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KRALINGSEVEER krant

We leven in bijzondere tijden. Corona is nog niet vertrokken of Rusland begint 
een oorlog in Oekraïne. En ook daar gaan we allemaal iets van merken. Diverse 
Kralingseveerders proberen vluchtelingen te ondersteunen; alle hulp is welkom. En 
dat geldt ook voor onze buurtgenoten die het financieel moeilijk hebben. Blijf het 
Buurtkastje vullen. En kijk of je zelf wel voldoende gebruik maakt van de tegoeden 
en voorzieningen die de gemeente verstrekt. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. 

En dan is er ook nog leuk nieuws! Het Jazzfestival gaat door (gratis!). Er komt een 
40+-disco (gratis!). Op koningsdag is het feest in de speeltuin (gratis!). 
Kinderen kunnen elke maandagmiddag spelen in het Huis van de Wijk (gratis!). 
De volkstuinen organiseren een Plantjesruilmiddag (gratis!). Je kunt elke week op 
pad met de bus van gro-up Buurtwerk (gratis!). Ik zou zeggen: vraag niet hoe het 
kan, maar profiteer ervan!

Veel leesplezier met deze wijkkrant (gratis!)

Désirée Valten

“Op 24 februari hoorden we de eerste 
bominslagen in de stad. Een paar maanden 
eerder was ik naar Odessa verhuisd omdat 
daar de kans op werk groter is; ik was 
directeur van een lagere school. De oorlog 
is voor ons in Oekraïne al acht jaar gaande, 

je raakt er aan gewend. Ik bedoel dat je 
zo goed en zo kwaad als het gaat je leven 
leidt. Dagelijkse boodschappen doen, 
werken, uitgaan, familie en vrienden zien. 
Het leven gaat door. “
Lees verder op pagina 2

Olga en de bommen

Vlnr: Steven, Olga en Denys

Van de redactie

Op een avond rijdt Steven Verhoef een 
rondje door het Rivium en raakt bij een 
afvalcontainer in gesprek met expat Denys, 
een 27-jarige accountant uit Oekraïne. 
Hij spreekt over deze ontmoeting met 
zijn goede vriend Ezra Vuik; die belt alle 
projectontwikkelaars in het Nieuwe 
Rivium of ze iets kunnen betekenen voor 
de vluchtelingen uit Oekraïne. Waterford 
wil best helpen, en stelt een leegstaand 
kantoorgebouw ter beschikking. Ezra 
belt verder en vindt een bedrijf dat 
het leegstaande gebouw grondig wil 
schoonmaken. Intussen heeft de gemeente 
Capelle aan den IJssel de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen zelf steeds meer 
op orde, zie verder  
www.capelleaandenijssel.nl 
Ezra onderhoudt ook contact met de 
gemeente en er is nu een appgroep 
‘Wij helpen Oekraïners’. De leden komen 
uit Kralingseveer en proberen hun steentje 
bij te dragen. 
Wil jij in deze appgroep? 
App naar 06 245 947 18.

- Kralingseveerders helpen Oekraïense vluchtelingen -
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Vervolg voorpagina 
“En we hebben een goed leger dat ons 
beschermt. Maar in Odessa kwam het 
ineens heel erg dichtbij. Zouden de 
bommen mij ook echt kunnen raken? 
Ik wist het niet; de geruchten deden 
al langer de ronde. Toen ik hoorde dat 
de Amerikanen hun consulaat gingen 
verlaten twijfelde ik niet langer en pakte 
de belangrijkste spullen bij elkaar. Niet 
teveel, ik moest er eenvoudig mee kunnen 
reizen.” 

“De volgende dag heb ik wat geld gepind 
- nee niet alles, daar zag ik geen reden 
voor, maar toch een aardig bedrag, ik 
denk 100 euro, dat is voor ons best veel 
geld – en ben ik naar het midden van het 
land gereisd, richting platteland, weg van 
de bommen. Met een afgeladen trein 
naar mijn familie, in de stad waar ik heb 
gestudeerd. Ik had niet een echt plan; ik 
was simpelweg op de vlucht.” 

“Bij mijn ouders ging om de haverklap het 
luchtalarm af, dan zochten we een veilig 
heenkomen in de kelder onder het huis. 
Na een paar dagen deden we dat niet 
meer. Niet dat we niet bang waren of zo, 
maar op de een of andere manier voelde 
het beter niet telkens te schuilen. En je 
raakt er toch ook aan gewend.”

“Ik wilde weg uit Oekraïne; ik had contact 
met Denys, mijn studievriend. Hij woonde 
sinds kort als expat in Nederland. Mijn 
vader bleef stoïcijns de grond bewerken, 
aardappels poten. Mijn moeder wilde niet 
weg vanwege haar ouders. Ze vonden het 
ook helemaal niet zo’n goed idee dat ik 
vertrok; er zou immers van alles kunnen 
gebeuren onderweg. Maar na een week 
ben ik toch vertrokken; ik ben in een busje 
door vrijwilligers naar de grens met Polen 
gereden. Er loopt daar een vierbaans 

weg, wij reden op de uiterste linkerbaan, 
er ging toch niemand naar het Oosten. 
Ik ben de grens lopend overgestoken, 
dat ging sneller, zeiden de vrijwilligers. 
Het heeft toch nog uren geduurd, maar 
ik weet dat het veel mensen drie of vier 
dagen heeft gekost om de grens te 
passeren.” 

“In Polen was een soort distributie-
centrum voor vluchtelingen opgezet. Zo 
kwam ik in Dresden terecht, bij een stel 
wildvreemde mannen en een vluchtende 
Russische vrouw. Ik moest denken 
aan mijn ouders, met wie ik trouwens 
elke dag contact had, die me hadden 
gewaarschuwd voor mensenhandelaars, 
van die types die kwetsbare vrouwen 
zogenaamd helpen, dan hun paspoort 
afnemen en in de prostitutie laten werken. 
Maar ik was op dat moment gewoonweg 
te moe om me hier echt zorgen over te 
maken; ik ben in die auto naar Duitsland 
gestapt; weer iets dichter bij Denys.” 

“Ze hebben me op de trein gezet, dat was 
voor hen vier uur rijden. Ik vind het echt 
ongelooflijk en heel erg mooi dat mensen 
zich zó belangeloos inzetten voor 
anderen. Onderweg in de trein heb ik 
heel veel gehuild; als je je huis kwijt bent, 
verlang je er nog meer naar terug. En zo 
kwam ik op 6 maart aan in Rotterdam, of 
Capelle, het Rivium. Ik was hier eerst ook 
met een andere vluchteling - die Olga 
heet, net als ik. Denys heeft ons wat geld 
gegeven en twee OV-kaarten zodat we 
het land een beetje konden verkennen; 
hij kon ons verder niet echt helpen want 
hij moet werken. Andere Olga is nu in 
Tsjechïe, bij vrienden.”

“Het appartement van Denys bestaat 
uit twee kamers; hij slaapt zelf in de 
woonkamer. Het uitzicht is trouwens 

troosteloos; een verwaarloosd gebouw 
en een weg met auto’s. Ik wil het liefst 
een eigen plek, misschien ergens een 
kamer huren; daarom wil ik ook graag 
werken. Ik volg Nederlandse les én 
Engels; dat versta ik best goed alleen 
spreek ik het nog niet. Een paar dagen 
per week werken, een paar dagen de taal 
leren, thuiskomen. En blijven hopen dat 
de oorlog snel stopt.”

Even de oorlog 
vergeten…
Stichting Breath helpt 
Oekraïense vluchtelingen aan 
een veilige plek in Nederland. 
Zo zorgden zij samen met de 
gemeente Capelle aan den 
IJssel dat twee moeders en 
hun kinderen de nacht konden 
doorbrengen in het NH Hotel. 
Omdat één van de kinderen – 
een jongen van twaalf – gek 
op voetbal is, werd er aan CKC 
gevraagd of hij misschien mee 
zou mogen trainen. 
Hij was meteen 
welkom en kon direct 
met leeftijdsgenoten 
meevoetballen. 

In onze wijk heeft 47,69% van de stemgerechtigden 
(Kralingseveerders vanaf 18 jaar) gestemd voor de 
gemeenteraad. Het opkomstpercentage ligt in onze wijk 
daarmee bijna 10% boven dat van Rotterdam als geheel. 
De top vijf ziet er als volgt uit:

Leefbaar Rotterdam 238 stemmen 38,0%
Groenlinks 58 stemmen 9,3%
PvdA 52 stemmen 8,3%
Christen Unie 46 stemmen 7,3%
D66 44 stemmen 7,0%

Dit is een andere top vijf dan die van de hele stad (Leefbaar 
Rotterdam, VVD, D’66, GroenLinks, PvdA; 
kijk hier: www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkiezingen/.
Kijk voor de complete uitslag van Kralingseveer hier: 
uitslagen.stembureausinrotterdam.nl/

gemeenteraadsverkiezing_2022/wijken/kralingseveer
Tegelijkertijd hebben Kralingseveerders gestemd voor hun 
wijkraad. De uitslag is als volgt:

Ilse van der Meer 154 stemmen 25,7%
Aad Siebel 102 stemmen 17,0%
Linda van Tienen-Korner 86 stemmen 14,4%
Gerben van Santen 82 stemmen 13,7%
Miki Autar 70 stemmen 11,7%
Mats Bergman-de Zwart 53 stemmen 8,8%
Henk Kasbergen 52 stemmen 8,7%

Voor de wijkraad mochten 1.354 Kralingseveerders stemmen 
(iedereen vanaf 16 jaar). Het opkomstpercentage bedroeg 44,2 %.

De wijkraad is 20 april geïnstalleerd. In de volgende Kralingseveer 
Krant meer hierover.

Uitslag verkiezingen gemeenteraad 
en wijkraad

Op 5 mei schuiven Rotterdammers overal
in de stad bij elkaar aan tafel voor de
eerste editie van de Rotterdamse
Vrijheidsmaaltijden. 
Er worden in de hele stad
Vrijheidsmaaltijden georganiseerd om
Rotterdammers samen te brengen; van
buurthuizen, zorgcentra en ziekenhuizen
tot theaters, bedrijven en het
Bevrijdingsfestival.  Ook in het huis van de
Wijk de Rendierhof bent u van harte
welkom op 5 mei voor een vrijheidslunch.
aanvang 12.00 uur
Wel graag van te voren aanmelden er zijn
maar een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar.
Huis van de Wijk de Rendierhof 
Rendierstraat3
3064 AX Rotterdam

Vrijheidsmaaltijd
 

Vragen of aanmelden?
Bel met 06-12724929 of mail naar
miranda.rietveld@gro-up.nl
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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 de fiets-

oversteekplaats aan het begin van de IJsselmondselaan, 

opkoopbescherming, Rivium District, huisjesmelkers, de 

Oeververbinding en Algeracorridor. 

Woningnood en files
Beide zijn moeilijk oplosbaar. Ben van Rooij, inwoner van 
De Esch, houdt ons op de hoogte – hij mist geen enkele 
participatiebijeenkomst over de A16, het OV, de Algeracorridor of 
de Noord-Zuid oeververbinding. Vooral die laatste treft de natuur 
in de Eschpolder, zie dit artikel desteronline.nl/toekomst-van-de-
esch-staat-op-het-spel/. 
Er is ook een plan voor de verdieping van de Van Rijckevorselweg 
en het realiseren van een groene corridor, zie 
Kralingenaandemaas.nl – wie is er bang voor een toekomstvisie 
voor Kralingseveer?! 

Fietsers en voetgangers frustreren de 
doorstroming
Een knelpunt in de doorstroming tussen Krimpen en de A16 
is de voetgangers-fietsoversteekplaats aan het begin van de 
IJsselmondselaan. De huidige fietsoversteek verdwijnt in alle 
varianten: een tunnel, een brug en een fiets- en voetpad langs 
de Abraham van Rijckevorsel (aan ‘onze’ kant) tot in ’s Graveland. 
De tunnel en de brug ‘landen’ aan onze kant op het verloederde 
Boumanterrein – van eigenaar Van Herk Groep die er graag 
woningen op wil bouwen (zie eerdere Wijkkranten over de 
gemeente Rotterdam die halsstarrig andere bouwprojecten 
voorrang geeft). Wisselgeld om 
Rotterdam over te halen de 
gesprekken met Van Herk Groep 
over het Boumanterrein weer op 
te pakken?

4

Wil je actueel op de 
hoogte blijven en je 

buren informeren 
over zaken die onze 

leefomgeving aangaan? 
App naar 

06-47412762.
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In de zogeheten MIRT-verkenning draait het om zes maatregelen 
die gemeenten, omwonenden, ondernemers en experts verder 
uitwerken. Dit zijn ze: 
1. Een nieuwe brug of een tunnel voor verschillende soorten 

verkeer, tussen Kralingen/De Esch en Feijenoord/IJsselmonde 
in Rotterdam

2. Een treinstation Stadionpark voor dagelijks vervoer 
3. Snel en comfortabel openbaar vervoer tussen Zuidplein en 

Kralingse Zoom, via een nieuwe oeververbinding
4. Een snelle, comfortabele busverbinding tussen Zuidplein en 

Rotterdam Centraal via de Maastunnel

5. Maatregelen op de A16 Van Brienenoordcorridor
6. Maatregelen op de Algeracorridor. 

Meer weten?
 Kijk op oeververbindingen.nl/participatie/. 
Onder oeververbindingen.nl/nieuws/ kun je je aanmelden voor de 
nieuwsbrief. Rond de zomer zijn er informatiebijeenkomsten over 
de uitkomsten van de onderzoeken die nu lopen. Stel je vraag 
over de MIRT-verkenning Oeververbindingen via 
mail@oeververbindingen.nl.

Straten en huizen opgeknapt
Op diverse plekken in de wijk legt de gemeente de stoepen weer 
recht. En in en rond de Karbouwstraat staan huizen in de steigers.

Kralingseveer valt buiten de gemeentelijke regeling voor 
opkoopbescherming. Wat kunnen we verder nog doen? Idee: 
stel dat het lukt om de te hoge huren voor losse kamers naar 
beneden te krijgen, haken dan huisjesmelkers af omdat ze er 
geen brood meer in zien? We hebben ons licht opgestoken bij 
de Huurcommissie.

Alle huurders - en verhuurders trouwens ook - kunnen de 
Huurcommissie inschakelen. Die procedure is een stuk 
eenvoudiger en goedkoper dan bij de kantonrechter. Je betaalt 25 

euro zogeheten leges en als je gelijk krijgt moet de verhuurder dat 
terugbetalen; de verhuurder betaalt 300 euro om een procedure 
te starten, wat regelmatig gebeurt bij betwiste huurverhogingen. 
In Rotterdam is het ‘huurteam’ actief; in zes wijken kunnen 
huurders kosteloos gebruik maken van hun diensten. Geen 
verrassing: niet in Kralingseveer. Dat is wél jammer. Maar op hun 
site staat wel heel veel informatie: huurteamrotterdam.nl. 

huurprijscalculator.rotterdam.nl
De communicatieadviseur van de Huurcommissie zette ons op 
het spoor van deze site: huurprijscalculator.rotterdam.nl. Die 
rekent razendsnel bij benadering uit hoeveel huur je zou moeten 
betalen. Op de site van de Huurcommissie kun je dan weer een 

zeer uitgebreide check doen. Denk aan het verschil tussen een 
zelftest voor corona en een PCR-test. En weet je wie óók de 
Huurcommissie kan inschakelen? De gemeente - de wijkmanager 
misschien? Gemeenten blijken namelijk verklaringen te kunnen 
afgeven, over de gebreken van de woning en wat een redelijke 
huurprijs is. 

Help, mijn huur is te hoog!
Wij waren er niet op gekomen, maar wist je dat als je ergens 
nieuw huurt, je binnen zes maanden een toets kunt aanvragen? 
Dan kijkt de Huurcommissie of de aanvangshuur niet te hoog is. 
En dat kan een groot verschil maken. Wat weer te maken heeft 
met de ‘liberalisatiegrens’ die nu op 763,47 euro ligt. Lees meer 
hierover op huurcommissie.nl; daar staat alles – en dat is best 
veel! – goed uitgelegd. We vroegen de Huurcommissie of ze 
inmiddels een beetje bij zijn, er waren berichten over een flink 
opgelopen ‘werkvoorraad’. Die is aardig weggewerkt, vooral door 
zaken ‘op afstand’ (met dank aan corona) af te doen op basis van 
aangeleverde stukken. Elk jaar krijgt de Huurcommissie ruim 
10.000 aanvragen. 

De wereld is 
tóch groter dan 
Kralingseveer

Huisjesmelkers, 
de gemeente 
& redelijke huren

Rivium in de put?
Er is onlangs een sessie geweest met de klankbordgroep 
Rivium; die bestaat uit inwoners en ondernemers van 
omringende wijken en van het Rivium zelf. Naast één 
(!) bewoner waren er ook twee vertegenwoordigers 
van bedrijven op het Rivium. Zij klaagden erover dat 
het er verloedert en ook is er een pand gekraakt. Het 
goede nieuws kwam van de drie (!) projectleiders: 
Capelle denkt alsnog na over een ‘normale’ 
bestemmingsplanprocedure. Over de lopende MER-
onderzoeken horen we deze zomer meer. Capelle is ook in 
overleg met Rotterdam; Kralingseveerders zouden daar 
uiteraard aan tafel moeten zitten. Wordt vervolgd! 
Overigens gaan de wildste geruchten rond over 
het Rivium: projectontwikkelaars zouden afhaken, 
grondeigenaren schijnen niet meer te willen verkopen en 
Capelle zou tóch zelf moeten investeren - geld dat het niet 
heeft (of zegt te hebben)… Om roddel van feit te scheiden 
steken we in de volgende Wijkkrant ons licht op bij het 
ambitieuze al te (?) ambitieuze project van onze buren.

Leefomgeving Kralingseveer: 
Het laatste nieuws € €

€ €
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H. van Herk
VERHUUR, GROND -EN SLOOPWERKEN

06-19206320   Rotterdam
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Het gezicht van de gemeente: 

wijkmanager 
Fred Hoeksema

Vanuit de gemeente Rotterdam 
ondersteunen drie mensen direct 
onze wijk : de wijkmanager, 
de wijkraadcoördinator en de 
wijknetwerker. De wijkmanager is 
de verbinder tussen de wijk en de 
gemeente, de wijknetwerker staat 
midden tussen de wijkbewoners, 
de organisaties én de verschillende 
onderdelen van de gemeente. De 
wijkraadcoördinator ten slotte 
ondersteunt en adviseert de wijkraad.
In de vorige wijkkrant stelden we 
wijkmanager Karima Bouchtaoui voor. 

In dit nummer komt Fred Hoeksema 
aan het woord. Hij is de vervanger van 
Lies van Pelt en is op 1 april begonnen 
als wijknetwerker voor Kralingseveer (en 
voor ’s Gravenland en Prinseland). 
Fred was eerder jeugdhulpverlener, 
beleidsadviseur, projectleider en de 
afgelopen acht jaar wijknetwerker 
op Rotterdam-Zuid. Kralingseveer is 
niet nieuw voor hem. Als bewoner 
van Capelle Oostgaarde fietste hij - 
onderweg naar zijn werk in Rotterdam 
- jaren door onze wijk. Inmiddels woont 
hij in Crooswijk.

“Ik wil een zichtbare wijknetwerker zijn, 
aanwezig in de wijk zodat bewoners me 
kunnen aanspreken over alles wat er speelt.” 
Fred ziet het als zijn werk om bewoners te 
stimuleren mee te denken over de plannen 
die op het Stadhuis worden gemaakt, en om 
daarop zoveel als mogelijk invloed te krijgen.

“Verder heb ik een belangrijke rol in het ondersteunen en 
stimuleren van bewonersinitiatieven. De nieuwe wijkraad 
biedt wat dat betreft kansen.” In Feijenoord zag Fred het 
nieuwe stelsel met de wijkraden, dat daar de afgelopen vier 
jaar als experiment draaide. Hij verwacht dan ook dat juist in 
een kleine wijk als Kralingseveer de wijkraad er mede voor 
kan zorgen dat wijkbewoners de mogelijkheden van de 
gemeente beter benutten. 

“Ik vind het jammer dat er niet voor is gekozen de wijkraden 
te laten besluiten over bewonersinitiatieven. Juist díe 
staan dichter bij de wijkbewoners. De stemrondes op een 
site halen de vaart eruit en de kans is groot dat steeds 
dezelfde initiatiefnemers aan bod komen.” Fred wil dan ook 
organiseren dat hij als wijknetwerker voor het indienen van 
de initiatieven de vraagbaak voor bewoners is. Hij is ook niet 
van plan om met de handen over elkaar te gaan wachten tot 
er iemand met initiatieven naar hem toe komt: “Ik stap zelf 
op mensen af als ik denk dat iemand of een vereniging leuke 
plannen heeft.” 

In de paar gesprekken die Fred al heeft gevoerd, is hem 
duidelijk geworden dat de verenigingen en het buurtwerk 
in Kralingseveer te weinig vrijwilligers hebben. Een oproep 
doen voor vrijwilligers in de Wijkkrant is volgens hem niet 
voldoende. Het werkt beter als je met de mensen in contact 
komt en ze bijvoorbeeld vertelt over de mogelijkheden die 
er zijn om activiteiten te organiseren. En hoe de gemeente 
hierbij kan ondersteunen. “Wijkbewoners die bijvoorbeeld 
al thuis of ergens anders muziekles of schilderles geven of 
het leuk vinden om met kinderen te koken, zou je kunnen 
vragen om dat ook in het huis van de wijk te komen doen. 
Ook kun je mensen die al elders cursussen geven naar de 
wijk halen. Een bewonersinitiatief kan ook zijn dat bewoners 
deskundigheid inhuren om een activiteit te organiseren.” 

Fred is op de donderdagen aanwezig in het Huis van de 
Wijk Rendierhof. Bewoners en verenigingen kunnen dan 
bij hem terecht met hun vragen over het organiseren van 
activiteiten, evenementen en cursussen in de wijk. Maar 
ook met klachten over milieu, hondenpoep, burenruzies, 
burenoverlast. “Ik zal zeker niet meteen alle problemen 
kunnen oplossen, maar ik kan wel met je meedenken over de 
juiste weg om tot een oplossing te komen.” 

“Ik wil de samenwerking zoeken door in Kralingseveer 
aanwezig te zijn en door met iedereen te praten die zich wil 
inzetten voor de wijk."

Mijn Rotterdam

Op mijn.rotterdam.nl kan je 
meedenken en meebeslissen 
over plannen en projecten van 
de gemeente, die van invloed 
zijn op jouw wijk. Ook kan je hier 
een bewonersinitiatief indienen. 
Het aantal projecten waarop je 
argumenten voor of tegen de 
stelling kan geven, een poll kan 
invullen of reageren is nu nog 
beperkt. Daar komt de komende 
maanden verandering in.

Voor Kralingseveer is jaarlijks 
€ 30.000 beschikbaar voor 
bewonersinitiatieven. De regels 
voor het indienen van een 
bewonersinitiatief zijn vanaf 17 
maart 2022 veranderd (eerder 
nam de gebiedscommissie de 
beslissing). Voor 2022 is er vanaf 
1 april ruim 22.000 begroot voor 
bewonersinitiatieven.

Kleine initiatieven
Heb je voor een bewonersinitiatief 
maximaal € 2.500 euro nodig? Denk 
aan het paas- en sinterklaasfeest in de 
speeltuin of de 40+ disco in het Huis van 
de Wijk. Je kunt je voorstel het hele jaar 
bij Opzoomermee indienen. Bij jouw 
aanvraag hoort een activiteitenplan. 
Hierin staat onder meer waarom je vindt 
dat jouw idee jouw straat, buurt of wijk 
beter maakt. Ook schrijf je op hoeveel geld 
je denkt nodig te hebben. En je hebt een 
steunverklaring (handtekening) nodig van 
vijf Kralingseveerders. De wijkmanager 
besluit of je wel of niet dit geld krijgt. En 
let op: voor sommige activiteiten moet 
je zélf bij de gemeente een vergunning 
aanvragen.

Grote initiatieven
Kost jouw bewonersinitiatief tussen de 
€ 2.500 en € 5.600? De wijkmanager 

verzamelt alle grote initiatieven. De 
wijkraad kijkt of een idee past in het 
zogeheten wijkakkoord (dat is er nu nog 
niet, de wijkraad is net gestart) en daarna 
kan je het initiatief op mijn.rotterdam.nl 
zetten. Daar kunnen Kralingseveerders 
hun stem uitbrengen. Vanaf twaalf jaar 
mag iedereen in de wijk stemmen voor 
maximaal drie grote initiatieven. In 2022 
zijn er twee indien- en stemronden:

Eerste ronde:
Indienen: van donderdag 17 maart tot en 
met zaterdag 30 april 2022.
Stemmen: van zondag 1 juni tot en met 
dinsdag 14 juni 2022

Tweede ronde:
Indienen: van woensdag 15 juni tot en 
met woensdag 31 augustus 2022.
Stemmen: van vrijdag 1 oktober tot en 
met donderdag 14 oktober.
Bij de aanvraag voor geld voor een groot 
initiatief hoort een activiteitenplan met 
daarin:
• Hoe is het idee ontstaan
• Waarom en hoe draagt het 

bewonersinitiatief bij aan een betere 
wijk

• Hoe ga je het bewonersinitiatief 
uitvoeren

• Hoeveel geld heb je nodig voor het 
totale plan en ook hoeveel kosten de 
verschillende onderdelen. 

Hoe werkt een 
bewonersinitiatief?

De gemeente Rotterdam besteedt het 
welzijnswerk eens in de zoveel tijd opnieuw 
aan. Voor Prins Alexanderis opnieuw voor 
gro-up buurtwerk gekozen. En dus ook voor 
Kralingseveer! Miranda Rietveld blijft onze 
buurtwerker. Ze werkt van maandag t/m 

donderdag, veelal vanuit het Huis van de 
Wijk (Rendierhof). Je kunt haar ook bellen 
(06-12724929) en mailen (miranda.rietveld@
gro-up.nl). 
Meer weten? www.gro-up.nl/buurtwerk/

Gro-up blijft onze welzijnsaanbieder
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Vanmorgen omstreeks kwart voor zes 
is de meubelfabriek van J.G.Bouman jr. 
aan de IJsselmondschelaan 118, onder 
Kralingscheveer, in vlammen opgegaan. Er 
resten van het vrij groote fabriekscomplex 
nog slechts geblakerde muren. De felle brand 
is ontstaan ten gevolge van kortsluiting. De 
heer Bouman is verzekerd tegen brand- en 
waterschade, maar niet tegen bedrijfsschade, 
zodat het personeel werkeloos wordt. Er 
waren juist verscheidene orders in uitvoering 
en de fabriek had volop werk voor de 
negentig man personeel, die nu zonder werk 
komen.

De meubelfabriek ligt langs de 
IJsselmondselaan; tegenover staan 
arbeiderswoningen, aan de achterzijde ligt 
polderland. In de loop der jaren heeft de 
fabriek zich steeds meer uitgebreid en nog 
dit jaar heeft men toonzalen gebouwd naast 
de hoofdvleugel van de fabriek zoodat de 
villa, waar de heer Bouman woont, juist 
door den hoek, dien deze beide gebouwen 
maken, wordt ingesloten. De fabriek had één 
verdieping, evenals de toonkamers. Langs de 
IJsselmondschelaan lag het hoofdgebouw 
en daarin waren gevestigd het kantoor, 
een groote opslagplaats, de zagerij en in 
een uitbouwde houtopslagplaats. Op de 
eerste verdieping lag de stoffeerderij en de 
meubelmakerij. Het gelijkvloers gelegen 
gedeelte van toonkamers was in gebruik als 
opslagplaats voor triplexplaats en beits. Van 
deze gebouwen zijn slechts de kaalgebrande 
muren blijven staan, behalve de houtloods, 
die gespaard is gebleven. Tegen zes uur 
vanmorgen werd de heer Bouman telefonisch 
gewaarschuwd, dat er brand was in zijn 
woning.  Toen men in de woning licht wilde 

maken bleek dat onmogelijk te zijn. Naar 
mevrouw Bouman ons vertelde was ook de 
lichtleiding in de fabriek in het ongereede 
geraakt. 

Terwijl mevrouw Bouman de politie 
alarmeerde, ging haar man de fabriek in 
om te zien, waar het vuur woedde. Een 
fabrieksbaas, die ook gealarmeerd was, 
voegde zich bij zijn patroon en in de zagerij, 
die midden in het hoofdgebouw gelegen is, 
ontdekte men een reeds fellen brand, die in de 
onmiddellijke nabijheid van het schakelbord 
woedde. Met een brandbluschapparaat heeft 
men nog getracht het vuur te blusschen, 
maar daar was al geen denken aan.
 
De vlammen grepen om zich heen en al vrij 
spoedig stonden de op de eerste verdieping 
gelegen meubelmakerij en de stoffeerderij 
in lichtelaaie. De brandweer liet vrij lang op 
zich wachten, want behalve de brandspuit, 
die aan de Schaardijk staat, moest het 
materieel uit Rotterdam komen. Bovendien 
ondervond men toen de brandweer eenmaal 
aanwezig was, grote moeilijkheden bij het 
water geven. Er ligt bij de fabriek slechts 
één leiding van de waterleiding en daarop 
was de druk nog verre van voldoende. De 
weteringen bij het brandende complex waren 
zoo vol modder, dat het watergeven in geen 
geval vlot ging. Het vuur vrat intussen door 
aan de houtvoorraden en weldra stond de 
fabriek als een laaiende vuurzee in de polder. 
Ver in de omtrek kon men de hoge vlammen 
waarnemen en de onmiddellijke omgeving 
lag in een rossen gloed. 

Zo’n drie jaar later, op 12 september 1939, 
was het weer raak, maar dankzij snel 

ingrijpen van het fabriekspersoneel bleef het 
tot de lakkerij beperkt. Ook in 1957, 1962 en 
1964 was er brand bij Bouman.

‘Bouman in vuur en vlam’
Net zoals ASF en Albatros, hóórt Bouman bij Kralingseveer. De meubelfabriek 
is heel vaak door brand getroffen. De eerste was op de laatste dag van 1936, de 
grootste brand in Kralingseveer ooit. De Gooi-en Eemlander, Haagsche Courant, 
Nieuw Apeldoornse Courant, Bredase Courant, de Tribune, de Limburger Courier en 
De Telegraaf berichtten hierover. De laatste het meest uitgebreid

Deze bijdrage is van 
Jan Bax, geboren en 

getogen in Kralingseveer. 
Sinds 1978 woont Jan in Krimpen 
aan de Lek. De foto’s zijn beschikbaar 
gesteld door Annie Uittenbogaart-
Groeneveld

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

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.

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
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met andere hobby-wijnboeren of met 
tuinders,voor een lekkere bloemkool of voor 
fruit”

Op youtu.be/r-CAl6DNL5Y kunje zien hoe 
Johan de ‘Kralingse Kater’maakt en bottelt.

Na een wijngaardenierscursus begon hij 
in zijn achtertuin in Kralingen met drie 
wijnranken. Een jaar later heeft hij er op 
zijn volkstuin in onze wijk ruim vijftig staan. 
“Ik verbouw sinds 2013 jaarlijks zestig kilo 
druiven om er ongeveer 25 liter natuurlijke en 
biologische ’Kralingse kater’ van te maken.
Het is een volle rode wijn die smaakt naar 
port en bourgogne. Fijnproevers raden 
hem aan bij stevige Franse kazen, inclusief 
de schimmelsoorten, bij wild, gevogelte 
en ‘zwaar’ vlees. En hij is ook prima als 
dessertwijn bij chocolademousse.”

We spreken Johan begin april op zijn tuin.
De sneeuw is net verdwenen en gelukkig is 
de kans op nachtvorst klein. “Kijk, de eerste 
knoppen zijn al te zien op de struiken.”

Het begon dus allemaal dertien jaar 
geleden met een cursus. “Ja, dat was bij de 
Vierambachten op Voorne Putten. Ik heb 
er meteen wijnranken gekocht van drie 
druivensoorten: Merlot, die is kalkachtig 
en mineralig, Cabernet Cortismet een volle 
smaak en een zoetige en fruitige Gamay. 
Het zijn de Duitse varianten, want Franse 
druiven doen het niet goed op kleigrond en 
in ons vochtige klimaat beschimmelen  0ze. 
Na het planten van de druivenranken, die 
ongeveer dertig jaar meegaan, duurde het 
nog drie jaar voor ik kon oogsten.”

Aan de teelt heeft Johan niet heel veel werk. 
“Ik mest één á twee keer per jaar. Daarvoor 
gebruik ik de as van verbrand snoeihout, 
calcium en wat zink. De wortels gaan twee 
meter de grond in, dus ik hoef bijna nooit 
water te gevenen onkruid kan ik laten staan 

omdat het de natuurlijke vijanden weghoudt. 
Vóór 1 maart snoei ik alles weer kort en 
tijdens de groei haal ik twee keer per jaar 
de extra takken weg, net als het ‘dieven’ van 
tomaten. Als je dat niet doet, kan een druif 
wel achttien meter hoog worden, het zijn 
echte woekeraars.”

Het merk ’Kralingse kater’ ontstond na 
een avondje doorzakken. “Ik zat hier rustig 
bij te komen en zag hoe mijn kater Ian 
doodgemoedereerd tegen het gistvat pieste. 
Er tegenaan, niet erin!” 

De voorraad van Johan is beperkt; van 
2019 zijn er nog enkele kleine flessenen van 
2021 is er geen oogst door de erbarmelijke 
weersomstandigheden.

In oktober 2020 heeft hij de laatste druiven 
geplukt. “Eerst gisten ze twee maanden, 
aansluitend rijpen ze vijf maanden op 
het vat. Ik gebruik portgist omdat je 
hiermee met druiven die minder zon 
krijgen, kan doorgisten tot het gewenste 
alcoholpercentage van 14 á 15%. Ik moet 
deze wijn nog bottelen, maar ik heb al 
geproefd dat de wijn van 2020 meer 
bourgogneachtig smaakt dan die van 2019. 
Die is meer portachtig. Wat ik reken voor 
een fles? Onbetaalbaar, want ik ruil meestal 

In de tuinen van 
Kralingseveer 

PlantjesRuilMiddag 
op de volkstuinen

Alhoewel de voorraad beperkt is 
en de wijn niet te koop is, is het wel 
mogelijk om de wijn te proeven. 
Op 21 mei is er vanaf 14.30 uur 
een PlantjesRuilMiddag op ons 
volkstuincomplex, IJsselmondselaan 
183. Iedereen is welkom om plantjes 
te ruilen en om de Kralingse Kater 
2020 te proeven, vers uit het vat. 
Johan is dan aanwezig om zijn wijn 
uit te schenken en alles te vertellen 
over het verbouwen en maken van 
wijn.

Verscholen achter de huizen aan de 
IJsselmondselaan en de loods van Bouman, 
liggen de volkstuinen van Kralingseveer. 
Het zijn er 54. De Wijkkrant trekt er op uit, 
deze editie spreken we met Johan Eekma.

De leden van De Holle Keu leggen elke 
vrijdagavond vanaf 19.30 uur een biljartje 
in het Huis van de Wijk. 
Op twee echte wedstrijd-biljarttafels. 
Dat is supergezellig. Wat de vraag ontlokt: 
is het een biljartvereniging die ook leuke 
dingen naast het biljarten doet, of is het 
een gezelligheidsclub die wekelijks biljart? 
En dat al sinds 1978!

Wat het ook is: je bent van harte welkom.
Mannen en –heel graag ook –vrouwen. 
Jong en oud. Kom eens vrijblijvend 
meedoen; je hoeft je niet vooraf aan te 
melden.

Wil je toch eerst meer weten? Neem dan 
contact op met Lex van de Berg: 
06-28801093 en c.berg97@chello.nl.

De 
Holle Keu 

zoekt 
leden

Samen in De Eland 
Op zondag 26 juni van 11.00 tot 13.00 uur organiseert Moon – van 
de yogastudio aan de Elandstraat 26 - een bijzondere buurttafel 
voor 12 wijkbewoners. Haar bedoeling is dat buurtbewoners op een 
speelse manier elkaar (beter) leren kennen. Ze doet eerst een sessie 
met oefeningen die jong & ouder fijn vinden voor het lijf. En daarna 
een meditatie om te ervaren hoe dit kan helpen in momenten van 
angst of stress. Daarna dekken 
de wijkbewoners met elkaar de 
buurttafel (binnen of buiten), om 
te genieten van het lekkers en van 
elkaars gezelschap. 

Moon vraagt een bijdrage van 
€ 5,- (les & koffietafel). Je kunt je 
opgeven via 
info@moon-klankenmeditatie.nl, 
of loop gewoon even langs in 
De Eland.
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Geslaagde 
reünie!
Zaterdag 2 april was er dan eindelijk 
die langverwachte reünie voor (oud-)
Kralingseveerders. De organisatoren Ria, Henk 
en Harm (foto hiernaast) hadden eer van hun 
werk: het was superdruk en supergezellig!
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Het woord vrede klinkt zo vaak vanzelfsprekend en 
logisch. Maar het is een van die woorden en/zaken 
die vanzelfsprekend lijken zolang deze van toepassing 
zijn. Zodra het tegenovergestelde zich aandient wordt 
duidelijk hoe belangrijk vrede echt is. Net als vrede geldt 
dit ook voor onze gezondheid, ons inkomen of onze 
hartslag. Zolang het er allemaal is letten we er niet op en 
staan we er amper bij stil. Toch, zodra we ziek worden 
of ons inkomen ineens minder wordt, merken we pas 
hoe waardevol en kwetsbaar deze zaken zijn. Zo ook 
met vrede. Nu er in Europa een venijnige oorlog woedt, 
ervaren we ineens weer hoe ontzettend belangrijk en 
waardevol vrede is. Niet bang hoeven zijn dat er ineens 
een bom op je huis valt en niet bang hoeven zijn dat je 
zo maar wordt opgeroepen om te vechten voor je land 
in plaats van gewoon naar je werk kunnen gaan, of te 
moeten vluchten weg van je vertrouwde plek. De wonden 
die ruzie en oorlog kunnen maken zijn enorm. Wat is het 
daarom nodig om toch af en toe stil te staan bij vrede.
En dat begint al heel klein. Want vrede is kwetsbaar.

De Bijbel spreekt op veel manieren over vrede:
als opdracht aan de mens om in vrede met elkaar te leven, 
als uitnodiging om de vrede van God te ontvangen of als 
belofte voor het leven na de dood.  Een mooie tekst over 
vrede staat in 1 Petrus 3 vers 10-11 en deze wilen hier 
graag met u delen:

[10] Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil 
zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten 
komen, [11] hij moet het kwaad uit de weg gaan en het 
goede doen, en voortdurend vrede nastreven.

Vrede begint met wat we zeggen, daarna met wat we 
doen. En dat geldt voor ons allemaal. Deze oorlog 
oplossen kunnen we als individu helaas niet, maar een 
potentieel nieuw confl ict niet beginnen, dat kunnen we wel.
We wensen en bidden u, uw naasten en een ieder
in deze wereld, de vrede toe.

N I E U WS B R I E F

Ook dit jaar wordt er op Koningsdag weer een ontbijtservice in de wijk Kralingse 
Veer georganiseerd. U kunt een ontbijtje bestellen op uw eigen adres, of iemand 
anders in de wijk verrassen! Daarnaast hebben we iets nieuws: u kunt een 
tompouce en/of bolus voor bij de koffi  e bestellen. Vanaf 18 april kunt u een 
bestelformulier met meer informatie in uw brievenbus verwachten.

Wilt u alvast meer informatie?
Stuur dan alvast een berichtje naar koningsdagontbijt@laankerk.nl

Bestel uw Koningsdagontbijt!

VREDE

GEBEDSBIJEENKOMSTEN 
OEKRAÏNE
Vanaf zaterdagavond 2 april elke eerste zaterdagavond 
van de maand van 18.30 tot 19.30 uur. Tijdens de 
gebedsronden is er ruimte om actief te bidden of 
luisterend mee te bidden.

We nodigen u ook als wijkbewoners uit om hierbij 
aanwezig te zijn om samen te bidden en te zingen
voor alle betrokkenen bij deze oorlog.

BRUG010
Iedere eerst zondag van de maand organiseren 
we als Laankerk speciaal voor mensen uit 
Kralingse Veer en omliggende buurten een 
laagdrempelige bijeenkomst in ‘De Brug’ achter 
de Laankerk. www.brug010.nl
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Koningsdag in 
de speeltuin
Woensdag 27 april is het Koningsdag. 
Dan komt Belinda in de speeltuin 
optreden, van 13.00-17.00 uur. Verder 
is er voor de jeugd een kindervrijmarkt 
op het grasveld. Dus ruim allemaal je 
kamer op, haal je kasten leeg en kom je 
spulletjes verkopen. Ook zijn er allemaal 
oudhollandse spelletjes te doen en 
natuurlijk mag het springkussen niet 
ontbreken. 

De kinderactiviteiten starten tussen 
10.00 en 11.00 uur. De feestdag eindigt 
om 17.00 uur. We hopen natuurlijk op 
mooi weer, maar mocht het niet zo zijn 
dan zetten we tenten neer. De toegang 
is gratis.

Kinderspeelmiddag 
in Huis van de Wijk
Elke maandagmiddag van 3 tot 4 uur komen kinderen naar het Huis van de Wijk 
om samen te spelen. Meestal binnen en als het mooi weer is gaan de kinderen 
met een sport- en spelleider naar 
het gravelveld. Alle kinderen van 
zes tot twaalf jaar, die in of vlakbij 
Kralingseveer wonen, zijn welkom. Het 
is gratis.

Jari gaat iedere maandagmiddag en 
vindt het heel gezellig: “Het is superleuk 
om te doen en ik hoop dat je ook komt” 

Jesse: 
“Het is leuk om in het buurthuis te zijn sowieso als 
de twee meesters er zijn en je kan er super leuke 
games spelen zoals FIFA en Fortnite en je kan lekker 
voetballen in de andere zaal en voor de tekenfans kan je 
ook tekenen en kleuren en in de zomer gaan we vaak naar 
buiten spelen”

Jason:
“Ik vind het leuk je kan gamen en soms als het zomer is lekker buiten te gaan spelen en 
je kan darten en voedballen in de andere zaal er zijn twee zalen en je kan kleuren en 
het is leuk als er iets is zoals een zwembad of een springkussen”

Ria:
“Welkom in het buurthuis het is iedere maandag open je kan 
gamen darten en voetballen in een andere zaal en poelen en in de 
zomer gaan we ook naar buiten en er zijn 2 meesters”

Van 8 t/m 12 augustus organiseert de Buurt- en 
Speeltuinvereniging Kralingseveer weer een 
Zomerspeelweek. Met iedere dag heel veel leuke 
activiteiten voor de kids. Zoals bungy-jumpen, Circus 
Rotjeknor, Game event en nog veel en veel meer. Het 
volledige programma komt op www.bsvkralingseveer.
nl. De entree voor leden is gratis, niet-leden betalen 
de reguliere entreeprijs van € 1,25. Kom je ook naar 
de speeltuin in de Giraffestraat 45? Je bent van harte 
welkom!

Zomer
speel
week

De Zomerspeelweek wordt vast net 
zo leuk als verleden jaar

Marijn en Rikkert Iwema zijn heel trots dat het Buurtkastje 
Kralingseveer door het Stichting Armoedefonds is aangewezen als 
Menstruatieproducten Uitgifte Punt, kortweg MUP. “Dit betekent 
dat vanaf nu in ons buurtkastje altijd menstruatieproducten zijn 
te vinden. Dit was al vaak het geval en blijf het ook vooral delen 
of ruilen, maar nu krijgen we ook menstruatieproducten van het 
Armoedefonds!” 

Verder hebben wijkbewoners zegels voor een Plus Boodschappen 
Pakket in het kastje achtergelaten. Hiervan zijn heel wat 
pakketten aangeschaft en gedeeld in het kastje. Echt superfijn. 
Ook de maandverbandactie van het Kruidvat en al die andere 
boodschappen: overweldigend. “Bedankt voor al jullie betrokken-
heid bij het Buurtkastje en blijf vooral boodschappen delen, ruilen én 
halen. Je bent enorm welkom en je hoeft je echt niet te schamen als je 
gebruik maakt van het kastje; het is ervoor bedoeld.”

Buurtkastje 
Kralingseveer

Nieuwsbrief 
Kralingseveer (enzo)
De gemeente gaat elke twee weken een 
digitale nieuwsbrief versturen over Prins 
Alexander. Daarin zal waarschijnlijk ook 
nieuws over/van onze wijk verschijnen. Je 
kunt je voor deze nieuwsbrief aanmelden 
via www.nieuwsbrievenrotterdam.nl/
aanmelden/...

Heb jij recht op AOW- 
en jeugdtegoed?
Vanaf nu kun je een nieuw AOW- en 
jeugdtegoed aanvragen. Benieuwd of je 
in aanmerking komt of waar je dit tegoed 
voor kunt gebruiken? Lees het hier
www.rotterdam.nl/nieuws/aow-en-
jeugdtegoed-1/

Eekhoorntje gespot 
in Kralingseveer
Er woont een eekhoorntje in onze wijk. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar 
ook een beetje zielig. Want de belangrijkste reden om de stad op te zoeken 
is de groei van de steden en de ontbossing van het open buitengebied 
voor grootschalige landbouw om al die stadsmensen te voeden – of 
toch vooral voor de lucratieve export? Hierdoor verkiezen steeds meer 
diersoorten noodgedwongen of uit puur opportunisme de stad boven het 
verarmde platteland als leefgebied. 

Er is voor elk wat wils, want een willekeurige stad kent op een relatief 
klein oppervlak veel verschillende biotopen – singels en sloten, muren en 
daken, tuinen en parken. Bovendien is de stad een warmte-eiland. 
Het is er soms wel vijf tot zeven graden warmer 
dan in het buitengebied, er is beschutting. 
En dan zijn er natuurlijk ook mensen 
die afval (voedsel voor veel dieren) 
produceren. Tel uit je winst. Dit 
alles zorgt ervoor dat de stad 
ook natuur is. Dieren en planten 
die zich in steden vestigen en 
overleven, tonen veerkracht en 
aanpassingsvermogen.
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De Kralingseveer Krant verschijnt vijf keer per jaar 
in een oplage van 1.000 stuks.

Deze editie is gemaakt en verspreid door 
Désirée Valten (eindredactie), 
Gerben van Santen en Irma Dorsman (redactie), 
Amber Rook, Ben van Rooij, Denys, Diederik van Meenen, 
Elise van Dalfsen, Erica Ackermans, Ezra Vuik, Fred Hoeksema, 
Jan Bakx, Johan Eekema, Lia Bos, Miranda Rietveld, 
Olga, Steven Verhoef, To van den Berg, 

Reinier van der Horst (vormgeving) en Rien van der Schelling 
(verspreiding).

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

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.

Voor de 22e keer hebben studenten in het 
Huis van de Wijk voor 31 wijkbewoners 
hun belastingformulieren ingevuld. 
Wil jij volgend jaar (weer) gebruik van 
maken van deze hulp? Bel naar Piet de 
Man: 06 209 74 211.

Colofon

Op Facebook heeft Kralingseveer een 
Verkoop en weggeefhoek. Dus ruim je 
huis, zolder en schuur op en zet je spullen 
op deze Facebookgroep. Misschien kan 

je er iemand anders blij mee maken. De 
pagina staat hier: www.facebook.com/
groups/497334454755599/

Op pad met de bus 
van gro-up Buurtwerk
Het eerste uitje geweest, naar Miniworld, 
zit erop. Ook een keer op pad met de 
gro-up Buurtwerk bus? Iedere eerste en 
derde donderdag van de maand rijdt een 
enthousiaste vrijwilliger je naar de mooiste 
plekjes in de regio. Meer weten? Bel of mail 
Miranda: 06-12724929, 
miranda.rietveld@gro-up.nl

Verkoop- en weggeefhoek Kralingseveer

Belastingformulieren 
weer ingevuld
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