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Verkiezingen voor gemeenteraad & wijkraad

Op woensdag 16 maart 2022 mag je
stemmen voor de gemeenteraad en
de wijkraad. Je kunt ook al op 14 en 15
maart je stem uitbrengen bij een vroegstembureau.
De persoonlijke stempas krijg je per post;
in Kralingseveer is het Huis van de Wijk
weer stembureau.

Van de redactie
Inderdaad, de Kralingseveer Krant heeft
een nieuwe jas. Om te markeren dat we een
nieuwe fase ingaan, want de wijkkrant is
niet langer een initiatief van de Stichting
tot plaatselijk nut Kralingseveer. Simpelweg
omdat het Nut niet langer bestaat. De
Kralingseveer Krant is nu dus een zogenoemd
‘burgerinitiatief’, financieel mogelijk
gemaakt door de gebiedscommissie Prins
Alexander. Voor de laatste keer, want de
gebiedscommissie gaat met de komst
van de wijkraad verdwijnen. Bedankt
gebiedscommissieleden voor jullie jarenlange
inzet voor Kralingseveer.
Belangrijke andere geldbron zijn onze –
trouwe en nieuwe – adverteerders. Mocht het

De kandidaten voor de wijkraad. Vlnr: Gerben van Santen, Mats Mergman, Miki Autar, Linda van Tienen,
Aad Siebel, Jana Ferrero (officiële vervanger van Henk Kasbergen), Henk Kasbergen en Ilse van der Meer

Stemwijzer
Weet je niet wie je moet kiezen? Op www.
rotterdam.nl/wonen-leven/verkiezingen/
staat een StemWijzer. Aan de hand van
stellingen over lokale onderwerpen kan
je je standpunten vergelijken met die
van de partijen die meedoen aan de
gemeenteraadsverkiezingen.

aan de orde zijn: vergeet hen dan niet. Zonder
hen geen wijkkrant.
En dat zou toch jammer zijn ;-) want deze
eerste van het jaar zit weer bommetjevol.
Met nieuwe gezichten, met oude verhalen.
Met informatie over je wijk en omgeving.
Wat betreft een nieuw gezicht met een
‘oud’ verhaal: ik heel blij met de komst van
redactielid Irma Dorsman, vierde generatie
Kralingseveerder. Superfijn!

De gemeenteraad beslist over veel
belangrijke onderwerpen in de
gemeente. De kandidaten van de
gemeenteraadsverkiezing zijn in
principe lid van een politieke partij.
De verkiesbare partijen hebben een
verkiezingsprogramma geschreven.

Lees verder op pag 2

Reünie verplaatst naar
zaterdag 2 april
De reünie van (oud) Kralingseveerders gaat
door op zaterdag 2 april! Het programma is in
de maak.
Heb je je nog niet aangemeld of heb je vragen?
Mail naar reunieok2021@icloud.com

Ik wens je veel leesplezier met deze wijkkrant.
En je weet… vragen, ideeën, opmerkingen?
Altijd welkom!
Désirée Valten
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Team Rotterdam klaart de
de stembus voor de
In maart gaat Rotterdam naar
wat
sverkiezingen. Er komt heel
gemeenteraads- en wijkraad
ruim
zo’n verkiezingsweek. Met
kijken bij de organisatie van
en
in om tot een transparante
12.000 mensen zetten we ons
te komen. Daarbij is elke
betrouwbare verkiezingsuitslag
k.
belangrij
erg
proces
stap – en dus elke rol – in dit

klus

PV
PV

Met ieder proces-verbaal leggen
voorzitter en stembureauleden
verantwoording af over het
de
verloop van de stemming en
telling. De verkiezingsuitslag
van
wordt vastgesteld op basis
alle processen-verbaal.

6 stembureauleden zorgen
voor een goed verloop van
het stemproces.

De portier bouwt
het stembureau op.

Kandidaten voor
de wijkraad
Er zijn dus zeven wijkgenoten die zich voor vier jaar aan de wijkraad

7:30 Het stembureau
gaat open.

Kralingseveer willen verbinden. Er is ook één officiële vervanger; zij is de
GR

Het
21:00 Het stembureau sluit.
tellen kan beginnen. We tellen
het aantal stemmen per partij
(gemeenteraad) en het totaal
(wijkraad).
aantal stemmen

2 extra leden sluiten aan bij
het tellen, een secuur werkje
waar we wel wat hulp bij
kunnen gebruiken!

Het proces-verbaal en de
iPad worden ingevuld en
gecontroleerd en alle leden
zetten hun handtekening.

GR

WR

De volgende dagen tellen
we hoeveel stemmen alle
verschillende kandidaten
hebben gekregen (donderdag voor de gemeenteraad
en vrijdag voor de wijkraden).

De stembussen worden
overgebracht naar een
andere locatie.

zeven zijn verbonden aan een politieke partij. Wil je meer weten over de
kandidaten? In deze wijkkrant beantwoorden ze een paar vragen; bekijk ook
hun profielen op mijn.rotterdam.nl/wijkraadsverkiezing-kralingseveer

We controleren de
stemmen en vullen het
proces-verbaal verder in.

Definitieve uitslag
21 maart
Gemeenteraadsverkiezing
23 maart
Wijkraadsverkiezingen

jongste en woont het langst van allemaal in Kralingseveer. Drie van de

alle
We voeren de uitslagen van
systeem
stembureaus in het officiële
te tellen
in, om uitslagen bij elkaar op
en de zetelverdeling te berekenen.

Miki Autar
Hoelang woon je in Kralingseveer?

Vervolg voorpagina

Ik woon 1 jaar in Kralingseveer

In welke straat woon je?
In dat programma laten partijen zien
wat hun ideeën en plannen zijn voor de
komende jaren voor de gemeente.

Verkiezing wijkraadleden
Als je gaat stemmen voor de
gemeenteraad, kan je ook meteen
stemmen op een wijkbewoner die
zich beschikbaar heeft gesteld voor
onze wijkraad. Die telt zeven leden.
Omdat precies zeven wijkbewoners
zich kandidaat hebben gesteld, komen
ze alle zeven ‘vanzelf’ in de wijkraad.
Ze moeten nog wel een Verklaring
Omtrent Gedrag overleggen. En voor
wijkbewoners geldt: als je er tóch bent
om voor de gemeenteraad te stemmen,
pak dan de wijkraadsverkiezing mee.
De zeven kandidaten stellen zich in
deze wijkkrant voor. Op rotterdam.nl/
wonen-leven/wijkraden/ vind je meer
informatie over wat wijkraden gaan
doen.

WR
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Ik woon in de Elandstraat

Hoe oud ben je?
Ik ben 36 jaar oud

Deel je je leven met iemand?
Ik woon samen met mijn vriendin Reka

Heb je kinderen?
We hebben een hond genaamd Peanut

Wat voor werk doe je?
In het dagelijks leven ben ik
supply planner bij Coolblue op het
hoofdkantoor in Rotterdam

Zit je namens een politieke partij in de
wijkraad?
Ik zit niet namens een politieke partij in de
wijkraad

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld?
Ik heb mezelf beschikbaar gesteld omdat
ik graag wil bijdragen aan het verbeteren
van onze buurt. Ik begreep dat veel van
andere kandidaten reeds lange tijd in
Kralingseveer wonen. Daarom dacht ik dat
het nuttig kon zijn om ook een kandidaat
te hebben die met een frisse blik naar de
wijk kijkt

Wanneer is voor jou de wijkraad een
succes?
De wijkraad is voor mij een succes als
deze de diverse wensen vanuit de wijk
goed vertegenwoordigt en behartigt
bij de gemeente. Tevens hoop ik dat de

wijkraad ideeën kan creëren om onze wijk
te verbeteren waar mensen nog niet aan
gedacht hadden. Niet alleen reactief op
plannen van de gemeente of ingestuurde
wensen maar creatief

Wat vindt je belangrijke vraagstukken
voor de wijk?
Belangrijke vraagstukken zijn: het verval
van de wijk aanpakken (bijvoorbeeld
opkopen door beleggers maar ook
bestrating, parkje, gravelveld, groen en
schoonmaak), toekomstproof maken
(onder andere wateroverlast en verzakking
aanpakken), veiligheid en gezelligheid

Wat wil je verder delen met de
wijkbewoners?
Ik ben benaderbaar, hoor graag wat
mensen vinden, wensen, hoe ze zich
voelen in de wijk. Ook spreek ik graag met
mensen van verschillende leeftijden. Ik wil
graag van jongeren en kinderen horen wat
voor hen nou belangrijk is

Gerben van Santen
Hoelang woon je in Kralingseveer?
Bijna 17 jaar

In welke straat?
De Buffelstraat, ter hoogte van de
Elandstraat

Hoe oud ben je?
61

Deel je je leven met iemand?
Sinds 10 maart 1996, met Desiree

heel veel andere wijkbewoners dat ook
zouden doen. Debatten in het Rendierhof,
massale verkiezingsbijeenkomsten op het
gravelveld en langs de Ottergracht!
Die komen er helaas niet: er hebben zich
precies zeven kandidaten gemeld. Voor
zeven plekken in de wijkraad. Daarom
is mijn slogan: ‘Stem op mij en krijg er zes
anderen gratis bij!’

Heb je kinderen?
Nee, wel een kat, of poes: Lolita, ze is 14

Wat voor werk doe je?
Ik help organisaties beter te
communiceren; verder werk ik al 35
jaar vaker niet dan wel aan een boek
over humor en vooroordelen, vaak een
vruchtbare combinatie

Zit je namens een politieke partij in de
wijkraad?
Nee

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld?
Ik stelde me verkiesbaar in de hoop dat

Wanneer is voor jou de wijkraad een
succes?
Als het ons lukt om wijkbewoners én (waar
nodig) de gemeente Rotterdam actief mee
te laten denken & doen over de grote en
kleine vraagstukken in ons dorp

Wat vindt je belangrijke vraagstukken
voor de wijk?
Het zijn vaak problemen, zoals de
verzakkingen, het opkopen van
huizen door investeerders, de snelheid
waarmee auto’s door onze straten

rijden, de parkeerruimte, het groen
en het onderhoud ervan, een tekort
aan vrijwilligers, de meeuwen op het
Boumanterrein, de geplande hoogbouw
op het Rivium…

Wat wil je verder delen met de
wijkbewoners?
Ik hoop dat er ook wat budget komt om
nieuwe inwoners welkom te heten en
wegwijs te maken in Kralingseveer. Daar
kunnen we sowieso allemaal een steentje
aan bijdragen, door gewoon eens op zo’n
‘vreemde’ af te stappen en een praatje te
maken. Ik moet zelf nog altijd langs bij
een stel dat aan de overkant van de straat
is komen wonen

Henk Kasbergen
Bloemhof in Rotterdam. Ik houd daar
net als de huisartsen spreekuur en ga
op huisbezoek

Zit je namens een politieke partij in de
wijkraad?
Ik zit op persoonlijke titel in de wijkraad

Hoelang woon je in Kralingseveer?

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld?

Ik woon ruim 6 jaar in Kralingseveer

Om een bijdrage te kunnen leveren
aan het behoud en verbetering van de
leefbaarheid in de wijk

In welke straat woon je?
Op de IJsselmondselaan

Hoe oud ben je?
Ik ben 60 jaar

Deel je je leven met iemand?
Ik woon samen met mijn vriendin,
jongste dochter, 2 honden en een kat

Heb je kinderen?
We hebben in ons samengestelde gezin
6 kinderen en een kleindochter

Wat voor werk doe je?
Ik werk als verpleegkundig specialist
bij een huisartsenpraktijk in de wijk

Wanneer is voor jou de wijkraad een
succes?
De wijkraad is een succes als het ons lukt
om de wensen van de Kralingseveerders te
verzamelen, gezamenlijk op te trekken
om eventuele verschillen te overbruggen
en aan de wensen tegemoet te komen.
Zo kunnen we ervoor zorgen dat de
ambitieuze plannen van Capelle aan den
IJssel zo worden uitgevoerd dat we

daar in onze wijk ook beter van worden

Wat vindt je belangrijke vraagstukken
voor de wijk?
Een goede en veilige (fiets) verbinding
(misschien wel een brug?) naar de metro
en Rotterdam, het behoud van het
park met de hondenuitlaatroute en het
volkstuincomplex en voorkomen van
verkeersoverlast en parkeerdruk als gevolg
van de ontwikkeling van het Rivium

Wat wil je verder delen met de
wijkbewoners?
Kralingseveer is een enclave in de
gemeente Capelle. We waren altijd een
soort aanhangsel van deelgemeente
Alexander. Nu krijgen we de kans
om onze wijk vanuit de bewoners
te vertegenwoordigen zowel richting
Capelle maar ook richting Rotterdam.
Jana Ferrero is mijn officiële vervanger in
de wijkraad
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Mats Bergman
Hoelang woon je in Kralingseveer?

projecten te trekken en dan uiteindelijk het
resultaat te zien van de ideeën die je met
elkaar hebt

We wonen hier nu iets langer dan 2 jaar.
Echter als oud bewoners van
‘s Gravenland heb ik vroeger genoeg
hutten gebouwd in de speeltuin,
biertjes gedronken in De Sting en het
oude clubhuis of eten gehaald bij
De Snor

In welke straat woon je?
De Giraffestraat

Wat vindt je belangrijke vraagstukken
voor de wijk?

met wonen, inclusie & diversiteit en
buitenruimte

Hoe oud ben je?
Ik ben (alweer) 34 jaar

Deel je je leven met iemand?
Zeker, ik heb alweer 10 jaar geleden
mijn man leren kennen en we zijn 7 jaar
geleden getrouwd

Heb je kinderen?
Tegen het eind van het voorjaar
in 2020 mochten wij onze dochter
Noa in ons leven verwelkomen via
een lange, intensieve maar mooie
adoptieprocedure
Wat voor werk doe je?
Ik ben basisschooldocent in Rotterdam
Spangen/Delfshaven, ik ben voorzitter
Huurdersvereniging Alexander &
Ommoord, secretaris Coc Nederland en
hou me op verschillende niveaus bezig

Zit je namens een politieke partij in de
wijkraad?
Ja en nee… Ik zit er eigenlijk vooral als
inwoner van Kralingseveer om het allemaal
mooier te maken. Maar, ik ben lid van de
PvdA en sta dan ook op het stembiljet met
de PvdA

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld?
Ik doe al heel lang werk als volks
vertegenwoordiger of bestuurder. Zo heb
ik dat in Capelle mogen doen, maar ook
op provinciaal en landelijk niveau. Ik heb
me verkiesbaar gesteld omdat ik enorm
veel energie krijg om met een team dingen
mooier en beter te maken. Ik vind het leuk
om gesprekken te voeren met mensen,

Kralingseveer is een hele oude wijk, dat
heeft enorme charmes maar ook gevolgen.
Er liggen grote vraagstukken zoals
ontwikkelingen bij het Boumanterrein of
andere woningbouw. Maar daarnaast zijn
de straten en wegen hier enorm verouderd
en schots en scheef, dat moet ook anders.
En dan hebben we het nog niet over het
steeds vollopen van de kelders in sommige
straten als het regent. Ik weet niet of we
dat kunnen oplossen als wijkraad, maar het
zijn zeker zaken waar ik voor wil gaan

Wat wil je verder delen met de
wijkbewoners?
Er is natuurlijk nog zoveel meer te
vertellen, maar daar is nu de ruimte niet
voor. Mocht je wel iets willen weten kan je
me altijd bereiken via 06-51741092. Ook
kan je me eventueel volgen via mijn socials
op Insta (Matser1987) Twitter (Mats0508 )
of het ‘ouderwetse’ Facebook

Aad Siebel
Deel je je leven met iemand?
Ik ben getrouwd met Angelique
Heb je kinderen?
We hebben 2 dochters: Rosalie en Isabelle
Wat voor werk doe je?
Ik ben nu met pensioen, maar was
jarenlang ambtenaar bij enkele
gemeentes (coördinerende en
managementfuncties)

Hoelang woon je in Kralingseveer?
Sinds 2003 woon ik in Kralingseveer
In welke straat woon je?
Ik woon in de Damhertstraat
Hoe oud ben je?
Mijn leeftijd is 67 jaar
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Zit je namens een politieke partij in de
wijkraad?
Ik ben lid van Leefbaar Rotterdam
Waarom heb je je verkiesbaar
gesteld?
Ik wil lid worden van de wijkraad om de
leefbaarheid binnen de wijk te verbeteren

Wanneer is voor jou de wijkraad een
succes?
De wijkraad is een succes wanneer
er verbeteringen in de wijk duidelijk
waarneembaar zijn
Wat vindt je belangrijke vraagstukken
voor de wijk?
Belangrijke vraagstukken voor de wijk
zijn onder andere de herbestemming
van het Bouwmanterrein (de entree
van onze wijk!!), meer aandacht voor
de buitenruimte in onze wijk (minder
zwerfafval, meer groenonderhoud) en de

verkeersveiligheid

Ilse van der Meer
Hoelang woon je in Kralingseveer?

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld?

Ik woon 9 jaar in Kralingseveer

Ik zie vele mogelijkheden voor de wijkraad
en ik zou mij hier heel graag voor willen
inzetten. Met een wijkraad krijgen we
als bewoners eindelijk het draagvlak en
de kans om Kralingseveer de aandacht
te geven die het verdient. Door onze
krachten te bundelen en samen te werken
aan een gemeenschappelijk doel, kunnen
wij alles uit de wijk halen zodat wij een
veilige en prettige leefomgeving kunnen
creëren voor jong en oud

In welke straat?
Ik woon in de Antilopestraat

Hoe oud ben je?
In februari word ik 40 jaar

Deel je leven met iemand?
Sinds 2013 ben ik getrouwd met Rick
Sandee

Heb je kinderen?
Ik heb een 12-jarige bonusdochter
Anouk die fulltime bij ons woont

Wat voor werk doe je?
Ik heb een managementfunctie in de
brandstofindustrie

Zit je namens een politieke partij in de
wijkraad?
Ik word gesteund door Leefbaar
Rotterdam. Ik mag gebruik maken van de
kennis en contacten binnen de partij en
ik hoop door deze steun dat de wijkraad
een makkelijkere ingang heeft op de
Coolsingel

Wanneer is voor jou de wijkraad een
succes?
Als wij na vier jaar samen met de bewoners
terug kunnen kijken op een succesvolle
termijn, waarin we de belangen van
Kralingseveer hebben vertegenwoordigd
en de bewoners zich gehoord voelden

Wat vindt je belangrijke vraagstukken
voor de wijk?
Ik denk dat het belangrijk is om te

kijken naar herbestemming van het
Boumanterrein, verkeersveiligheid binnen
en rondom de wijk, de mogelijkheden
rond een opkoopbescherming, algemeen
onderhoud van de wijk (waaronder aanpak
van zwerfafval en onkruid), en de gevolgen
van het Riviumproject voor onze wijk

Wat wil je verder delen met de
wijkbewoners?
Ik zou het leuk vinden om van jullie te
horen, spreek mij aan of stuur mij een
e-mailtje (ilsevdmeer@outlook.com)!

Linda van Tienen
Hoelang woon je in Kralingseveer?
We wonen nu 4,5 jaar in Kralingseveer.
Ik dacht aanvankelijk dat ik het te ver
uit het centrum zou vinden, ik woonde
eerder in Crooswijk en Delfshaven. Maar
toen we de wijk binnen reden was ik op
slag verliefd op Kralingseveer! Wat een
charme en authenticiteit heeft deze wijk!
In welke straat?
In de Buffelstraat
Hoe oud ben je?
Ik ben 38 jaar
Deel je je leven met iemand?
Ik ben ruim 10 jaar samen met Roel, 5
jaar geleden zijn we getrouwd
Heb je kinderen?
We hebben 3 dochters van 6, 2 en bijna
1 jaar
Wat voor werk doe je?
Ik ben al een aantal jaar thuisblijfmoeder,
een bewuste keuze waarvan ik
nog iedere dag blij ben dat we die

hebben gemaakt. Hiervoor werkte
ik als jongerencoach en later als
jeugdreclasseerder. Nu mijn jongste
dochter bijna één is, ben ik rustig aan
het rondkijken om weer aan het werk
te gaan. De eerste sollicitaties staan al
gepland, dus het wordt een spannende
tijd!
In de spaarzame tijd die ik over heb
schrijf ik artikelen voor mijn eigen blog
of in opdracht van andere websites,
vaak gerelateerd aan het ouderschap
en/of over kunst en cultuur. Daarnaast
fotografeer ik graag
Zit je namens een politieke partij in de
wijkraad?
Nee, ik zit uit eigen naam in de wijkraad.
Wel ben ik sinds kort lid van een politieke
partij, namelijk GroenLinks

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld?
Ik ben maatschappelijk betrokken en
in mijn vrije tijd veel bezig met politiek,
dus toen ik de oproep zag staan in de
wijkkrant trok het meteen mijn aandacht.
Rondom de feestdagen gooiden mijn
oudste dochter en ik bij alle buren in ons
stukje van de straat een kerstkaart in de
bus en dat leidde tot leuke gesprekken
en lieve kaarten terug. Ik kreeg daar zo’n
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warm gevoel van! Hierdoor realiseerde ik
mij hoe betrokken ik me voel bij de wijk en
hoe leuk ik het vind om met buurtgenoten
in gesprek te gaan en dat ik echt wilde
doorpakken om me kandidaat te stellen
voor de wijkraad
Wanneer is voor jou de wijkraad een
succes?
Het lijkt me mooi om een de link te zijn
tussen de bewoners van Kralingseveer en
de gemeente Rotterdam om de belangen
van de wijk te behartigen. Ik ben me
er bewust van dat dit niet altijd soepel

zal gaan, omdat er zoveel verschillende
mensen met zoveel verschillende
meningen en idealen in de wijk wonen.
Maar zoals een buurtbewoner tegen me
zei toen ik vertelde dat ik me kandidaat
wilde stellen: We kunnen wel een links en
vleugje hip geluid gebruiken! Daar ga ik
voor
Wat vind je belangrijke vraagstukken
voor de wijk?
Er spelen al een aantal grote onderwerpen,
zoals het Nieuwe Rivium en het
Boumanterrein, waar ik steeds meer over

op de hoogte wordt gebracht omdat ik
nu bijvoorbeeld ook in de Leefomgevingappgroep zit. Maar mijn persoonlijke
ambitie ligt ook of vooral bij het in
gesprek gaan met de bewoners om te
horen wat er voor hen belangrijk is, wat
er voor hen speelt. Ondanks dat we niet
alles voor elkaar zullen kunnen krijgen,
vind ik die persoonlijke betrokkenheid
heel belangrijk. Daarnaast zijn er de
dingen die ik zelf belangrijk vind, zoals het
behouden van de authenticiteit van de
wijk, veel groen, inclusiviteit, onderhoud
en veiligheid

Jana Ferrero
Hoelang woon je in Kralingseveer?
M’n hele leven al: 21 jaar. Via de
vrouwelijke lijn ben ik minimaal de vijfde
generatie (opoe Verhoef, oma en opa
van beek, opa en oma Dorsman, moeder
Irma Dorsman) die in Kralingseveer
woont
In welke straat?
IJsselmondselaan
Hoe oud ben je?
21
Deel je je leven met iemand?
Ik woon samen met mijn lieve moeder
en stiefvader
Heb je kinderen?
Nee

Ben Zevenbergen
erelid CKC...
Op zondag 2 januari 2022 is oud-inwoner

drie dagen per week op Burgerzaken van
de gemeenten Gouda en Waddinxveen.
Hiernaast ben ik vrijwilliger bij de Kinderen
en Jongeren Rechtswinkel Rotterdam in
Nissewaard
Zit je namens een politieke partij in de
wijkraad?
Nee

Wat doe je voor werk
Ik studeer. Ik volg momenteel de master
Staats- en Bestuursrecht aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. En ik werk twee à

Wat wil je verder delen met de wijkbewoners?
Ik ben de vervanger van Henk Kasbergen

... en er mag weer
gevoetbald worden!

van Kralingseveer Ben Zevenbergen
benoemd tot erelid van voetbalvereniging
CKC. Hij is al bijna 55 jaar lid en heeft in
deze tijd vele vrijwilligerstaken vervuld.
Door zijn inzet is hij in 2009 al benoemd
tot lid van verdienste. Ben is door zijn
behulpzame en vriendelijke karakter erg
geliefd en het is zeer terecht dat ‘mister
CKC’ zich vanaf nu erelid mag noemen.
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Eindelijk konden de voetballers van CKC
de voetbalschoenen weer aantrekken. De
competitie is hervat en ook de kantine mag
– onder bepaalde voorwaarden – weer open.
Er is nu een goede kans dat we de competities
kunnen afronden. Dit is met name voor CKC
1 zeer belangrijk, omdat zij een goede kans
maken om aan het eind van het seizoen
promotie af te dwingen.
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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

EXPERTS
OP HET GEBIED VAN

MAKELAARDIJ
• verhuur
• taxaties
• verkoop
• financieel advies
• aankoopbegeleiding

Na bijna 24 jaar in de Antilopestraat 39
zijn wij inmiddels verhuist naar Nieuwerkerk
aan den IJssel. Dit betekent niet dat
Arjan niet meer actief zal zijn in de wijk.
Vele Kralingseveerders kennen Arjan als
transparante, betrokken makelaar en
financieel adviseur.
Verhuisplannen? Neem contact op met
Arjan: 06 26997558. Dit kan ook in de avond.

Raadhuisplein 4, 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel • 088 16 69 500 • kantoor@devastgoedexperts.nl • www.devastgoedexperts.nl
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Stel je voor...
Nieuwe wijkagent

Cindy Coremans
Onze wijkagent Nick van den Bogaart werkt sinds
februari in Capelle a/d IJssel. Wijkagent Kees
Moerland is nu ons primaire aanspreekpunt. Bij
zijn afwezigheid kunnen we contact opnemen
met Nick’s vevanger: Cindy Coremans. Cindy is
het primaire aanspreekpunt voor Capelle West en
’s-Gravenland. Kees en Cindy zijn bereikbaar via
wijkagenten-capelle-west.ijsselland@politie.nl

“Ik ben Cindy Coremans, 37 jaar oud en werk sinds 2003
bij de politie. Ik heb op verschillende plekken gewerkt,
zoals Noodhulp, wijkpolitie, recherche en ik ben biker
geweest. De afgelopen vier jaar was ik met veel plezier
de wijkagent van het Lage Land. Vanaf 1 februari ben
ik wijkagent van Capelle West/’s-Gravenland. Ik zal
veel samenwerken met jullie wijkagent Kees Moerland.
Als Kees er niet is, kan je me ook in Kralingseveer
tegenkomen. Ik heb er heel veel zin in en hoop
binnenkort met veel bewoners en partners kennis te
maken.”

Nieuwe bibliothecaris Minibieb

Hans Tiebout

Hans Tiebout is de nieuwe
bibliothecaris van de Minibieb
Kralingseveer. Hans woont al zo’n
dertig jaar in ons dorp. “Ik was de
grootste afnemer van de Minibieb.
Dus toen Cindy en Ron vroegen of ik
het wilde overnemen, en niemand
anders hiervoor beschikbaar
bleek, heb ik ja gezegd. En nu
staat het kastje dus hier in de tuin
(IJsselmondselaan 282) en heb ik zo’n
duizend boeken boven staan. Hoe
dat zo komt? Mensen lenen een boek
en brengen er tien mee voor de bieb.
Ja, dan gaat het snel. Dus als mensen
een boek willen hebben en het staat
niet in het kastje, gooi dan even een
briefje door m’n brievenbus met de
auteur en/of titel en je 06-nummer.
Dan ga ik boven zoeken en bel ik je
terug.”
Ron en Cindy deden elk jaar mee

aan de Dag van de Minibieb. “Ik
heb hiervoor geen ruimte in m’n
tuin. Maar mocht iemand z’n tuin
beschikbaar stellen en willen helpen
met het vervoer van de boeken, dan
doe ik natuurlijk graag mee. Het is op
11 juni.”
Hans leest zelf ‘alles wat geen
streekroman is’, maar blijkt een
voorliefde voor fantasy te hebben.
Niet alleen om te lezen; ook om
te schilderen, ’soms maak ik iets
in opdracht’. Verder geeft hij
Nederlandse taalles. “Ik ben veertig
jaar onderwijzer geweest. Nu help ik
Russische, Poolse en Iraanse mensen
uit onze wijk met onze taal. Dat vind
ik heel leuk.” Dus: wil je taalles van
Hans? Je weet nu waar hij woont!
Je kunt de minibieb volgen via
facebook.com/MiniBiebKralingseveer

Nieuw beeldmerk
voor de wijk
De ontwerper van de wijkkrant (www.reiniervanderhorst.nl)
heeft ook een beeldmerk voor onze wijk gemaakt. Wil je namens
de wijk communiceren, dan kan je dus dit ‘herkenningsteken’
gebruiken. Je kunt het logo (in diverse kwaliteiten) opvragen
via info@kralingseveer.com; geef dan even aan waarvoor je het
beeldmerk wilt gebruiken. De website www.kralingseveer.com
passen we in de loop van dit jaar ook nog aan. We houden je op
de hoogte.

KRALINGSEVEER krant
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Leefomgeving
Kralingseveer:

Het laatste nieuws
Ook in deze wijkkrant praten we je weer bij over wat er in
en om onze wijk gebeurt. Deze keer over snelfietspaden,
een loop/fietsbrug over de Abram van Rijckevorsselweg,

Wil je actueel op de
hoogte blijven en je
buren informeren
over zaken die onze
leefomgeving aangaan?
App naar

06-47412762.

de vernieuwing van de Van Brienenoordbrug, voortgang
Rivium District, vogelpoep, deelscooters, luchtkwaliteit
en opkoopbescherming.

Snelfietspaden onder vuur

Soap Boumanterrein

Het huidige college van de gemeente Capelle aan den IJssel heeft
zich vastgebeten in de aanleg van snelfietspaden, dwars door
een woonwijk en ook langs de dijk. Nogal wat wijkbewoners zijn
tegen. Lees capellevandaag.nl/2022/02/13/gemeente-vergaderdover-snelfietspad-in-s-gravenland/. Dan lees je ook over een
alternatief idee: een fietspad vanaf de Algerabrug naar de Smarttoren en daar naar links, langs de Abraham van Rijckevorsel en
aangesloten op een verlichte fietstunnel onder de A16, en hup, de
stad in. Dat fietspad komt dan ook langs Kralingseveer. Interessant!

In december stelde Leefbaar Rotterdam kritische vragen aan
wethouder Kurvers over het afbreken door de gemeente van
besprekingen over woningbouw met de eigenaar van het
Boumanterrein. Ruim 350 woningen, de schetsen hebben een
paar wijkbewoners vorige zomer bij Van Herk Groep al te zien
gekregen. Kom maar op met de plannen! Bijna alles is beter
dan de steeds verder verloederende bende aan het begin van
de IJsselmondselaan.

A Bridge over the River Rijckevorsel?
Voetgangers en fietsers hebben het niet zo op de oversteekplaats
bij de stoplichten aan het begin van de IJsselmondselaan. Die is
een doorn in het oog van het project dat de doorstroom tussen de
Algerabrug en de A16 moet verbeteren. Daarom zijn er plannen
gemaakt voor een loop- en fietsbrug. Naar de status ervan is het
gissen. Alternatieven zijn al wel geopperd. Wel iets om in de gaten
te houden. Plannen voor een tunnel schijnen er niet te zijn. Meer
weten? Meepraten? Jouw mening geven? Stuur een mail naar
mail@oeververbindigen.nl, geadresseerd aan Merle Prast. Voor
meer informatie over het project: www.oeververbindingen.nl.
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Was er nou geen capaciteit, meneer Kurvers? Maar de raad
heeft miljoenen beschikbaar gesteld voor het begeleiden van
woningbouwprojecten door Stadsontwikkeling! Ja. Nee. Daar
ligt het niet aan. Inderdaad. Of toch een beetje. We kijken naar
kansrijke initiatieven. En bovendien, die laatste schetsen van
de eigenaar passen stedenbouwkundig niet in de omgeving.
Of zo. Het staat hier. Op mijn briefje. Ja. Het past niet. Echt.
Nou wisten de raadsleden niet dat die laatste schetsen nooit
inhoudelijk zijn besproken met Van Herk. Maar dat weten wij
dan weer. Afijn, eind 2022 gaat de gemeente de ‘portefeuille’
weer evalueren. Strijdlustige conclusie: ‘Daar moeten we bij
zien te komen!’

Vogelpoep houdt IJsselmondselaan
weer bezig

Overlast van Felyx scooters
in de wijk? Melden bij Felyx!

Net als verleden jaar, en de jaren daarvoor, vragen bewoners in de
buurt van Bouman zich af wat ze kunnen doen tegen de overlast
van meeuwen (poep en geschreeuw). De meeuwen zijn een
beschermde vogelsoort.

Ze zijn heel erg handig die deelscooters, maar parkeer ze dan wel
zo dat niemand er last van heeft!

Er is contact geweest met de eigenaar van het Boumanpand; die
vindt het prima als de bewoners op zijn dak maatregelen nemen,
maar wil hier niets aan meebetalen. Na inspectie blijkt het dak
slecht toegankelijk. En twee voetbalvelden groot, begroeid met
mos en struikjes die tot kniehoogte komen met daaronder grind.
Het spannen van (afschrikkings)linten om de halve meter lijkt niet
mogelijk.
Vervolgens hebben de bewoners contact gezocht met de
gemeente. Hier is een klacht van overlast neergelegd. Zij kan
wellicht pandeigenaar Van Herk sommeren om het probleem op
te lossen. Zeker nu er vogelgriep heerst, heeft ook de gemeente
haast.
Een andere route is een mail naar de NVWA met het verzoek om
een specialist te laten kijken of het mogelijk is om een ontheffing
te krijgen om de vogels te verjagen. Bijvoorbeeld met ultrasound
geluid of een roofvogel. Wordt vervolgd.

Soms staan de scooters namelijk wel heel erg in de weg. Omdat
ze bijvoorbeeld midden op de stoep staan. Of omdat ze (’s nachts
ook) onder je slaapkamerraam piepen omdat ze moeten worden
opgeladen. Overlast kan je melden bij Felyx via felyx.typeform.
com/to/MPgJtT.
Felyx ontvangt graag berichten: “Wanneer wij een melding
ontvangen zullen wij dan ook de laatste gebruiker opzoeken
en deze een waarschuwing geven en de regels
meegeven, indien dit nogmaals voorkomt
schrijven wij hier een boete voor uit!”
“Wij willen natuurlijk ook niet dat er
parkeeroverlast wordt veroorzaakt en hebben
daarom ook een nieuwe functie in de App:
gebruikers moeten bij het afsluiten een foto
maken, indien wij hierop zien dat de scooter
echt verkeerd staat, zullen wij hier zelf ook
actie op ondernemen! Deze functie hebben
wij sinds kort gelanceerd en we hopen
hiermee de grootste overlast te voorkomen,
maar uiteraard denken wij altijd graag mee
en luisteren we naar feedback!”

Rivium District: tweede toren
getransformeerd
Ja, je leest het goed, Het Nieuwe Rivium heet voortaan dus Rivium
District.

Meting luchtkwaliteit Kralingseveer

De tweede toren aan de Van Rijckevorsselweg (Rive Tower I) is
getransformeerd tot woningen. De eerste huurders hebben hun
intrek genomen. Het pand bestaat uit 84 appartementen. Het
pand is naar verwachting helemaal klaar in april 2022.

In de Elandstraat hangt een Luchtclub Fijnstofsensor.
Wil je zien hoe het met de luchtkwaliteit gaat?
Ga dan naar samenmeten.rivm.nl/dataportaal/.
In Rotterdam hangen heel veel sensoren, zodat de gemeente een
duidelijk beeld krijgt van de vervuiling in de stad. En actie kan
ondernemen. Meer weten? Kijk hier:
www.rotterdam.nl/wonen-leven/luchtclub/
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Leefomgeving Kralingseveer:

Het laatste nieuws
Geen opkoopbescherming in Kralingseveer
In de vorige Wijkkrant berichtten we voor het eerst over de praktijk
dat huizen in de wijk worden opgekocht door investeerders.
Tegen het grote geld kunnen mensen met vitale beroepen die een
leuke starterswoning zoeken, niet op met hun modale inkomen.
Vervolgens wordt het huis, vaak al piepformaat, ‘verkaveld’ zodat
de nieuwe eigenaar tenminste vier keer 600 euro kale huur per
maand opstrijkt. Voor een veredeld kippenhok. Maar ja, wie wil
er nou niet in ons dorp komen wonen? Studenten bijvoorbeeld
zitten dicht bij de universiteit of hogeschool. Dan maar die
studielening de lucht in!
Nu heeft de gemeenteraad een opkoopbescherming ingesteld.
Die geldt in zestien Rotterdamse wijken. Dat is mooi, alleen niet
in Kralingseveer. Ondanks onze protesten. Merken jullie al iets
van het verwachte ‘waterbedeffect’? Het lijkt een patroon: eerst
verloedering, dan komt de gemeente in actie. Misschien. Niet
zeker. Van de verzakkingen heeft ze de handen jaren geleden al
afgetrokken. En toen het Hoofd Parkeren werd bijgepraat over
de verwachte Capelse tsunami van parkeerders uit het Rivium,
was het antwoord: ‘we kunnen pas iets doen, als het probleem
er is.’ Preventie is een woord dat niet voorkomt in de gemeentealmanak. Klusje voor de nieuwe wijkraad?
Naast het verdwijnen van samenhang in de wijk (toch
leuker als een gezin naast je woont in plaats van vier of zes
seizoenarbeiders die in te kleine kamers wonen en elk half jaar
wisselen), is woonoverlast een van de gevolgen van de komst
van huisjesmelkers. Heb je problemen met buren en een gesprek
lost de overlast niet op? Ga naar www.awr010.nl/. Ook voor
huisjesmelkers (wikipedia.org/wiki/Huisjesmelker) moet je bij de
gemeente zijn. Als zaken uit de hand lopen, dan bel je natuurlijk
de politie (112).

Participatiebijeenkomst A16 Van
Brienenoordcorridor
In december 2021 kwam participatiegroep A16 Van
Brienenoordcorridor weer bij elkaar. Jan Grevink is deelnemer
van de participatiegroep en vertelt waar de bijeenkomst over
ging. Lees verder op oeververbindingen.nl/participatie-overzicht/
terugblik-participatiebijeenkomst-a16-van-brienenoordcorridor/

Vernieuwing Van Brienenoordbrug vanaf 2025
Met dagelijks ruim 230.000 voertuigen is de Van Brienenoordbrug
een van de drukste bruggen in Nederland. Per jaar passeren
ongeveer 120.000 schepen en gaat de brug 150 keer open voor
de hoge scheepvaart. Om de brug veilig en toekomstbestendig
te houden, is vervanging en renovatie van verschillende
onderdelen nodig. De werkzaamheden zijn onderdeel van de
grote onderhoudsopgave in Zuid-Holland: renovatie van onder
meer dertien bruggen. Voorlopig merken we nog niets van de
vernieuwing: de werkzaamheden worden in de periode 2025–
2028 en eventueel 2029 gefaseerd uitgevoerd. Meer informatie
lees je hier: www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/
a16-renovatie-van-brienenoordbrug

Flinke opbrengst
Grote Clubactie CKC
De jaarlijkse Grote Clubactie heeft - ondanks
alle coronaperikelen – een mooie € 2600
opgebracht voor vv CKC. Topverkoper was
Tygo uit de JO9-1: hij verkocht maar liefst
241 loten, bijna 100 meer dan de nummer 2.
De rest van de top 10 krijgt een gesigneerde
Excelsior-bal. Omdat JO9-1 als team de meeste
loten heeft verkocht, mogen zij naar een
wedstrijd van Excelsior.
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Kwikstart app helpt jongeren
op eigen benen staan
Als je volwassen bent, mag je ineens van alles. Maar
het brengt ook veel nieuwe verantwoordelijkheden
met zich mee. Denk aan het regelen van DigiD,
zorgverzekering en studiefinanciering.
Hoe dit moet en meer (bijvoorbeeld waar je terecht
kunt als je er zelf niet
uitkomt) is te vinden op
www.kwikstart.nl en in de
Kwikstart app. De app is
gratis te downloaden in de
Apple Store en Google Play
Store.

Gratis tandartszorg voor
volwassenen die dit zelf niet
kunnen betalen
Heb je klachten maar te weinig geld om naar de
tandarts te gaan? Op Tandartsdag, zaterdag 26
maart 2022, word je gratis behandeld. Je kunt je
aanmelden via www.tandartsdag.nl.
Kinderen tot 18 jaar kunnen trouwens altijd gratis
naar de tandarts!
De Rotterdamse Tandartsvereniging, Stichting Present, Stichting
Anders en Fonds Bijzondere Noden Rotterdam organiseren deze
dag. Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van
twee Rotterdamse fondsen.
De organisatoren van de Tandartsdag pleiten voor basale
mondzorg in de basisverzekering en dat mensen in
armoede hun tandartsverzekering moeten kunnen
behouden.

De gemeente
betaalt mee
aan jouw
om-, her- of
bijscholing
Scholingsfonds010 is een initiatief van gemeente
Rotterdam. Met een scholingsvoucher ter waarde
van € 2.500 kunnen Rotterdammers van 18-65 jaar
om-, her- of bijscholing betalen, en daarmee hun
kansen op duurzaam werk vergroten.
Wethouder Moti (o.a. Werk en Inkomen): “Met een
betere opleiding hebben mensen meer kans op een
betere baan en daarmee op een beter leven. Om- of
bijscholing is bovendien een belangrijk middel om de
bekende mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken.
Het Rotterdams Scholingsfonds kan een grote bijdrage
leveren aan de oplossing hiervoor.”
Je kunt een scholingsvoucher aanvragen via www.
scholingsvouchers010.nl. Heb je hulp nodig bij het
aanvragen, ga dan naar de bibliotheek of het Huis van
de Wijk. Een adviesgesprek met een scholingsadviseur
van het Leerwerkloket Rijnmond is onderdeel van de
aanvraag. Rotterdammers die nog niet goed weten
welk beroep bij hen past en welke scholing daarvoor
nodig is, kunnen via de website een adviesgesprek
inplannen met een deskundige.

“Ik wil wel wandelen, maar een
wandelclub gaat mij te snel en te ver”
Dan is het dus hoog tijd voor ‘De Voetstappers’! Heb je zin in een wandeling in een
rustig tempo maar geen zin om dat alleen te doen, bel naar het Huis van de Wijk in
het Lage Land/Prinsenland (010-455 37 99 doordeweeks tussen 09.00–13.00 uur).
De deelnemers stemmen met elkaar af hoe vaak, hoe ver en hoe snel er gewandeld
wordt. Wandelgroep De Voetstappers is geen verplichting; je gaat mee wanneer het
jou uitkomt.

KRALINGSEVEER krant

13

NIEUWSBRIEF

Brug010 bijeenkomst
aanstaande zondag
6 maart
Eens per maand organiseren we als Laankerk speciaal
voor mensen uit Kralingseveer en de omringende
buurten een laagdrempelige bijeenkomst in de Brug
achter de Laankerk.
Heeft u vragen over of interesse in het christelijk
geloof? Of verlangt u naar een moment van
bezinning en stilte? Dan nodigen we u bij deze van
harte uit voor de bijeenkomst aanstaande zondag
6 maart 2022. Inlopen is mogelijk vanaf 13:15 uur,
de bijeenkomst zelf start om 13:30 uur en is rond
14:30 uur weer afgelopen.
Tijdens de dienst is er ruimte voor gesprek, zal er een
korte lezing gehouden worden en zingen en bidden
we met en voor elkaar. Ook is er een stiltemoment

Terugblik
Oliebollenactie

en ontvangen we u gastvrij met een hapje en een
drankje.
Meer informatie:
www.brug010.nl of www.laankerk.nl

Beste wijkbewoners,

Aanmelden is niet verplicht.

Ik (Lotte van Dalfsen - Buffelstraat 165) wil jullie

hygiënerichtlijnen en 1,5 meter afstand

hartelijk bedanken voor de bijdrage die jullie hebben
geleverd aan het onderwijs in Sierre Leone (Afrika)!
Ook afgelopen december werd de jaarlijkse oliebollen
actie georganiseerd.
De opbrengst van de actie gaat naar de organisatie
World Servants, waarmee ik in augustus voor drie
weken naar Afrika hoop te gaan om klaslokalen
te bouwen voor 500 kinderen. Jullie hebben mij
ontzettend geholpen en er zijn meer dan 1000
oliebollen verkocht. Er is een mooi eind bedrag van
650,- euro opgehaald en daar wil ik jullie hartelijk voor
bedanken!
Ook wil ik iedereen bedanken die, bij het ophalen
van de oliebollen, mij succes heeft gewenst en een
praatje kwam maken. Dit waardeer ik heel erg,
bedankt!
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De ruimtes voldoen aan de geldende corona- en
houden is goed mogelijk.

Het gezicht van de gemeente:

wijkmanager
Karima Bouchtaoui
Ze omschrijft haar functie als ‘de hoeder van
het gebied’. Wijkmanager Karima Bouchtaoui
ziet wel dat haar taak met het verdwijnen van
de gebiedscommissie en de komst van de
wijkraden zwaarder wordt. Naast Kralingseveer
heeft ze Prinseland, het Lage Land en
’s Graveland onder haar hoede.
Ze werkte eerder op Zuid en in Noord. En nu dus in Oost.
“Ik vind het hier heel aantrekkelijk omdat bijvoorbeeld
Kralingseveer en Lage Land veel historie hebben. Dat is mooi
en tegelijk moeten we de problemen, die er natuurlijk óók
zijn, blijven signaleren en oppakken. Zo kregen we een brief
van een inwoner over de opkoopregeling die in 16 wijken
is ingesteld, maar niet in Kralingseveer. In de wijken in Oost
moet je goed kijken, want het ziet er heel aangeharkt uit,
maar sociaal-economisch is er genoeg te verbeteren.”

Speerpunten
En dan is er het klimaat. En de gevolgen voor Rotterdam.
Kralingseveer ligt net als andere wijken in Rotterdam Oost
onder NAP. Het onderwerp wordt steeds belangrijker, ziet
Karima: “Het Waterschap toetst nu ook de bouwplannen,
met het oog op de toekomst. Een interessant project is
‘Rotterdams weerwoord’ dat zich bijvoorbeeld richt op het
opvangen van regenwater. Naast duurzaamheid blijven
er speerpunten als meer bewegen, gezond eten, elkaar
ontmoeten. En de behoefte aan vrijwilligers die zich voor
langere tijd verbinden blijft onverminderd groot. Dat zie je
overal in de stad, ook bij jullie in de speeltuin. Prestatie010
kan hierin een rol spelen.”. Ze legt uit dat gemeente
Rotterdam werkzoekenden die al een tijd zonder werk zitten
helpt om te blijven meedoen in de samenleving. En zichzelf
te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk,
mantelzorg of taalles.

Nieuwe aanbesteding Buurtwerk
Er kan, naast de komst van de wijkraad, nog meer
veranderen in Kralingseveer, vertelt Karima. “Het buurtwerk
wordt opnieuw aanbesteed, dat is voor de betrokken
organisaties best spannend, natuurlijk. En als gemeente

kun je daarin vooraf ook sturen, door in de aanbesteding
kennis en ervaring te eisen voor bepaalde onderwerpen,
zoals duurzaamheid of het bestrijden van eenzaamheid.
Wat we zeker weer oppakken is het brede wijkoverleg, met
gemeentewerken en andere diensten, met de wijkagenten,
BOA’s en vertegenwoordigers van allerlei organisaties in de
wijk, zoals de kerk en de tempel, de speeltuin, de volkstuin.
Dat thuiswerken is niet ideaal voor een wijkmanager!”

De driehoek: wijkmanager,
wijkraadcoördinator en wijkregisseur
Op papier is er van alles geregeld voor de nieuwe wijkraden
(zie pag 2 in deze Wijkkrant), maar Karima weet als geen
ander dat de praktijk zal uitwijzen wat wel en wat niet werkt.
“Naast de wijknetwerker en de wijkmanager, is er straks ook
een wijkraadcoördinator. Wij zullen intensief samenwerken,
in een zogenoemde ‘driehoek’. Die wijkraadcoördinator moet
je zien als de secretaris van de wijkraad en als een soort
participatieadviseur. De belangrijkste taak van de wijkraad
is immers het betrekken van inwoners bij de onderwerpen
die spelen in hun wijk. Er is ook een belangrijke rol voor mijn.
rotterdam.nl, het nieuwe digitale platform waar inwoners
initiatieven kunnen presenteren waar hun wijkgenoten dan
weer op kunnen stemmen. Als wijkmanager zie ik erop toe
dat het netjes gebeurt en iedereen die dat wil aan bod komt.”

Meer weten?
www.rotterdam.nl/wijkraden
www.rotterdamsweerwoord.nl
www.rotterdam.nl/werken-leren/prestatie010/
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H. van Herk
06-19206320

Rotterdam

VERHUUR, GROND -EN SLOOPWERKEN
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Tweede editie

Jazzfestival

Kralingseveer
25 juni

Programma

Als we het financieel rondkrijgen en er zijn geen
onoverkomelijke grote corona-maatregelen, dan is
er ook dit jaar een Jazzfestival in Kralingseveer. Op
zaterdag 25 juni. Waarschijnlijk weer op het grasveld
naast het Huis van de Wijk (Elandstraat).

We hebben een mooi en gevarieerd programma kunnen
samenstellen. Zo komt Denise Jannah optreden en we
trappen af met een Big Band bestaande uit zestien (!)
muzikanten en zangeres. Mike del Ferro komt muziek van
Toots Thielemans spelen. Ook zijn er modern jazz en soul
jazz-optredens. Ken je ze niet en wil je vooraf meer weten &
vooral horen? Zoek ze dan op in Spotify of op Youtube.

Het (voorlopige) programma is als volgt:
12.00
Woodstreet Big Band (Jazz big band music)
14.00
Organic Jazz Trio (soul jazz)
Bob Wijnen - Hammond Jazz Organ
Domagoy Ralasic - tenor Sax
Ad de Jong - drums
16.00
Denise Jannah (vocal jazz)
Denise Jannah - vocal
Wolf Martini - guitar
18.00
René ten Cate Special Trio (modern jazz)
Rene ten Cate - vibraphone
Ratko Zjaca - guitar
Nick McGuire - acoustic bass
20.00
Mike del Ferro Group (Toots Thielemans 100)
Mike del Ferro - piano & keyboards
Frans van der Hoeven - bas
Roy Dackus - drums & percussie
Tollak Ollestad - mondharmonica

Wil je (weer) meehelpen bij de organisatie? Mail naar desiree@zielenzaligheid.nl.

Overzicht gratis cursussen opvoeden,
opgroeien en gezondheid
Er is een nieuw platform voor het gratis cursusaanbod,
themabijeenkomsten en webinars over opvoeden, opgroeien
en gezondheid in regio Rotterdam-Rijnmond.
Deze informatie staat op de website van het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG werkte hiervoor
samen met netwerkpartners en gemeenten. Kijk hier:
centrumvoorjeugdengezin.nl/cursus?locatie=rotterdam

Toeslagen blijven onnodig
liggen. Waar heb jij recht op?
Hoge inflaties en stijgende energieprijzen maken de
financieel kwetsbare Nederlanders nog kwetsbaarder. De
overheid heeft voor deze groep potjes geld beschikbaar
gesteld in de vorm van toeslagen. Maar volgens het Nibud
blijft een hoop van deze potjes onnodig ongebruikt.
Wil je weten of jij recht hebt op een of meer toeslagen? Kijk
hier: www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/toeslagen-blijvenonnodig-liggen-waar-heb-jij-recht-op?
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Uit de
Oude doos

De middenstanders van Kralingseveer
Teus Krijgsman staat bij deze editie van ‘Uit de oude doos’ stil bij
de mensen die, net als hij, na de oorlog hun boterham verdienden
in Kralingseveer. En dat waren er heel wat; soms wel vier winkels
op een kruispun. Hij start met de gevestigde ondernemers
(winkels en zij die werkten vanuit hun woonhuis).
We starten aan het begin van de IJsselmondselaan en wel bij Bouman Meubelen. Dit bedrijf stond heinde en verre bekend voor het
vakkundig maken van meubelen. In de glorietijd werkten er in de
fabriek, toonzaal en de bezorgdienst wel een paar honderd mensen,
waaronder veel Kralingseveerders. Evenement van het jaar was altijd
de paasshow op Tweede paasdag. In de toonzaal was dan naast de
meubelen plaats gereserveerd voor jonge lammetjes. Het was dan zo
druk, dat een verkeersregelaar - meestal was dat Ben Zevenbergen
- het verkeer in goede banen moest leiden. De muzikale omlijsting
was meestal in handen van artiesten als pianist Cor Bakker en de heer
Paay (vader van Patricia) met zijn muziekensemble. Tegen die tijd was
trouwens de productie meubelen al gestopt; die kwamen van elders.
Trendhopper Meubelen werd een onderdeel van het bedrijf.
Jaap Oudshoorn was een bekende melkboer in de wijk. Hij runde zijn
bedrijf uit de woning aan de IJsselmondselaan 164. Hij bezorgde
dagelijks samen met zijn dochter Lijn de melkproducten door de wijk.
Later heeft Theo Spruit deze zaak overgenomen.
In het grote huis op IJsselmondselaan 242 woonde familie Van de
Helm. In de kelder onder het huis werd boter en kaas gemaakt. Deze
ventten zij uit met een klein karretje.

Nr 242

Voormalig
schoenwinkel
Groen
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Op de hoek Neushoornstraat/IJsselmondselaan was de schoenwinkel van Groen met in de kelder de schoenmakerij. De winkel
was klein, zodat de voorraad schoenen tot aan het plafond stonden
opgestapeld. Marie runde de winkel en had een ladder zodat zij de
gewenste schoenen naar beneden kon halen. Als je zelf geen tijd had
om schoenen bij haar te komen passen, gaf ze verschillende paren
mee zodat je thuis je keuze kon maken. Voor de reparatie werden de
schoenen thuis opgehaald en weer netjes terugbezorgd. Dit was een
taak voor de zonen Jan en Adrie. Na de verbouwing van de winkel
is de reparatiewerkplaats verplaatst. Jan bemande de werkplaats en
ging er met zijn gezin in de woning ernaast wonen.
Naast Groen, op IJsselmondselaan 260, was de winkel van Verschaik
huishoudelijke artikelen en elektriciteitswaren. Verschaik deed ook
elektricienwerkzaamheden.

Voormalig kapsalon
Barentsz
Een eindje verder, op IJsselmondselaan 274, had Dirk Goedhart een depot
van Singer Naaimachines. Je kon bij hem terecht voor een nieuwe machine
of reparatie. Ik kwam wekelijks bij hem in de zaak om petroleum te leveren.
Dan komen wij op IJsselmondselaan 278 bij kapsalon Barentsz in de volksmond de ‘Bliksem Kapper’ genoemd omdat je binnen tien minuten weer
buiten stond. Naast de heren- was er ook een damessalon waar mevrouw
Barentsz de touwtjes in handen had. Daar ging het een stuk rustiger aan toe.
Weer een paar deuren verder woonde mevrouw Kanters die aan huis een
pedicuresalon had.
En zo komen we op IJsselmondselaan
288 bij de slagerij van Schinkel, later
Rozema. Beide slagers stonden bekend
om hun goede kwaliteit vleeswaren. Vaste
medewerker was Nico Docters van Leeuwen.

288 Toen...

...en nu

Naast de slagerij was de grootste winkel van de wijk: Willem Versluis runde
daarin een fietsenwinkel die in 1946 door Jaap Elshout is overgenomen.
Naast de winkel - ingang Zebrastraat waar nu de patatzak is - was de
reparatiewerkplaats. Hier repareerde medewerker Karel Middelkoop
fietsen en later bromfietsen. Naast de verkoop van nieuwe fietsen kon je
bij Jaap ook terecht voor een nieuwe radio of TV. Soms hanteerde hij daar
wel een hele aparte verkooptechniek. Wanneer je maar een klein beetje
belangstelling voor een bijvoorbeeld een mooie kleuren-TV toonde, zette
Jaap - onder het mom van kijk maar wat je er van vind ik hoor het wel - deze
bij je thuis neer. Om zich vervolgens na een maand weer te melden voor je
antwoord. Dat was natuurlijk wel duidelijk: die TV ging nooit meer terug en
het afbetalen werd geregeld. In 1970 is Piet Versluis een woninginrichting in
het pand begonnen. En weer later is het pand opgekocht door Hans en Wil
van Hoorn; zij maakten er een café en patatzaak. Ze trokken het wijkgebouw
van de Maaskerk - dat naast de slagerij lag – bij de zaak waardoor er een
grote ruimte ontstond voor bruiloften en partijen (De Bierhoorn). De ingang
van de patatzaak lag net als nu nog aan de Zebrastraat. Nog weer later
hebben Joop en Lenie Smit de zaak overgenomen (De Sting en patatzaak
De Zebra). Na het overlijden van Joop is de zaak nu in handen van de
huidige eigenaar.

Wordt vervolgd
KRALINGSEVEER krant
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Vuurwerkbom door
de brievenbus
Wat een enorme knal was dat in de nacht van
eerste Kerstdag! Er was een vuurwerkbom op
de hoek Elandstraat/Buffelstraat naar binnen
gegooid. Het deed de ramen in de buurt
schudden. De brievenbus van het betreffende
pand lag samen met de ruit op het kruispunt.

B-I-N-GO!
We mogen weer! Je bent donderdag 10
maart om 13.30 uur van harte welkom in het
Huis van de Wijk. Piet begint om 14.00 uur
met draaien. De kosten bedragen tussen de
€ 6 en € 7 voor tien rondjes.

Binnen no time was de politie aanwezig, plus niet
één maar twee brandweerwagens. En natuurlijk
een flinke groep omwonenden.
De bewoners van het pand hadden opnames
van de daders en deelden deze met de politie.
Om privacy-redenen mag de politie geen
mededelingen over dit incident doen.

CKC MO15-1 gekroond
tot Winterkampioen
Vlak voordat de winterstop/lockdown
in ging, speelden de jeugdteams nog
wedstrijden. Eén van die teams was CKC
Meiden Onder 15. Zij moesten nog één
keer aantreden: uit tegen Berkel. Bij winst
zouden ze ongeslagen kampioen in de
najaarscompetitie worden.

Niet vergeten!!!
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De wedstrijd eindigde in een benauwde 0-1
overwinning voor de meiden van CKC, maar de
vreugde was er natuurlijk niet minder om! Na afloop
is het kampioenschap gevierd met een zuurverdiend
patatje in de kantine. Het team eindigde deze
seizoenshelft met 9 overwinningen, 2 keer een
gelijkspel en een doelsaldo van +46. Een hartstikke
knappe prestatie waardoor CKC Meiden Onder 15
promoveert naar de 1e klasse! Gefeliciteerd!
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Kleding Ketting Ruil in Kralingseveer?
Waarom nieuwe kleding kopen als je
óók de leukste tweedehands items kunt
scoren? Met de Kleding Ketting Ruil kun
je op een laagdrempelige én coronaproof manier kleding ruilen met mensen
uit je buurt. Goed voor het milieu, goedkoop, vaak leuke kleren én je leert ook
nog eens je buren (beter) kennen.
Het idee is simpel. Een groepje mensen
die bij elkaar in de buurt wonen geven
via een logische route tassen met kleding
aan elkaar door. Zodra de tas bij jou thuis
aankomt, heb je drie dagen de tijd om te
‘shoppen’ voordat je de tas weer naar het
volgende adres op de route brengt.
Je mag uit de tas meenemen wat je wil, en
je mag mooie kledingstukken toevoegen
die je zelf niet meer draagt. Dit hoeft niet
één op één. Soms haal je er één leuke
blouse uit en stop je drie items in de tas,
maar het is ook wel eens andersom.

Het Repair Café
voor kleine
reparaties
Kleine reparaties aan kleding of andere
stoffen artikelen? Een zeer ervaren naaister repareert ’t voor jou! Knoopjes, zomen, nieuwe ritsen, scheuren in de stof?
Kom er gerust mee langs. Je betaalt
slechts € 2,00 per reparatie. De kosten
van materiaal zijn voor jouw rekening.
Een kapotte stofzuiger, broodrooster, lamp
of ander apparaat dat niet meer goed
werkt? De vrijwilligers bekijken of reparatie zinvol is en overleggen met jou wat
de kosten ongeveer zullen zijn. Je betaalt
slechts € 2,00 per reparatie. De kosten voor
onderdelen zijn voor jouw rekening. Er zijn
wat onderdelen op voorraad. In sommige
gevallen is het noodzakelijk om onderde-
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De kledingkettingen worden gecoördineerd door vrijwilligers. Er zijn verschillende kettingen actief, zo vind je naast tassen
met dameskleding ook tassen met kinderkleding of met accessoires. In de meeste
kettingen vind je kleding van maat S tot
L, maar er zijn inmiddels ook een aantal
kettingen voor dames met een maat meer
gestart. Zo is er voor ieder wat wils!

maanden de Kleding Ketting Ruil van
Capelle aan den IJssel. Wil je hieraan meedoen of lijkt het je leuk een Kleding Ketting
Ruil te coördineren in onze wijk?
Neem contact op met Laura via
lmhwassink@gmail.com. Of kijk eerst hier:
www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/kleding-ruilen-met-de-ketting-kledingruil-is-de-nieuwe-trend

Laura Wassink beheert sinds een paar

len aan te schaffen. Dat gaat altijd in overleg. Is het apparaat niet meer te repareren?
Dan mag je het achterlaten.
Het Repair Café zit in de even weken op
maandag van 09.30 tot 12.00 uur in Huis
van de Wijk Het Lage Land, Remmet van
Milplaats 15, 3067 AN Rotterdam (naast
winkelcentrum

Het Lage Land). Voor informatie belt u met
010 455 37 99 (werkdagen tussen 09.00
- 13.00 uur). Het Repair Café is niet alleen
voordelig voor je portemonnee; het is ook
goed voor ons milieu!

Buurtkastje
Kralingseveer
Op IJsselmondselaan 245 staat een buurtkastje.
Je kan hier boodschappen in kwijt die je over hebt, zodat
mensen die het minder goed hebben dit kunnen pakken.
Tegelijkertijd gaan we zo ook verspilling tegen.
Dit kastje is bekostigd door een aantal bewoners van de
Laan. Het is gemaakt door mensen met enige achterstand
tot de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld psychische of
verslavingsproblematiek.
Buurtbewoners omarmen het initiatief; dat blijkt wel uit de
berichten op hun Facebook-pagina. Als het kastje leeg raakt, is
het na een oproepje snel weer gevuld. Wat een mooi initiatief!

Eetcafé

‘Eet je mee’
Het Eetcafé ‘Eet je mee’ is elke
laatste donderdag van de maand van
17.00-19.00 uur in het Huis van de Wijk.
Heb je zin om mee te eten? Het is heel gezellig,
met mensen die al heel lang in Kralingseveer
wonen of hier zelfs geboren zijn.
Meld je aan bij buurtwerker Miranda Rietveld
via 06-12724929. Mee-eten kost € 5,50; deze
lage prijs is mogelijk omdat je buurtgenoten
zelf koken in de keuken van het Rendierhof.
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Hulp voor gedupeerde ouders

kinderopvangtoeslagenaffaire
Er zijn de afgelopen jaren fouten gemaakt
door de Belastingdienst bij het uitbetalen
van kinderopvangtoeslag. Ouders
die recht hadden op deze toeslag zijn
onterecht beschuldigd van fraude. De
toeslagen werden stopgezet en moesten
worden terugbetaald. Veel van deze
mensen hebben hierdoor financiële en
emotionele problemen gekregen.
Ben jij erkend gedupeerde van de
kinderopvangtoeslagenaffaire? En heb
jij schulden bij bedrijven en organisaties
buiten de overheid? Dan kun je terecht bij

een speciaal loket voor
private schulden van
Sociale Banken Nederland
(SBN). Zij kunnen je
helpen bij het afbetalen
en oplossen van deze
schulden.
Wat je nu al kunt doen?
Zet je schulden vast op een rij. Het Infopunt
Toeslagen 010 helpt je hier graag bij. Kijk
voor meer informatie op:
www.rotterdam.nl/wonen-leven/loketprivate-schulden

Yelitza wint de
feestdagenkinder-raad-enkleurwedstrijd

Plantenbieb
Kralingseveer

In de Kralingseveer Krant van
december waren twee pagina’s
opgenomen, speciaal voor
kinderen uit de wijk. Yelitza
van de IJsselmondselaan was
de winnaar van de cadeaubon.
Goed gedaan!

Slachtofferhulp Nederland biedt
emotionele hulp aan en helpt
ook bij het vinden van praktische
oplossingen. Meer weten? Kijk op www.
slachtofferhulp.nl/emotionele-hulp/
kinderopvangtoeslagenaffaire/

Er worden regelmatig stekjes geruild in de
Plantenbieb Kralingseveer.
Heb jij een nieuw huisje voor mooie plantjes - of
heeft een plant het bij jou niet zo naar z’n zin?
Gezellig als je langskomt (in de Buurtwinkel,
Lamastraat 39). Of bezoek ons op
www.facebook.com/PlantenbiebKralingseveer
of op Instagram
www.instagram.com/plantenbiebkralingseveer

Colofon
De Kralingseveer Krant verschijnt vijf keer per jaar
in een oplage van 1.000 stuks.

Nick van de Boogaart, Teus Krijgsman en
Rien van der Schelling (verspreiding).

Deze editie is gemaakt en verspreid door

Tips, vragen en opmerkingen zijn van harte welkom via
info@kralingseveer.com

Désirée Valten (eindredactie),
Gerben van Santen en Irma Dorsman (redactie),
Aad Siebel, Amber Rook, Cindy Coremans,
Diederik van Meenen, Elise van Dalfsen, Henk Kasbergen,
Ilse van der Meer, Jana Ferrero, Karima Bouchtaoui,
Linda van Tienen, Mats Bergman, Miki Autar,
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Deze wijkkrant is mede mogelijk gemaakt door
financiële bijdragen van de gebiedscommissie Prins
Alexander en diverse ondernemers. Wil je adverteren in
de wijkkrant? Mail naar info@kralingseveer.com.

