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‘We zijn er voor iedereen’

Via de gebiedscommissie kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie
invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk. Lees hier wat er in uw wijk gebeurt en wat de gebiedscommissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en vertegenwoordigen de
inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die Kralingen-Crooswijk leuker en beter maken.

Kralingen-Crooswijk heeft sinds 19 april een nieuwe gebieds
commissie. De vijftien leden stellen zich hier een voor een voor.
Dit keer Eveline Been.

Ronde van Kralingen een succes

‘Gebiedscommissieleden zijn de ogen en oren in het gebied. Wij
weten wat er leeft en de gebiedscommissie moet het geluid van de
bewoners overbrengen naar het gemeentebestuur. Hierdoor kunnen
we meepraten en adviseren over ontwikkelingen in ons gebied.
Bij de gebiedscommissie komen veel bewonersinitiatieven voorbij.
Ik krijg energie van het enthousiasme van bewoners die zich
inzetten voor hun buurt. Er worden mooie dingen georganiseerd,
zoals Camping Crooswijk, van Smartlap tot Opera en de aanleg
van verschillende buurttuinen. Kralingen-Crooswijk heeft dit
soort initiatieven nodig. Ik vind het belangrijk dat we goed contact
hebben met alle bewoners. Iedereen is voor mij gelijk. Het gaat
er uiteindelijk om dat wij allemaal prettig in ons gebied kunnen
leven. Als u een probleem ervaart, hoe klein of groot ook, neem
dan contact op met de gebiedscommissie. Dat kan bijvoorbeeld
door een e-mail te sturen of het onderwerp aan te kaarten tijdens
een van onze vergaderingen. U mag natuurlijk ook contact met
me opnemen. Ik help u graag door met u mee te denken en te
zoeken naar mogelijke oplossingen.’ De contactgegevens van de
gebiedscommissie staan op www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk.

Arnoud Verhey

Derde editie wielerwedstrijd

Zondag 1 juli vindt de derde editie van de Ronde van Kralingen plaats. Ligthart: ‘We hopen op veel deelnemers en toeschouwers.’

‘We willen zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid
bieden mee te doen. Daarom staan dezelfde fietswedstrijden op het programma als in 2017 en is er
ook dit jaar weer een loopprogramma. Omdat we het
belangrijk vinden dat de jeugd beweegt, lenen we dit
keer fietsen en helmen uit. Zo kunnen ook kinderen
zonder eigen fiets meedoen aan de Dikke Bandenrace.
Dit is de enige wedstrijd die gratis is, zodat iedereen
die wil, kan meedoen. Voor alle andere wedstrijden
moeten de deelnemers inschrijfgeld betalen.’ Ook

dit jaar is er naast de wedstrijden weer van alles
te doen. ‘Onder andere een muzikaal programma,
een markt en een springkussen. En de Excelsior
Experience is groter dan vorig jaar.’ De Ronde van
Kralingen is zondag 1 juli. De start is om 10.30 uur
in de Lusthofstraat. Het is voor alle wedstrijden
nog mogelijk in te schrijven. Het formulier staat op
www.rondevankralingen.nl. Alleen de Zondagfietsers
races zijn bijna volgeboekt. Wie daaraan mee wil
doen, moet snel zijn.

Het favoriete kinderboek
‘BFF’s voor even’ uit de serie Dagboek van een muts van Rachel Renée Russell is het favoriete kinderboek
van Crooswijk! ‘Alle schoolkinderen uit de groepen 7 en 8 hebben gekozen’, vertelt Thomas Hardie van de
Oscar Romeroschool. ‘Zo’n vierhonderd kinderen brachten hun stem uit.’

Paulette Verbist (r) kreeg het winnende boek overhandigd.

Diamanten echtpaar

Hartelijk gefeliciteerd

Arnoud Verhey

‘Ik organiseer de verkiezing van het beste kinderboek
al een aantal jaren op de Oscar Romeroschool. Sinds
vorig jaar doen alle scholen in Crooswijk mee.’ Vooraf
is een lijst met 27 boeken gekozen, die de leerlingen
uit de groepen 7 en 8 allemaal konden lezen. Net
als vorig jaar mochten ze de boeken mee naar huis
nemen. ‘We hebben de kinderen geleerd hoe ze een
boek moeten beoordelen. In maart hebben ze daar
allemaal les in gehad.’ Op 8 juni was het slotfeest in
het Hofpleintheater. Het boek met de meeste stem
men werd overhandigd aan gebiedscommissielid
Paulette Verbist.

Arnoud Verhey

‘De vorige twee edities waren een succes en daarom organiseren we op 1 juli weer de Ronde van
Kralingen’, vertelt Nils Ligthart, een van de organisatoren. ‘De belangstelling voor de Ronde groeit. We
hopen deze editie op nog meer toeschouwers en deelnemers dan vorig jaar.’

Eveline Been: ‘We brengen het geluid van bewoners over naar het gemeentebestuur.’

Midzomerfestival Kralingen
Tijdens het Midzomerfestival Kralingen, van 22 juni tot en met
8 juli, kunt u op verschillende bijzondere locaties in Kralingen
genieten van muziek, beeldende kunst en theater.
Willy Hilverda (medeorganisator): ‘Dit is de vierde keer dat we het
Midzomerfestival organiseren. Ook nu met een bijdrage van de
gebiedscommissie. We zijn ermee begonnen omdat we merkten
dat weinig mensen wisten wat er op het gebied van cultuur in
Kralingen gebeurde. Met het festival is dit makkelijker onder de
aandacht te brengen. Door de positieve reacties die we de afgelopen
drie jaar gekregen hebben, weten we dat dit gelukt is. We krijgen
ook elk jaar meer bezoekers.’ De locaties zijn onder andere de
Botanische Tuin Kralingen, Trompenburg Tuinen & Arboretum, Pro
Rege en de Hof laankerk.
De magie van de tuin
Het thema van dit jaar is: De magie van de tuin. Naast optredens
staat er ook een expositie op het programma. Hilverda: ‘Leuk is
dat deze aansluit bij de theatrale wandeling Tuin der Huiveringen
in Trompenburg van de Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten.’
Mensen die meer willen weten over de geschiedenis van het gebied
kunnen deelnemen aan een wandeling. Op 30 juni geeft historicus
Dik Vuik een rondleiding bij het Kralingse Bos en op 1 juli door De
Esch. Kijk voor het volledige programma en de toegangsprijzen op
www.midzomerfestivalkralingen.nl.
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www.rotterdam.nl/kralingencrooswijk
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De familie Weijgertse vierde 7 mei hun 60-jarig huwelijk.

René Castelijn
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Op 15 mei vierde de familie Kamstra hun briljanten huwelijk.

Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam
facebook.com/kralingencrooswijk
twitter.com/kc_rdam

