
Bij de ALV van de BVKV
In onze wijk is alweer ruim veertig jaar 
de ‘Belangenvereniging Kralingseveer’ 
actief. Die BVKV is destijds opgericht 
voor en door huiseigenaren, met het 
oog op twee grote problemen: 
de verzakkingen van woningen en de 
wateroverlast bij fl inke regenval. 
De laatste jaren leidde de vereniging 
een slapend bestaan. Tot 13 juni 2022.  

Het bestuur had voor die avond 
een Algemene Ledenvergadering 
uitgeschreven. De vraag die op tafel lag: 
gaat de vereniging ermee door? Voor 
het bestuur was stoppen een optie, 
vooral door de getoonde desinteresse 
van de kant van de gemeente voor 
de verzakkingen. Terzijde: de huizen 
verzakken nog steeds, zij het minder 
snel dan een jaar of vijftien geleden 
werd gedacht. Met de komst van een 
tweede ‘overstort’ is er iets gedaan aan de 
wateroverlast, al zijn er nog altijd huizen 
die eronder lijden. Daarnaast was het tijd 
voor een nieuw bestuur. En ten slotte, 
zo merkte waarnemend voorzitter Jos 
van Roermund op, is er nu een wijkraad.

Noodzaak blijft
Een van de aanwezigen – de BVKV heeft 
zestig leden – reageerde: de wijkraad die 
wellicht de belangen kan behartigen, 
hoeft er over vier jaar niet meer te zijn; 
de gebiedscommissies hebben ook maar 
twee raadsperiodes bestaan. Een ander 
lid zei dat er veel op de wijk af komt en 

noemde concreet de energietransitie. 
Je zou vanuit de BVKV kunnen werken 
aan een warmtenet voor de hele wijk, 
‘in plaats van wachten tot een 
energieboer met een aanbieding komt 
waar de honden geen brood van lusten’. 
Datzelfde geldt voor glasvezel.

Andere gremia
De twee aanwezige wijkraadsleden 
legden uit dat de wijkraad initiatieven 
van wijkbewoners – al dan niet 
georganiseerd - kan ondersteunen, ook 
richting de gemeente. En Miranda van 
gro-up vertelde dat Fred Hoeksema, de 
nieuwe wijknetwerker, van plan is het 
zogeheten ‘wijkplatform’ nieuw leven in te 
blazen. Dit was een vierjaarlijks informeel 
overleg tussen een bont gezelschap van 
wijknetwerken- en organisaties (zoals de 
BVKV), de gemeente, de politie en andere 
belanghebbenden.

En door...
De eerste vraag – gaan we verder 
met de BVKV? – werd zo bevestigend 
beantwoord. En hoe? Afgesproken is 
dat het scheidende bestuur nieuwe 
statuten opstelt en voor dit najaar een 
nieuwe ALV uitschrijft. Aan het eind 
van de vergadering meldden zich twee, 
misschien zelfs drie kandidaten voor een 
bestuursplek, een cruciale voorwaarde 
voor het voortbestaan van de BVKV!

Meer weten? https://bvkv.nl
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KRALINGSEVEER krant 1

Van de redactie
Op vakantie in eigen dorp! Voor de 
kinderen zijn de komende weken veel 
leuke dingen te doen. Gratis of voor 
weinig. Check voor activiteiten ook altijd 
de Facebookpagina van Kralingseveer.  

In deze wijkkrant vind je voor het eerst 
twee pagina’s ‘Van de wijkraad’. 
De inhoud van deze pagina’s valt 
geheel onder verantwoordelijkheid 
van de wijkraad. Net zoals de Laankerk 
verantwoordelijk is voor de inhoud van 
hun nieuwsbrief in de wijkkrant.

Verder stel ik graag onze nieuwe 
vormgever van de krant voor: de redactie 
is uitgebreid met wijkbewoner Michel 
Rosloot. En daar zijn we heel blij mee.
Veel leesplezier!

Désirée Valten

KRALINGSEVEER krant

Feestweek
gro-up buurtwerk organiseert op het evenementen-
terrein in Kralingseveer: ‘Ministad Rotterdam’.Een week hutten bouwen, springen op springkussens 

en iedere dag andere leuke activiteiten die in het teken 
staan van het thema, Feest! Ook voor kinderen van 1 tot 
4 jaar is er een speelhoek met o.a. een zandbak en een 
klein springkussen.

De kosten voor de hele week zijn € 10,- of € 2,50 
per dag dit is incl. lunch en vrije toegang tot alle 
activiteiten. De verkoop start op maandag 15 augustus 
bij het terrein.

Wil of kun je maar 1 of 2 dagen mee doen, geen enkel 
probleem! Zoek zelf een aantal kinderen uit waarmee 
jij een hut wilt bouwen, laat je ouders of opa en oma je 
helpen met bouwen. Neem je eigen hamer en spijkers 
mee en wij zorgen voor het hout!

Maandag 15 t/m vrijdag 19 augustus

B

10.00-17.00 uur

Avondprogramma:19.00-23.00 uur

Adres: Rendierstraat 3, Rotterdam
Ministadrotterdam@gmail.comVerboden teenslippers te dragen i.v.m. veiligheid

hutten bouwen  gezelligheid  springkussen   
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 KRALINGSEVEER krant 2

40+ DISCO

Heren CKC 1 
ongeslagen 
kampioen
De ploeg van Mario Meijer heeft 
het gestelde doel behaald: het 
kampioenschap in de 4e klasse! Door 
een misstap van ‘directe concurrent’ 
Groeneweg kon CKC al op 21 mei 
onverwacht een feestje vieren. 
Een week later stond het offi  ciële 
feest op het programma en is de 
knappe prestatie met alle 
clubgenoten gevierd. 

De ‘kampioenswedstrijd’ op 
28 mei begon spectaculair, 
maar eindigde in mineur. Bij 
een 7-1 voorsprong voor CKC gingen 
spelers van de tegenstander onderling op 
de vuist. En moest de scheids rechter de 
wedstrijd defi nitief staken. Het werd er op 
de club niet minder gezellig om; de prijs-
uitreiking kon namelijk eerder van start. 

Omdat de wedstrijden in de weken hierna 
ook allemaal gewonnen zijn, bleef de 
club uit Kralingseveer zelfs ongeslagen. 
Het kampioenschap betekent dat de 
heren van CKC 1 volgend seizoen in de 
3e klasse uitkomen. 

40-plus disco voor herhaling vatbaar
Mede dankzij een bijdrage van de 
gemeente konden (oud)Kralingse-
veerders zaterdag 21 mei met de 
voetjes van de vloer. Het was niet 
superdruk, maar wel supergezellig. 
Sommige mensen hadden elkaar zo’n 
dertig jaar niet gezien en stonden nu 
als vanouds samen te swingen. DJ Miki 
Autar draaide de sterren van de hemel. 
Oude disco-hits in een nieuw jasje; hoe 
fi jn is dat! 

Tijdens de nazit werden oude koeien uit 
de sloot gehaald en onthullingen gedaan 
waar over nog lang werd nagepraat in 
het dorp…

In het najaar komt er nog zo’n disco. Houd 
de Facebookgroep van Kralingseveer in de 
gaten. En… ben je nog geen veertig maar 
heb je wel zin in een ouderwets avondje 
stappen? Kom gerust, gezellig!

Naar de bios op 
het gravelveld
Donderdag 30 juni stak een groepje 
betrokken Kralingseveerders voor de 
tweede maal de koppen bij elkaar om te 
brainstormen over evenementen die we 
in het dorp kunnen organiseren. 
Het eerste concrete plan is uitgewerkt: 
een openlucht bioscoop, geïnspireerd 
op de Pleinbios die jaarlijks in de stad is.

Het voorlopige plan is om begin september 
op het gravelveld een LED-scherm te 
plaatsen van 15m2. Om 15.00 draait ‘Frozen’, 

een kinderfi lm en om 20.00 ‘No time to 
die’, James Bond is coming home! Iedereen 
neemt zijn eigen stoel of zitzak mee en zijn 
eigen versnaperingen en de organisatie 
zorgt voor de fi lm en natuurlijk de popcorn!

De off ertes zijn aangevraagd, de 
sponsoring is geregeld en nu is het 
afwachten of de gemeente hiervoor 
subsidie verstrekt. Als de subsidie is 

toegewezen en de exacte datum 
bekend, ontvang je een fl yer in je 
brievenbus en komt het evenement op de  
Facebookgroep van Kralingseveer.

Heb jij ideeën om Kralingseveer leuker, 
beter, gezelliger te maken? 
App naar Jasper (06-49777711) of 
Henny (06-41037584).
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KRALINGSEVEER krant 3

BBQ Buffelstraat
Zoals elk jaar organiseerden enkele 
bewoners van de Buff elstraat weer een 
BBQ voor de buren. Met geld van 
Opzoomeren. 

Ook iets voor jouw straat? 
Ga naar www.opzoomeren.nl.

Bingo!
Het was weer eens raak in het Huis 
van de Wijk Rendierhof: Bingo! Heel 
veel vrouwen en een paar mannen 
probeerden een prijs(je) in de wacht te 
slepen. Het maakt eigenlijk niet uit of 
je iets wint, het is gewoon hartstikke 
gezellig met heerlijke snoeperij.

Er is elke tweede donderdag van de 
maand van 13.30-16.00 uur een bingo. 
De kosten bedragen 6 euro voor 
tien rondes. En af en toe is er een 
avondbingo; volg www.facebook.com/ 
buurtwerkkralingseveer/

Plantjesruil- en 
wijnproefmiddag goed bezocht
De volkstuinvereniging organiseerde 
zaterdag 21 mei een plantjesruilmiddag en 
wijnproeverij. Bezoekers konden stekjes kopen 
en ruilen of gewoon achterlaten om ze een 
beter thuis te geven. Wijnmaker Johan Eekma 
(zie vorige wijkkrant) liet z’n Kralingse Kater 
proeven en dat viel in de smaak; het vat was 
leeg en menig fl esje is verkocht. 

Op 10 september van 15.00 tot 17.30 uur is 
er nog een wijnproeverij in de tuin van het 
clubhuis van de volkstuinvereniging. 
Ben je geïnteresseerd? 
Geef je op via wijnkv@gmail.nl. 
Let op: Het aantal beschikbare plaatsen is 
beperkt en vol = vol. 
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 KRALINGSEVEER krant 4

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 recreëren aan de waterkant, Rivium District, 
de Oeververbinding en het Boumanterrein.

Denk jij mee? 
Veilig en gezond recreëren 
aan de waterkant
Kralingseveer ligt aan het water, alleen ervaren de inwoners 
dat niet of nauwelijks. Wat we wel merken: de dijk die onze 
wijk van het water scheidt, wordt gebruikt als sluiproute 
en/of als racebaan en is zo een gevaar voor (snel)fi etsers, 
scooters, hardlopers, skaters, wandelaars en honden. Die ook 
elkaar nogal eens in weg zitten. Het voortrazende verkeer 
zorgt daarnaast voor geluidsoverlast en neerslag van fi jnstof.

Onze buren in Capelle-West hebben diezelfde ervaring. We gaan 
samen een plan maken om onze wijken richting het water te 
ontsluiten en van het dijkgebied tussen de Algerabrug en de 
Van Brienenoordbrug een aangename, groene en recreatieve 
verblijfplaats te maken voor iedereen. De dijk die nu ‘slechts’ 
uit gras en onkruid bestaat, kan omgevormd worden tot een 
parkachtige omgeving waar het fi jn toeven is, ook voor de vele 
toeristen die langsfi etsen van en naar Kinderdijk. We willen bij 
onze gedachtenvorming ook de bedrijven die op en naast de dijk 
gevestigd zijn betrekken; sommige hebben al aangegeven dat ze 
willen meedoen.
 
Kralingseveer heeft hiernaast nog een extra doel te behalen: het 
voorkomen van sluipverkeer over de IJsselmondselaan. Nu al zijn 
er dagelijks kleine aanrijdingen en al dat sluipverkeer is ook niet 
goed voor de (niet-onderheide) woningen. We vrezen voor nog 
veel meer sluipverkeer als op enig moment de Rivium Boulevard 
defi nitief wordt afgesloten. 

Er is nu geld beschikbaar: 4 miljoen euro voor de aanleg van 
een fi etssnelweg onderaan de dijk. En binnen het project 
Oeververbindingen leeft het idee om de toegang voor 
autoverkeer vanaf de dijk naar de Algerabrug af te sluiten. 

Elly Neven heeft een bewonersinitiatief ingediend en ook het 
WijkOverlegPlatform Capelle West heeft geld aangevraagd 
bij hún gemeente om iemand met verstand van zaken over 
recreatief groen en water in te huren die al onze ideeën kan 
schetsen. Dit helpt om met elkaar en met alle stakeholders in 
gesprek te gaan over de ontwikkeling van het dijkgebied. 

Wil jij meedenken over dit stukje Rotterdams/Capels 
grondgebied? Laat dit deze zomer Elly weten via 
fam.neven@upcmail.nl.

Boumanterrein: 
‘Dan doen we het zelf wel!’
Er zit helaas geen schot in de onderhandelingen tussen de 
gemeente Rotterdam en de eigenaar van het Boumanterrein. 
Sterker nog, ze spreken al een jaar niet met elkaar over de 
bouwplannen voor woningen die de Van Herk Groep ruim een 
jaar geleden presenteerde. Over de houding van de gemeente 
zijn eind vorig jaar raadsvragen gesteld; het heeft nog niet 
geleid tot een verandering.

In de tussentijd zijn er stemmen opgegaan om de entree van 
onze wijk een keer op te knappen. Het vermoeden is dat de 
eigenaar hier geen bezwaar tegen heeft. Het idee is simpel: 
een dag samen met elkaar snoeien, schoff elen, harken en 
vegen – en dan een welverdiend hapje & drankje, klaar alweer!   

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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Intussen, 
buiten Kralingseveer
Actieve bewoners die opereren onder de naam IMpact houden ons in elke Wijk-
krant op de hoogte van de ontwikkelingen om ons heen. Onze dank is groot! Wil je 
meer weten over hun belangrijke werk, kijk dan op impact-oeververbinding.nl. 

De afgelopen periode zijn de laatste 
participatiebijeenkomsten gehouden voor 
de A16, Oeververbinding en OV en Algera-
corridor (als totaalproject onder de naam 
MIRT Oeververbindingen). Wel komen nog 
enkele gesprekken met het Omgevings-
beraad (OGB); hierin zijn bewoners 
vertegenwoordigd onder de naam IMpact. 
Er zijn ook diverse maatschappelijke en 
bedrijfsorganisaties lid.

Het rapport ‘Voorkeur Alternatieven’ (VKA) 
dat voor de betrokken gemeenteraden 
en besturen, MRDH, Provinciale Staten 
en het ministerie van Infrastructuur de 
voorgestelde oplossingen beschrijft, 
wordt eind 2022 verwacht. Enkele weken 
geleden is het ‘werkspoor’ Algeracorridor 

behandeld; daar werd duidelijk dat de 
werkzaamheden voor de zogenoemde 
Korte Termijn Oplossingen al in uitvoering 
zijn. Verder is op 5 juli een presentatie 
gegeven over de stand van zaken rond 
de Oeververbinding en OV. Ook komt 
er aandacht voor 
het project A tot 
Z (Verstedelijking 
in Rotterdam). 
Ten slotte brengt 
IMpact de (nieuwe) 
samenstelling 
van bestuurders 
en gemeentelijke 
commissies in kaart.
Voor Kralingseveer is 
dit van groot belang: 

de huidige oversteek voor voetgangers 
en fi etsers vanaf de IJsselmondselaan 
over de Abraham van Rijckevorselweg 
wordt gezien als een knelpunt in de 
doorstroming en de verkeersveiligheid. 
Die oversteek moet verdwijnen. 
Nu zijn een brug of een tunnel erg duur; 
alternatief is om van het zogenoemde 
olifantenpad, meteen rechts na de 
huizen, een fi etspad te maken dat 
aansluit op de rotonde Sibiliusweg 
(via de Tsjaikovskistraat). Zie https://
oeververbindingen.nl/app/uploads/
Overzicht-alternatieven-Algera.pdf

 
What’s going on?
Een Wijkkrant is niet compleet zonder nieuws over het 
Rivium, oogappel van een Capelse wethouder die inmiddels 
het pluche aan de Coolsingel warm houdt. Redacteur Irma 
Dorsman is namens onze wijk lid van de klankbordgroep 
Rivium en heeft aangedrongen bij Capelle 
op een kennismaking tussen onze nieuwe 
wijkraad en de projectleiders van het 
Rivium. Ze was er zelf ook bij. 

In juli besluit de gemeenteraad van Capelle 
zeer waarschijnlijk dat er toch wordt gekozen 
voor een ruimtelijk plan met MER. Hier pleiten 
wij vanuit Kralingseveer al drie jaar voor. 
Neemt de raad inderdaad dat besluit, dan 
biedt dat ons meer mogelijkheden om te 
participeren en rechtsmiddelen in te zetten. 
Capelle is dan verplicht milieueff ecten op 
de omgeving van de gehele ontwikkeling in 
beeld te brengen. Overigens verwachten de 
projectleiders dat de onderzoeken voor de 

MER, de milieueff ectrapportage, na de zomer zijn afgerond. 
Uiterlijk eind van het jaar worden de resultaten ervan wereld kundig 
gemaakt. Op de vraag of in het MER het al dan niet afsluiten van 
de Riviumboulevard en het overbruggen van de oversteekplaats 
van het fi etspad bij de peoplemover als formele alternatieven zijn 
opgenomen, zei de projectleider dat hij ‘dacht van wel’.

Wordt vervolgd - met zeer veel belangstelling van onze kant.
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 KRALINGSEVEER krant 6

    Wijkraadcoördinator Oana de Visser-Baicu: 

“De verborgen parel
  van Rotterdam”  
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KRALINGSEVEER krant 7KRALINGSEVEER krant 7

Oana de Visser-Baicu is sinds 7 maart wijkraad-
coördinator Kralingseveer. Dit betekent dat zij de 
wijkraad begeleidt, adviseert en als ‘griffi  er’ onder-
steunt. Ze doet dit ook voor twee andere wijkraden: 
die van Het Lage land-Prinsenland-’s Gravenland 
en die van Oosterfl ank. Oana is samen met de 
wijk netwerker en de wijkmanager één van de drie 
meest zichtbare ambtenaren binnen de wijken. 

“Hiervoor was ik als politi-
coloog en bestuurskundige 
twaalf jaar betrokken bij 
maatschappelijke vraag-
stukken in Rotterdam. 
Hierdoor weet ik hoe 
bestuurlijke systemen kun-
nen werken. Dat komt me 
nu bij het pionieren met 
de wijkraad goed van pas. 
Ik vind het een spannende 
uitdaging om er samen met 
de enthousiaste wijkraads-
leden een succes van te 
maken. Kralingseveer is met 

zeven wijkraadsleden voor 1.600 bewoners een van de kleinste 
wijken van Rotterdam; daardoor kan de wijkraad juist hier heel 
dicht bij de bewoners staan.”

Idyllisch dorpje
Oana woont in Kralingen en fi etste in het verleden wel eens langs 
onze wijk. Tegenwoordig fi etst ze regelmatig bij de plantenbak 
met klaprozen links de dijk af. “Als ik dan eerst langs de boerderij 
ben gekomen en dan remmend langs de kerk naar beneden ga, 
vind ik dat ik een idyllisch dorpje inrijd." Ingekapseld tussen twee 
gemeenten noemt Oana Kralingseveer de ‘Verborgen parel van 
Rotterdam’.  “Kralingseveer is bijzonder, steeds verrassend en heeft 
een uniek karakter. De mensen kennen elkaar hier meer dan elders 
in Rotterdam en komen gemakkelijk in contact met elkaar.”

Schakel tussen binnen en buiten
“De start van de wijkraad Kralingseveer is vergelijkbaar met die 
in heel Rotterdam. Iedereen is zoekende. Alle wijkraads leden 
hebben er moeite mee dat de taken en bevoegdheden nog 
onduidelijk zijn. Maar die onduidelijkheid geeft juist heel veel 
mogelijkheden en kansen om er iets van te maken. De wijze van 
samenwerken met de bewoners en de invulling van de participatie 

is de verantwoordelijkheid van de 
wijkraad en kan de wijkraad zelf 
invullen. Gemeentepolitiek en 
bewoners stonden de laatste jaren 
te veel tegenover elkaar. Er werd te 
weinig geluisterd naar elkaar om 
samen oplossingen te vinden. De 
wijkraad zorgt dat de onderwerpen 
die de wijkbewoners bezighouden 

aandacht krijgen en een plek krijgen in het ‘wijkakkoord’. 
Ik ben ervoor om - als schakel tussen buiten en binnen - de 
wijkraad in gesprek te brengen met de verschillende clusters 
van de gemeente Rotterdam, zoals de afdeling mobiliteit van 
Stadsontwikkeling of de afdeling groenbeheer van Stadsbeheer.”

Als een onderwerp op de agenda komt van de wijkraads-
vergadering, zorgt Oana dat het - in overleg met de voorzitter 
van de wijkraad - wordt voorbereid door een cluster. Bijvoorbeeld 
door onderzoek te doen. Ook kan zij regelen dat een deskundige 
vanuit een cluster naar de vergadering komt om het probleem 
te bespreken en om samen mogelijke oplossingen te verkennen. 
“Als de wijkraad bijvoorbeeld signaleert dat er verkeersproblemen 
zijn op de IJsselmondselaan, kan ik contact opnemen met een 
verkeerskundige van de afdeling mobiliteit. De wijkraad kan dan 
met die deskundige bespreken wat er op de korte en op de lange 
termijn mogelijk is.”

Wijkakkoord
Aan het eind van het jaar stelt de wijkraad samen met 
wijkbewoners een concept-wijkakkoord op; zeg maar de agenda 
met de prioriteiten van Kralingseveer. Volgens planning wordt 
dit concept in het derde kwartaal van 2023 defi nitief. Dan zijn 
concrete doelen vertaald in een actieplan en alle afspraken 
vastgelegd, zodat er een gedeeld beeld ontstaat van wat er gaat 
gebeuren. Oana: “Het wijkakkoord wordt idealiter ondertekend 
door de wijkraad, de clusters en de netwerkpartners. De 
wijkmanager is eindverantwoordelijk voor het wijkakkoord. 
Het is de taak van de wijkraad om de voortgang van de in 
het wijkakkoord gemaakte afspraken te monitoren, of de 
clusters uitvoeren wat er is afgesproken. En als iets niet volgens 
afspraak wordt uitgevoerd, moet dit met de redenen worden 
teruggekoppeld. Zo kunnen bewoners ook zien of wat zij 
belangrijk vinden, wordt uitgevoerd. Ik ondersteun dit proces.” 

Gezocht: 
wijkmanager Kralingseveer e.o.
In de eerste Kralingseveer Krant van dit jaar stelden we 
haar nog voor: wijkmanager Karima Bouchtaoui. Omdat zij 
wethouder is geworden in Zaltbommel, is de gemeente op 
zoek naar een nieuwe wijkmanager. We houden je op de 
hoogte over deze voor onze wijk belangrijke ambtenaar.

    Wijkraadcoördinator Oana de Visser-Baicu: 

“De verborgen parel
  van Rotterdam”  
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 KRALINGSEVEER krant 8

Kinderpagina's
Speelweek 
in de 
speeltuin
Van maandag 8 t/m vrijdag 
12 augustus 2022 organiseert 
de Buurt en Speeltuinvereniging 
Kralingseveer de Zomer Speelweek. 
De speeltuin is geopend van 10-17.00 uur. 

Dit is het programma:
Maandag 8 augustus  Pottenbakken en Scrap: knutselen met afvalmateriaal
Dinsdag 9 augustus  Voetbalclinic en Beauty hair
Woensdag 10 augustus Game event en Circus Rotjeknor
Donderdag 11 augustus Ballenfeest, broodjes bakken, tattoo laten zetten
Vrijdag 12 augustus  Bungi Jump, DJ-school en schmincken

Tobias wil naar de Olympische Spelen
Tobias is elf jaar en woont in de Buff elstraat. “Ik was altijd al aan het turnen in huis 
en na een proefl es bij KDO in Krimpen mocht ik meteen bij de selectiegroep. Na 
een half jaar mocht ik naar talentscouting bij Topsport – dit zit naast de Kuip - en nu 
train ik ook daar vier keer per week.” In totaal traint Tobias zestien uur per week en 
springt ook altijd nog een paar uur op de trampoline in de tuin.

‘’In het begin deed ik vaak mee aan 
wedstrijden. Ik heb al twintig medailles 
en twee bekers gewonnen. In 2018 was 
ik kampioen van Zuid-Holland en zesde 
van Nederland. Nu doe ik niet meer dan 
zes wedstrijden per jaar, omdat er op mijn 
niveau niet zoveel wedstrijden zijn.” 

“Als alles goed blijft gaan mag 
ik over twee jaar meedoen 
met de meerkamp in Ahoy, 
over vier à vijf jaar naar de 
Europese kampioenschappen 
en misschien in 2032 naar de 
Olympische Spelen. Ik hoop 
dat dat gaat lukken, want ik 
vind turnen echt heel leuk.” 

“Salto’s en oefeningen op de mat doe ik 
het liefst. Als ik niet kan trainen verveel ik 
me. Door Corona kon ik negen weken niet 
naar training, maar moest ik oefeningen 
via de laptop doen. Ik was zo blij dat ik 
weer kon beginnen. Na de basisschool wil 
ik graag naar de sportklas van Thorbecke.” 

In 2032 gaat de Wijkkrant weer langs bij 
Tobias en hopelijk kan hij dan vertellen 
hoe het was op de Olympische Spelen.

Maar heel weinig jongens kunnen een spagaat!

Gratis bieb-
abonnement 
onder de 
achttien
Wist je dat je tot achttien jaar gratis lid 
kunt zijn van de bibliotheek? Je hebt dan 
een pasje waarmee je (luister)boeken 
en fi lms kunt lenen en korting krijgt 
op leuke activiteiten. Als je tijdens de 
zomervakantie lid wordt (of als je al lid 
bent en je pasje laat zien) krijg je een 
spannend lampje cadeau. Dus schrijf je 
snel in en neem meteen je lampje mee 
naar huis! 

Meer weten: 
https://www.bibliotheek.rotterdam.nl

Gratis voor leden (op vertoon van pas), niet-leden betalen 1,25. Alle activiteiten zijn gratis!
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Ministad Rotterdam
Van maandag 15 t/m vrijdag 19 augustus 2022 organiseert 
Ministad Rotterdam op het gravelveld een feestweek. 
Voor alle kinderen van 4-12 jaar uit Kralingseveer en de 
omliggende wijken. En ’s avonds ook soms voor volwassenen. 
Op de voorpagina van deze Wijkkrant lees je meer. 

Dit is het programma:
Maandag 15 augustus 
09.30   Kassa open (verkoop bandjes)
10.00   Opening Ministad
10.30   Start hutten bouwen
12.00   Lunch brood
14.00   Verder hutten bouwen, airbrush en 
 plaktattoos en schminken 
17.00    Sluiting Ministad
 
Dinsdag 16 augustus 
10.00   Opening Ministad
10.30  Versieren van de hutten
12.00   Lunch broodje knakworst
13.15  Sleutelhanger 
14.00   Verder versieren van de hutten 
14.30   Stoelendans 3 t/m 6 jaar en 7 t/m 12 jaar
17.00   Sluiting Ministad
19.00   Opening Ministad
19.30   Kampvuurkorfavond met 
 kampvuurverhaal & marshmallows 
19.15   Lasergame van 4 t/m 6 jaar
20.15   Lasergame van 7 t/m 10
21.15   Lasergame 11+
22.30   Sluit muntverkoop
22.45   Sluit bar
23.00   Sluiting Ministad

Woensdag 17 augustus 
10.00   Opening Ministad 
10.30   Brandweer en politie op bezoek
12.00  Lunch patat
13.30   Knutselen kleuren met zand/restanten 
15.00   Schuimparty 
17.00   Sluiting Ministad
19.00   Opening Ministad 
19.15  Pubquiz
23.00  Sluit muntverkoop
23.15   Sluit bar
23.00   Sluiting Ministad

Donderdag 18 augustus 
10.00   Opening Ministad 
10.30   Speurtocht door de wijk
12.00   Lunch 
13.30   Voetbal en Rugby-clinic
14.00   Happy stones verven
17.00   Sluiting Ministad
19:00   Opening Ministad 
19:30  Ministad Got Talent
23.00   Sluit muntverkoop
23.15   Sluit bar
23.00   Sluiting Ministad

Vrijdag 19 augustus 
09.30   Opening Ministad
10.00   Film drive inn auto maken
10.30   Glitter tattoo’s
13.30 Brood en popcorn bakken, reptielenshow, 
 slijm maken en stormbaan
17.00   Sluiting Ministad
19.00   Opening Ministad
19.30    Crazy bingo
20.00   Filmavond 8+
23.00   Sluit muntverkoop
23.15   Sluit bar
23.00   Sluiting Ministad

Kinderpagina's
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 KRALINGSEVEER krant 10

Paasfeest in de speeltuin

Make-over voor twee speelplekken
De speelplekken aan de Buff elstraat 
en de Damhertstaat krijgen dit najaar/
volgend jaar (?) een grote opknapbeurt. 
De gemeente pakt de komende tijd in 
heel Rotterdam veel van dit soort kleine 
speelplekken aan. In september zijn 
er twee middagen waarop gebruikers 
en andere wijkbewoners ter plekke 
hun ideeën of wensen kenbaar kunnen 
maken. 

Wil je weten wanneer en hoe laat precies, 
stuur dan een berichtje naar Fred, onze 
wijknetwerker: fp.hoeksema@rotterdam. 
Heb je een vraag over één van de twee 
speelplekken, dan kun je vanaf begin 
augustus op donderdagochtend vanaf 
10.00 uur ook even bij hem langslopen in 
het Rendierhof. 

Speelplekken zijn vooral bedoeld voor 
kinderen, om er veilig te kunnen spelen. 
Maar ook moeten het fi jne plekken 
zijn voor de ouders om er te verblijven. 
Bovendien vindt de gemeente dat 
de speelplekken bedoeld zijn voor 

mensen van 0 tot 99 jaar. Dus wellicht 
is er meer behoefte aan bijvoorbeeld 
een fi tnesstoestel dan aan een wipkip. 
Het is leuk als vooral de gebruikers – de 
kinderen! – laten weten waar zíj behoefte 
aan hebben. Met alle ideeën, wensen 
en eisen in het achterhoofd maakt de 
gemeente een schets voor de twee 
speelplekken. Dat ontwerp krijgen we als 
wijkbewoners uiteraard als eerste te zien. 

Kinderen 
kunnen gratis 
naar de tandarts
Ongeveer 600.000 kinderen tot 
achttien jaar (= 20%) gaan niet of 
nauwelijks naar de tandarts. Hoe 
komt dat? Het kan zijn dat ouders 
zelf bang zijn voor de tandarts. Of 
ze vrezen dat ze moeten betalen 
voor de tandartskosten van hun 
kinderen. Dat klopt niet! Tot achttien 
jaar worden deze kosten vergoed uit 
de basisverzekering. En je betaalt 
nooit een eigen risico voor medische 
kosten van de kinderen. 

Door goede controle kunnen ouders 
voorkomen dat hun kinderen na hun 
18e verjaardag hoge tandartskosten 
moeten maken. De kosten voor een 
beugel (orthodontie) vallen niet onder 
de basisverzekering. Hiervoor is een 
aanvullende verzekering nodig. 

Kinderpagina's
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Fietsen zonder handen
Leonard is zeven jaar, woont in 
de IJsselmondselaan en gaat naar 
groep drie van OBS West en zit op 
Circus Rotjeknor. “Nadat ik met mijn 
vader en moeder twee keer naar een 
circusvoorstelling - zonder dieren - was 
geweest, wilde ik leren fi etsen op een 
fi ets met één wiel.” 

“Ik moest wel eerst mijn A-zwemdiploma 
halen en toen mocht ik woensdagmiddag 
naar circusles. Ik kan al op een grote bal 
lopen en twee meter op de eenwieler. 
Op mijn gewone fi ets kan ik al zonder 
handen. Ook oefen ik radslagen met 
koprol. Binnenkort zou ik een voorstelling 
geven, maar dan heb ik een feestje. Na de 
zomervakantie weet ik nog niet waar ik op 
ga. Op turnen om rondjes te draaien aan 
een stok, pianoles, boksen of 
judo; van de buren 
heb ik al een judopak 
gekregen.”

“Ik vind het ook 
leuk om met dieren 
te kroelen en om 
buiten spelen met 
Jaxon en Julian uit 
m’n straat. We hebben 
kikkervisjes gevangen 

en ze teruggezet 
op een vlotje in de 
sloot toen ze op 
hun eigen pootjes 
konden staan.”

Koningsdag in de speeltuin

op een vlotje in de 

Kinderpagina's
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Beste Kralingseveerders,

Allereerst wil ik de Wijkkrant bedanken dat de wijkraad 
de ruimte krijgt om alle lezers de komende vier jaar te 
informeren. In de aanloop naar de verkiezingen bleek, 
door de leuke reacties op de interviews maar weer dat de 
krant door velen goed wordt gelezen. Een compliment 
voor de makers!

Sinds onze installatie in het bijzijn van de burgemeester op 20 april, 
waarbij de meeste van ons zenuwachtig de eed afl egden, zijn wij voor 
en achter de schermen druk bezig geweest. 

Uiteraard kan ik mij heel goed 
voorstellen dat rol van de 
wijkraad voor sommige bewoners 
onduidelijk is. De gemeente 
omschrij�  ons als een onderdeel 
in de samenwerking tussen de 

wijk en de gemeente. Via de wijkraad kunnen wijkbewoners aandacht 
vragen voor dingen die in de wijk spelen en die zij belangrijk vinden. 
De wijkraad kan (gevraagd of ongevraagd) advies geven hoe de 
gemeente ervoor kan zorgen dat de wijkbewoners bij de plannen voor 
de wijk betrokken worden. Ook houdt de wijkraad in de gaten of de 
gemeente zich aan de gemaakte afspraken houdt. 

De wijkraden zijn nieuw voor ons allemaal. Sinds de verkiezingen 
staan wij te springen om aan de slag te gaan maar om straks de juiste 

en de meeste eff ectieve stappen te ze� en, zijn wij net als alle andere 
38 wijkraden gestart met een inwerkprogramma. 

Een programma waarbij wij elkaar, de wijk en de verschillende 
clusters van de gemeente telkens beter leren kennen. We luisteren 
veel naar de geluiden vanuit de gemeente maar nog belangrijker naar 
de geluiden uit de wijk. Wij zijn gestart met het leggen van een basis 
zodat we straks alles op alles kunnen ze� en om voor de wijk een 
passend wijkakkoord te schrijven. 

In dit wijkakkoord worden de belangrijke thema’s die spelen binnen 
Kralingseveer benoemd. Het wijkakkoord bestaat uit een wijkplan 
waarin staat wat er volgens de wijk de komende tijd moet gebeuren 

om de wijk beter te maken. Het 
wijkakkoord wordt onder andere 
door de gemeente uitgevoerd.

Uiteraard leunen we in de 
tussentijd niet achterover. We zijn 
druk bezig met de participatie 
rondom onder andere de 

‘schapenwei’ en de herinrichting van 2 speeltuinen in 
de wijk. We hebben o.a. kritische vragen gesteld over de 
afsluiting van de Rivium boulevard en we hebben onze 
bezwaren aan de wethouder kenbaar gemaakt over de 
nieuwe inrichting van de bewonersinitiatieven en de 
budge� en voor Kralingseveer. 

Natuurlijk denken we ook na over hoe wij jullie; 
de bewoners van Kralingseveer, het beste kunnen 
bereiken. Willen jullie spreekuren, thema-avonden, 
brie� es in de brievenbus? Of juist liever een email? We 
horen het graag!

Belo� es kunnen we niet doen. Garanties dat alles gaat 
zoals wij dat graag zouden willen, kunnen wij ook niet 
geven. 
Ik weet wel dat wij ons uiterste best gaan doen voor 
de wijk en ik hoop dat wij op de input van heel 

veel Kralingseveerders mogen rekenen; jong, oud(er), nieuwe en 
bestaande bewoners. 

Op naar het beste Kralingseveer!

Ilse van der Meer
Voorzi� er wijkraad Kralingseveer

Op naar het beste 
kralingseveer!

Van de wijkraad
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Van de wijkraad

Kennismaking met Rivium
29 juni vond er op initiatief van Irma Dorsman (Klankbordgroep 
Rivium) een kennismaking tussen de wijkraad en de project-
managers van het Rivium plaats. 

Er is o.a. gesproken over de milieueff ectrapportage, toekomstige 
participatie en de samenwerking die de wijkraad graag samen met de 
klankgroep wil aangaan met de projectleiders. 
Na de zomer zal de samenwerking starten met een rondleiding 
door het Rivium met de wijkraad, de klankbordgroep en andere 
geïnteresseerden (datum nog niet bekend).

Heb jij een idee voor de schapenwei?

Langs de Giraff estraat, naast het voetbalveld van CKC en de 
speeltuin, ligt een stukje grond dat momenteel braak ligt. 
De gemeente is de eigenaar en wil deze ‘schapenwei’ 
in zel� eheer geven aan een groep bewoners. De wijkraad 
nodigt wijkbewoners en verenigingen uit met een idee te 
komen. Dat moet wel voldoen aan alle voorwaarden die de 
gemeente stelt.

Heb jij een idee? In het Rendierhof liggen de voorwaarden; 
direct omwonenden krijgen ze in de brievenbus. Ze staan ook 
op de Facebookpagina van wijkraad Kralingseveer en je kunt ze 
opvragen via wijkraadkralingseveer@outlook.com. En héb je nog 
een vraag, laat het ons weten! Je kunt ook vanaf begin augustus 
op donderdagochtend langslopen bij wijknetwerker Fred 
Hoeksema in het Rendierhof. 

Tot uiterlijk 1 oktober kun je ons jouw idee mailen: 
wijkraadkralingseveer@outlook.com. Afgeven op het Rendierhof 
kan ook, t.a.v. de wijkraad Kralingseveer. Iedereen die een idee hee�  
ingestuurd, krijgt in de week van 17 oktober bericht over het vervolg.

Contact met de wijkraad
Bewoners van Kralingseveer, 
Samen bereiken we meer. Daarom is jullie feedback belangrijk 
Wij betrekken graag zoveel mogelijk bewoners bij de participatie-
projecten en het wijkakkoord. Wij willen jullie dan ook vragen, 
ideeën en gedachten met ons te delen. En hoe kunnen wij jullie het 
beste bereiken? Laat het ons weten door jullie gegevens te mailen of 
per post te versturen.

In contact komen met wijkraad Kralingseveer?
Rendierhof t.a.v. de wijkraad 
Rendierstraat 3 
3064 AX Ro� erdam 

• wijkraadkralingseveer@outlook.com  
• h� ps://www.ro� erdam.nl/wonen-leven/kralingseveer/ 
•  Blijf ook up-to-date door onze Facebookpagina Wijkraad Kralingseveer 

te liken en/of ons Instagramaccount @wijkraadkralingseveer te volgen.

Wijkraad legt krans bij dodenherdenking

Fotograaf Michael Makabori Linda van Tienen nam de honneurs waar.

Data openbare vergaderingen en 
inloopmomenten wijkraad Kralingseveer
Openbare vergaderingen

Dinsdag  13 september 19.30 uur
Dinsdag  27 september 19.30 uur
Dinsdag  11 oktober 19.30 uur
Dinsdag  8 november 19.30 uur
Dinsdag  6 december  19.30 uur

Locatie: Huis van de Wijk Rendierhof, Kralingseveer.

Inloopmomenten

Donderdag  4 augustus  19.30 - 21.00 uur
Vrijdag  9 september  09.30 - 11.00 uur
Donderdag  6 oktober  19.30 - 21.00 uur
Vrijdag  4 november  09.30 - 11.00 uur
Donderdag  1 december  19.30 - 21.00 uur

Locatie: Huis van de Wijk Rendierhof, Kralingseveer.

Wie wil inspreken kan dit tot op de dag van de vergadering voor 
12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@ro� erdam.nl. 
De agenda voor de vergadering wordt een week van tevoren gepubliceerd 
op h� ps://wijkraad.ro� erdam.nl/ 
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Wat was het druk op het gravelveld 
zondag 26 mei! Veel kinderen en hun 
ouders uit Kralingseveer en omliggende 
wijken bezochten de Veiligheidsdag, 
georganiseerd door de diverse 
hulpdiensten en ‘de sterke arm der wet’. 

Wijkagent Kees Moerland: “Vanaf dat wij bezig waren 
met de opbouw tot het moment van afbreken, is het 
geen moment rustig geweest; er was constante aanloop 
van geïnteresseerden. Wij hebben ook met meerdere 
bewoners kunnen spreken over zaken die in de wijk 
spelen. En de kinderen hebben zich naar hartenlust 
kunnen vermaken bij het circus, het mobiel medialab, 
de ballonnenclown en de diverse demonstraties.”
 
Na de vakantieperiode wordt er weer een 
leuke dag georganiseerd in samenwerking 
met het buurthuis; die zal wel kleiner 
van opzet zijn maar vast ook weer heel 
interessant.
 

Geslaagde Veiligheidsdag
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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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Wekelijkse activiteiten  
Huis van de Wijk Rendierhof
Maandag 13.30-16.00 uur Kaarten € 1,70 inclusief koffie 

15.00-16.00 uur Sport en spel voor tieners Gratis 
Dinsdag 19.30-22.00 uur EHBO-les Info: 06-54277900

20.00-22.00 uur Fotoclub Maasstad Info: 06-41850801
Woensdag 10.00-11.00 uur Koffiedrinken Gratis

13.30-16.00 uur Sjoelen € 1,70 inclusief koffie
13.30-16.00 uur Biljarten Biljartklok 

Donderdag 10.00-13.00 uur Inloop bij wijknetwerker Fred Hoeksema
Vrijdag 19.30-23.30 uur Biljarten www.dehollekeu.nl
1e en 3e donderdag van de maand 

10.00-16.00 uur Op stap met gro-up buurtwerk info: 06-12724929
2e donderdag van de maand 

13.30-16.00 uur Bingo € 6,00 voor 10 rondes 
Laatste donderdag van de maand 

17.00-19.00 uur Eetcafe eet je mee € 5,50 

Grof vuil?  
Leen gratis bakfiets of 
aanhangwagen!
Rotterdammers kunnen gratis een elektrische bakfiets of 
aanhangwagen lenen om afval, grofvuil, groot tuinafval 
of bruikbare tweedehandsspullen naar een milieupark te 
brengen. 

Met deze proef wil de gemeente onderzoeken of dit 
Rotterdammers stimuleert om groot afval en bruikbare spullen 
naar een milieupark te brengen. Maar ook of de gemeente dit 
logistiek goed kan organiseren. De proef duurt tot eind oktober.

Meer weten? 
https://www.rotterdam.nl/loket/aanhangwagen-of-bakfiets/ 

Extra energietoeslag  
voor lage inkomens
Heb jij een laag inkomen? Misschien ontvang je dan dit jaar 
een energietoeslag van 800 euro. Met die toeslag kun je je 
hogere energiekosten betalen.

Ontving je in januari 2022 een uitkering van de gemeente 
Rotterdam? Dan hoef je niets te doen. De gemeente heeft 
het bedrag van 800 euro al op jouw rekening gestort. Je hebt 
hierover een brief ontvangen.

Heb je in januari 2022 een inkomen tot 140% van het sociaal 
minimuminkomen? Dan kan je de energietoeslag van 800 euro 
zelf aanvragen. 

Meer weten? 
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/energietoeslag/
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Woonomgeving Kralingseveer

Levensgevaarlijk fi etspad
De wortels onder het fi etspad achter CKC, dat onze Giraff estraat verbindt 
met de Capelse Van Beethovenlaan, drukken het asfalt omhoog en 
zorgen voor levensgevaarlijke situaties. De gemeente Rotterdam laat 
weten dat de renovatie van het fi etspad voorlopig niet in de planning 
staat. Wijkbewoners kunnen de druk opvoeren door in de MeldR app 
de onveilige situatie te blijven melden. Wat zwaarder is, gaat een keer (!) 
zwaarder wegen. 

Veel activiteiten 
op het gravelveld
Ons gravelveld, ofwel ‘evenemententerrein’, 
wordt weer goed gebruikt deze zomer. 
Voor de Veiligheidsdag, voor Ministad, 
voor de openlucht bios. Door kinderen en 
volwassenen om te voetballen, te softballen, 
te chillen. Helaas zijn er ook buren die het 
gravelveld gebruiken om hun hond op uit te laten en 
hun poep open en bloot laten liggen. Ten slotte denkt de 
gemeente zo te zien dat we liever een grasveld hebben; 
het onderhoud laat zeer te wensen over. 

Onkruid of 
stoepjuweeltjes?
Sinds 2016 spuiten gemeentes geen 
gif meer en is er steeds meer en divers 
‘onkruid’ tussen de stoeptegels te 
vinden. Vies en lelijk? Soms wel, maar 
heel vaak niet, vinden biologen. 
De ‘stoepplanten’ maken de stad koeler, 
ze bieden voedsel aan insecten en 
andere dieren. En er is van alles aan te 
onderzoeken en te ontdekken. 

Meer hierover weten? Ga naar 
www.facebook.com/stoepplantjes. 

Parkeren is 
(g)een kunst
Niet alleen die vermaledijde deelscooters 
– bedankt gemeente Rotterdam, voor 
het afgeven van hun vergunning! – 
staan met enige regelmaat hopeloos 
geparkeerd in onze wijk. Bij afwezigheid 

van de gele streep – waar is die 
toch gebleven? – op plaatsen 
waar je zonneklaar met je blikken 

vierwieler in de weg staat, zetten 
eigenaren er doodgemoedereerd 

hun auto’s, busjes en bussen neer. 
En ja, waar is Handhaving als je de 
bonnenschrijf brigade nodig hebt? 
Ook hier kan de MeldR-app enig soelaas 

bieden. Al is het maar omdat je, nadat je 
digitaal de situatie hebt gemeld, toch het 
gevoel hebt dat je er íets aan hebt gedaan. 
En soms helpt het om de eigenaar erop te 
wijzen dat zijn voertuig in de weg staat. 
Niet altijd, want er zijn nu eenmaal 
mensen, ook in onze mooie wijk, die 
‘emotioneel’ reageren wanneer een 
buur hen aanspreekt op hun gedrag.  

P

Baal jij hier 
ook van? Meld 

het via de 
MeldR-app.
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Racen op de IJsselmondselaan 
Het zal niemand zijn ontgaan: het 
is retedruk op de IJsselmondselaan. 
Het is het directe gevolg van de 
gedeeltelijke afsluiting van de Rivium 
Boulevard. Capelle aan den IJssel 
– de gemeente van ‘wij de lusten, 
zij de lasten’ – heeft toegezegd 
op de IJsseldijk extra borden te 
plaatsen om het inrijdverbod voor 
vrachtverkeer duidelijker aan 
te geven. Daarnaast schijnen ze 
verkeersregelaars in te zetten en als 
dat niet helpt, vragen ze de Nationale 
Politie om te handhaven. 

Intussen zit ook onze eigen gemeente 
niet stil. Er is zelfs een stadsmarinier 
aan te pas gekomen. Denk nu niet 
dat die de verkeershufters met kop 
en kont de wijk uit sodemietert; 
zo’n stadsmarinier is gewoon een 
ambtenaar, maar wel een met 
bijzondere bevoegd heden voor 
wie geen deur in de gemeentelijke 

organisatie 
gesloten blijft. 
Hij heeft de rood-
witte blokken tijdelijk laten 
neerzetten en verwacht dat 
hiermee de snelheid nog 
verder zal worden geremd 
én dat hard rijden om als 
eerste door de bestaande 
versmalling te komen, zinloos 

wordt. Boa’s en de wijkagent zien 
erop toe dat er geen onwenselijke of 
gevaarlijke situaties ontstaan. 
De stadsmarinier zelf hoort graag wat 
onze ervaringen zijn. Dus dat is mooi. 
Ook mooi: de twee groene ‘slow!’ 
mannetjes die zijn geplaatst, met dank 
aan Miranda van gro-up.

“Best handig, die opritjes voor scooters!”
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FestivalKralingseveer

ZATERDAG25 . 06 . 2212 - 22 UUR

2E EDITIE

VELDJE NAAST HET GRAVELVELD

 

 

WWW.KRALINGSEVEER.COM/JAZZFESTIVAL2022

Denise Jannah & Wolf MartiniWoodstreet Big BandMike del Ferro GroupOrganic Jazz TrioRené ten Cate Special Trio
GRATIS TOEGANG

Top Acts
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Werk onder de 
vluchtelingen in Rivium

Maaltijd voor de Wijk

Op 27 mei hebben we een Maaltijd voor de Wijk 
georganiseerd. Tijdens de maaltijden, die 4 keer per 
jaar plaatsvinden, wordt er door gemeenteleden 
van de Laankerk voor u gekookt. Wat fi jn dat hier 
zoveel wijkbewoners op af zijn gekomen en we mooie 
onderlinge ontmoetingen hebben gehad. We hebben 
genoten van heerlijke maaltijden in het thema ‘lente’. 

We hopen velen van u bij de volgende maaltijd weer 
te ontmoeten. Deze zal plaatsvinden op 26 augustus. 
Meer informatie komt binnenkort via een fl yer in de 
brievenbus of de social media kanalen van de Laankerk. 
In de tussentijd zijn er verschillende activiteiten waar u 
in contact kunt komen met de Laankerk. Zie voor meer 
informatie de overige berichten in deze wijk krant.

Rommelmarkt 
Kralingseveer

We kijken terug op een goed bezochte rommelmarkt! 
Het zonnetje scheen, enthousiaste vrijwilligers en ook 
de opbrengst was mooi! Fijn om dit te kunnen doen! 
De opbrengst van de markt is voor het werk in de wijk 
en het vluchtelingenwerk in Rivium. Albert van Dalfsen 
heeft namens de Laankerk een prachtige cheque aan 
Miranda Rietveld overhandigd. Met dit bedrag kunnen 
we een bijdrage leveren aan Ministad en kunnen er 
nieuwe plantenbakken worden aangeschaft. 

Het bedrag voor de vluchtelingen wordt besteed aan 
speelmateriaal voor de opvanglocatie in Rivium. Er zijn 
daar veel kinderen en tieners en die kunnen we vast blij 
maken met een tafeltennistafel, een voetbaltafel en nog 
wat andere dingen. Fijn dat jullie er waren en dank 
voor de prachtige opbrengst!

Op dit moment zijn er zo’n 70 vluchtelingen, waarvan 25 
kinderen en tieners,  opgevangen in Rivium. Als Laankerk 
hebben we inmiddels, samen met veel andere Capelse 
kerken,  het een en ander kunnen organiseren. 

In de Brug, de locatie achter de Laankerk, is een 
weggeefwinkeltje geopend. Op maandagavond, 
dinsdagmorgen en donderdagmiddag kunnen de 
bewoners er terecht voor de broodnodige spullen. 

Ook is er gelegenheid om een kopje koffi  e te drinken 
en een gesprek aan te gaan. Er is gelegenheid om 
met de aanwezige pastors te praten of te bidden in 
de kerk. Er zijn al mooie contacten ontstaan en we 
hebben een jonge, zwangere vrouw kunnen verrassen 
met een kraammand. Ook worden er door een aantal 
vrijwilligers op woensdagmiddag bij de opvanglocatie 
activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Er kan 
worden geknutseld, er worden spelletjes gedaan en er zijn 
sportieve activiteiten. De kinderen staan ons vaak al op te 
wachten als we aankomen. Ook worden er wandelingen 
georganiseerd en in de zomervakantie wordt er een 
Speelweek gehouden met allerlei activiteiten. Elke week 
komt er een nieuwe groep die we dan weer 
verwelkomen! Loop ook gerust eens een 
keer binnen in het weggeefwinkeltje!

Van 
harte 

welkom!
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N I E U WS B R I E F

Werk onder de 
vluchtelingen in Rivium

Maaltijd voor de Wijk

Op 27 mei hebben we een Maaltijd voor de Wijk 
georganiseerd. Tijdens de maaltijden, die 4 keer per 
jaar plaatsvinden, wordt er door gemeenteleden 
van de Laankerk voor u gekookt. Wat fi jn dat hier 
zoveel wijkbewoners op af zijn gekomen en we mooie 
onderlinge ontmoetingen hebben gehad. We hebben 
genoten van heerlijke maaltijden in het thema ‘lente’. 

We hopen velen van u bij de volgende maaltijd weer 
te ontmoeten. Deze zal plaatsvinden op 26 augustus. 
Meer informatie komt binnenkort via een fl yer in de 
brievenbus of de social media kanalen van de Laankerk. 
In de tussentijd zijn er verschillende activiteiten waar u 
in contact kunt komen met de Laankerk. Zie voor meer 
informatie de overige berichten in deze wijk krant.

Rommelmarkt 
Kralingseveer

We kijken terug op een goed bezochte rommelmarkt! 
Het zonnetje scheen, enthousiaste vrijwilligers en ook 
de opbrengst was mooi! Fijn om dit te kunnen doen! 
De opbrengst van de markt is voor het werk in de wijk 
en het vluchtelingenwerk in Rivium. Albert van Dalfsen 
heeft namens de Laankerk een prachtige cheque aan 
Miranda Rietveld overhandigd. Met dit bedrag kunnen 
we een bijdrage leveren aan Ministad en kunnen er 
nieuwe plantenbakken worden aangeschaft. 

Het bedrag voor de vluchtelingen wordt besteed aan 
speelmateriaal voor de opvanglocatie in Rivium. Er zijn 
daar veel kinderen en tieners en die kunnen we vast blij 
maken met een tafeltennistafel, een voetbaltafel en nog 
wat andere dingen. Fijn dat jullie er waren en dank 
voor de prachtige opbrengst!

Op dit moment zijn er zo’n 70 vluchtelingen, waarvan 25 
kinderen en tieners,  opgevangen in Rivium. Als Laankerk 
hebben we inmiddels, samen met veel andere Capelse 
kerken,  het een en ander kunnen organiseren. 

In de Brug, de locatie achter de Laankerk, is een 
weggeefwinkeltje geopend. Op maandagavond, 
dinsdagmorgen en donderdagmiddag kunnen de 
bewoners er terecht voor de broodnodige spullen. 

Ook is er gelegenheid om een kopje koffi  e te drinken 
en een gesprek aan te gaan. Er is gelegenheid om 
met de aanwezige pastors te praten of te bidden in 
de kerk. Er zijn al mooie contacten ontstaan en we 
hebben een jonge, zwangere vrouw kunnen verrassen 
met een kraammand. Ook worden er door een aantal 
vrijwilligers op woensdagmiddag bij de opvanglocatie 
activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Er kan 
worden geknutseld, er worden spelletjes gedaan en er zijn 
sportieve activiteiten. De kinderen staan ons vaak al op te 
wachten als we aankomen. Ook worden er wandelingen 
georganiseerd en in de zomervakantie wordt er een 
Speelweek gehouden met allerlei activiteiten. Elke week 
komt er een nieuwe groep die we dan weer 
verwelkomen! Loop ook gerust eens een 
keer binnen in het weggeefwinkeltje!

Van 
harte 

welkom!
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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, 
Diederik van Meenen, Elise van Dalfsen, Fred Hoeksema, 
Ilse van der Meer, Jasper Bier, Jesper de Jong (fotografie), 
Kees Moerland, Linda van Tienen (fotografie),  
Marijn Iwema, Miranda Rietveld, To van den Berg, 

Michel Rosloot (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.

Colofon

Buurtkastje Kralingseveer blijft goed gevuld

Het Buurtkastje Kralingseveer zit de afgelopen weken weer vol met 
de fijnste producten. Oogst uit eigen (volks-)tuin, overgebleven 
producten na vakantie of feestje of de grote voorjaarsschoonmaak 
(vergeet ook je badkamerkastjes niet!): alles is welkom in ons 
kastje! Schroom ook niet te ruilen of mee te nemen! Je bent heel 
erg welkom! 

Rommelmarkt Laankerk  

gezellige boel
Lekker weer, leuke ‘rommel’, aangenaam vol(k). En ook nog eens geld opgehaald 
voor de Oekraïners in het Rivium, voor Ministad en voor nieuwe plantenbakken. 
Kortom: een geslaagd evenement van de Laankerk!

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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