en actief te zijn in de wijk. We
organiseren daarom, soms samen met het
Buurtwerk, een aantal activiteiten in de wijk.
Heeft u behoefte aan praktische en/of
financiële 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

Opbrengst ontbijtactie
voor de buurttuin!
Op Koningsdag 2021 zijn er ruim 70 mensen in Kralingse
Veer de dag gestart met een vers Koningsdagontbijt!
Deze ontbijtactie wordt jaarlijks georganiseerd door de
Laankerk. Ook dit jaar werden veel mensen in de wijk
door hun buren verrast met een vers ontbijtje. Leuk om

Meeluisteren,
meekijken of
een kerkdienst
bezoeken?

te zien dat er weer met veel enthousiasme is gereageerd
op de actie, we hopen dat het jullie goed heeft gesmaakt!

Omdat de richtlijnen vanuit de overheid rondom
corona steeds meer versoepelen is er voor

De opbrengst van de ontbijtactie is door de Laankerk

de kerk ook weer meer mogelijk. U kunt de

aangevuld tot het mooie bedrag van 200,- euro om zo

diensten altijd live meebeleven via de livestream

een kleine bijdrage te kunnen leveren aan de nieuwe

op onze website: www.laankerk.nl (via audio

buurttuin. Dominee Floris van Binsbergen heeft

of via beeld). Maar ook het bezoeken van een

Miranda Rietveld het bedrag overhandigd.

dienst voor bezoekers is weer mogelijk. Heeft u
behoefte om eens een dienst bij te wonen, meldt

zomer speurdersclub

u dan aan via a.van.dalfsen@laankerk.nl.

Welkom op de zomer
ZOMER SPEURDERSCLUB
speurdersclub.
We
doen
allerlei
grote
20 JULI 2021
en kleine spelletjes
Net eten
als elk jaar
zal er weer
een zomerclub worden georganiseerd voor kinderen
en
patat.
Neem
de wijk Kralingse
Veer. Dit jaar zullen we een leuke ochtend met diverse spelletjes
jeuitvrienden
mee!
organiseren inclusief een lekker frietje op 20 juli 2021 van 10.00-13.00 uur.
Graag tot ziens!

CKC komt leden financieel tegemoet
Er zijn dit jaar amper wedstrijden gespeeld en het bestuur van CKC beseft dit ook. De club gaat de
leden financieel tegemoet komen door de vrijwilligersbijdrage van €50 kwijt te schelden omdat
niemand de gelegenheid had om de benodigde vrijwilligerstaken te vervullen. Daarbovenop
komt ook nog eens korting voor de contributie van volgend jaar als iemand het afgelopen
seizoen lid was én volgend seizoen lid blijft. De korting is afhankelijk van het type
lidmaatschap, maar varieert tussen de 10 en 45 euro.

Luchtclub actief in Kralingseveer
Schone lucht is belangrijk voor
onze gezondheid. Daarom
werkt Rotterdam op allerlei
manieren aan het verbeteren
van de luchtkwaliteit. Door
middel van maatregelen, innovaties
en samenwerking, zoals in de Luchtclub.
Op veel plekken in Rotterdam wordt de kwaliteit van
de lucht al gemeten. Vanaf juli ook in Kralingseveer
(Elandstraat). Met de Luchtclub vult de gemeente
bestaande informatie aan met lokale metingen. Met
de verkregen data brengt zij in kaart hoe
Rotterdammers hun omgeving ervaren en wat zij
belangrijk vinden. Meer weten? Kijk hier:
www.rotterdam.nl/wonen-leven/luchtclub/.

Gratis online hulp voor Rotterdammers 12 t/m 35 jaar
Voel je je wel eens down? Of wil je meer weten over negatieve gedachten en gevoelens? E-health helpt
Rotterdammers van 12–35 jaar om weer de baas te worden over emoties en gedachten. In een online e-health
cursus leer je hoe je gedachten en gevoelens over jezelf werken en hoe je die kunnen beïnvloeden. Na de cursus zie
je weer perspectief en heb je weer grip op je leven.
Je kiest zelf met welk onderwerp je aan de slag wilt. Zoals somberheid, piekeren of verdriet. Na inschrijving ga je op
een online platform aan de slag. Je kunt mindfulness volgen, je krijgt uitleg over gedachten en gevoelens en je maakt
opdrachten en chat met je begeleider. Het is makkelijk toegankelijk en je hebt er geen speciale kennis of apparatuur
voor nodig. Door de filmpjes en animaties is het voor alle leeftijden toegankelijk, leuk en leerzaam.
Na de e-health voel je je beter. Je kent jezelf beter en
je hebt meer controle over je gedachten en gevoelens.
Je weet wat je kan doen om je happy te (blijven)
voelen. Je persoonlijk dossier (met je opdrachten) blijft
beschikbaar als je dat wilt, maar je kan het ook laten
vernietigen.
De cursus is gratis voor iedereen die tussen de 12 en 35
jaar oud is en in Rotterdam woont of naar school gaat.
Wél wordt motivatie en inzet gevraagd. Meer weten?
Aanmelden? Ga naar
https://avantsanare.nl/cursussen/e-health-voor-jongeren/.

Gratis plezier voor
kids uit de wijk

Elke maandagmiddag van drie tot vier zijn alle
kinderen van 6 t/m 12 jaar welkom om te sporten en
te spelen. Op het gravelveld naast het Huis van de
Wijk Rendierhof (Rendierstraat 3). Kom je ook?

Wel heel veel natuur aan de IJsselmondselaan
Op het dak van Bouman Meubelen broeden meeuwen. Hartstikke leuk natuurlijk, wat natuur in Kralingseveer, maar
helaas geven deze meeuwen heel veel overlast.
Op woensdag 14 juli is
er om 19.00 uur in het
Rendierhof een
bijeenkomst van
bewoners om te
brainstormen over de
overlast. Er is ook een
appgroep
aangemaakt:
Vogelpoep
IJsselmondselaan.
Je kunt je hiervoor
aanmelden via
06-10998945.

Pas op voor misleidende sms’jes over postpakketen
Heb je een Android telefoon? Pas dan op voor vreemde sms’jes over postbezorging.
Criminelen proberen je via zo’n bericht zover te krijgen een app te installeren. Via deze app
krijgen zij echter toegang tot jouw telefoon- en bankgegevens.
In een tijd waarin we veel online pakjes bestellen, heeft iedereen weleens op een trackinglink in een sms geklikt.
Wees hier extra voorzichtig mee, want dat is de plek waar kwaadwillende nu hun slag proberen te slaan. Criminelen
proberen het idee te geven dat je via de app de bezorging van een pakket kunt volgen. De link in de sms leidt je naar
een valse app, die zich nestelt in jouw telefoon.
Advies van onze wijkagenten Nick van den Bogaart & Kees Moerland:
• Klik niet op de link in een sms om een pakket te volgen
• Download dergelijke apps niet via een link, maar zoek de app zelf op in de
Play Store/App Store
• Toch geklikt en de malware op jouw telefoon geïnstalleerd? Neem dan zo
snel mogelijk contact op met jouw provider of telefoonaanbieder om
verdere schade te voorkomen.
Heb je financiële schade? Doe altijd aangifte bij de politie. Bel ook direct je bank en volg de aanwijzingen van de
bankmedewerker. Deel daarnaast jouw verhaal met vrienden en kennissen. Zo help je voorkomen dat er nieuwe
slachtoffers vallen! Wil je meer weten over virussen op je mobiel en wat je ertegen kunt doen? Kijk hier:
www.avg.com/nl/signal/remove-phone-virus.

Terras CKC geopend!
In navolging van de andere horeca mogen
sportkantines en de bijbehorende
terrassen weer open en ook CKC gaat
hierin mee.
Op het terras is plaats voor maximaal veertig mensen.
Er is wel sprake van een complexe situatie: publiek bij
wedstrijden of trainingen is nog niet toegestaan maar
het is bij CKC natuurlijk mogelijk om vanaf het terras
naar de wedstrijd op het hoofdveld te kijken.
Gelukkig volgen de versoepelingen zich in een rap
tempo op en zullen er steeds minder verwarrende
instructies zijn. Het belangrijkste is dat we weer mogen!

Meedoen in Rotterdam helpt kinderen
van arme ouders
In Rotterdam kunnen ongeveer 36.000 kinderen niet
meedoen aan allerlei leuke dingen (sporten of
muziekles bijvoorbeeld), omdat daarvoor thuis geen
geld is. ‘Meedoen in Rotterdam’ helpt kinderen van 4
tot 18 jaar van ouders die een inkomen hebben van
maximaal € 1600,- netto voor alleenstaande ouders
en € 1800,- voor twee-ouder gezinnen. Ook
huishoudens met een hoger inkomen die zijn toegelaten tot een schuldsaneringstraject van de Kredietbank kunnen
een aanvraag bij ons indienen. Meer weten? Een aanvraag doen? Ga naar www.meedoeninrotterdam.nl.

Baan kwijt? Rijnmond Werkt Door!
Mensen die door de coronacrisis hun baan zijn verloren of
dreigen te verliezen, kunnen terecht bij het Regionaal
Mobiliteitsteam. Dit gebeurt onder de vertrouwde naam
Rijnmond Werkt Door.
Het team helpt medewerkers die werken in getroffen
sectoren zoals de horeca en retail met bijvoorbeeld extra
sollicitatietraining, loopbaanbegeleiding en scholing naar werk in een kansrijke sector zoals de zorg, logistiek en
techniek. Het team staat dagelijks klaar om mee te denken over mogelijkheden om de kansen op de arbeidsmarkt te
vergroten.
Aan het begin van de coronacrisis, nu zo’n jaar geleden, startte Rijnmond Werkt Door met ondersteuning aan
werkgevers om elkaar bij vraag en aanbod van personeel zo goed mogelijk te vinden. Met de oprichting van een
regionaal mobiliteitsteam onder deze vertrouwde naam, wordt de dienstverlening nu ook uitgebreid voor
werkzoekenden of werknemers die hun baan dreigen te verliezen als gevolg van corona. In het initiatief werken
gemeenten, UWV, vakbonden, werkgeversorganisaties, het beroepsonderwijs en de uitzendbranche intensief
samen. Meer weten? Kijk op www.rijnmondwerktdoor.nl/.

Colofon
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, Henk Kasbergen, Miranda Rietveld,
Irma Dorsman, Jasper Bier, Jan Bax, Piet de Man,
Kees Moerland, Nick van de Bogaart, Amber Rook,
Jesper de Jong, Jessica van Ballegooijen, Nienke
Koopmans, Jacqueline ’t Jong, Sergej Koopmans, To
van de Berg, Ben van Delft en Rien van der Schelling.
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.

dé FINANCIËLE EXPERTS
Helder in advies

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?

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

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

Maak een afspraak

088 16 69 500
kantoor@devastgoedexperts.nl

Antilopestraat 39, 3064 LA Rotterdam

www.devastgoedexperts.nl / www.deﬁnancieleexperts.nl

