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Klik en win
De grootste vuurwerkwinkel van Rotterdam,
Top Hout, zorgt ervoor dat jij een knal uiteinde
kan hebben en geeft een vuurwerkpakket
ter waarde van 69,96 euro weg. Ga snel
naar de site en doe mee met de actie.

Informatie over
wonen, werken
en leven

www.dehavenloodsnoord.nl

www.kc.rotterdam.nl

Dertien
scholarships

Huilen bij de
Koninginnekerk
in Crooswijk
Kralingen-Crooswijk

Op 31 december 1971 werd
de prachtige Koninginnekerk in Crooswijk gesloten
en spoedig daarna afgebroken.
Omdat dit nu 40 jaar geleden
is heeft Leen van Vreewijk
als blijvende herinnering een
video over deze verdwenen
kerk gemaakt.
De video is te vinden op YouTube en op www.eencrooswijkervertel.nl in de rubriek
Crooswijk van Toen.

Positief gedrag jongeren beloond
Dertien jongeren uit Crooswijk hebben een studiebeurs
van 1.000 euro gekregen. In
ruil daarvoor moeten ze 100
uur vrijwilligerswerk doen op
en rond Playground Schuttersveld en in de buurthuizen.
“De jongeren lieten een
positieve indruk achter in
de wijk”, aldus Marco van
Rijn van Sportstimulering
Kralingen-Crooswijk.

u Door Daphne Koenders
U Kralingen-Crooswijk
De studiebeurs, ook wel scholarship genoemd, wordt verstrekt door de Richard Krajicek Foundation. In ruil voor de
1.000 euro doen de vier meiden
en negen jongens tussen de 16
en 26 jaar vrijwilligerswerk.
“Ze starten bijvoorbeeld een

sportavond op. Ook is er een
groepje dat werkt op het Generaal van der Heijdenplein.
Ze spreken andere jongeren
aan op hun gedrag om overlast te voorkomen,” aldus
Van Rijn. Het geld moeten
de jongeren besteden aan
hun studie. Btiessane El
Ouasghiri (21) is een van de
jongeren die een scholarship
heeft gekregen. Ze studeert
voor Medewerker Maatschappelijke Zorg aan het
Albeda College. Tijdens haar
stage bij Huys te Krooswijck
startte ze een ‘meidenhuis’,
waar ze activiteiten voor
meiden organiseert. “Het is
vooral gericht op meiden die
geen werk of studie hebben.
Via het Meidenhuis staan ze
steviger in hun schoenen en
gaan ze weer dingen bereiken in hun leven.”

Vreemde types
in de wasserette
Een paar dames wachtend voor een wasmachine, een compleet publiek daarachter, wat
is hier aan de hand? ‘Het Waspunt’ in Kralingen was dit weekend het toneel voor een
voorstelling van toneelgroep Festes met ‘Wash-O-Matic’.
FOTO: CEES SCHUTT

Verzilver uw goud!
Inkoop van goud, zilver en munten
DE BIOLOGISCHE SUPERMARKT

OUTLET

ROTTERDAM

Dorpsweg 74a
3083 LD Rotterdam
T 010-4803001
Open: di. t/m za. 09.30 - 17.00 uur

IJsselmondselaan 175
3064 AS Rotterdam
Tel. (010) 450 82 59

Kralingen-Crooswijk

Deelgemeente KralingenCrooswijk sluit per 6 december aan bij het gemeentelijke
servicenummer 14 010. Voor
bewoners en ondernemers
al een bekend nummer voor
bijvoorbeeld het maken van
een afspraak voor de Stadswinkel en voor klachten &
meldingen.
Afhankelijk van de vraag
kan 14 010 direct het antwoord geven of wordt de
beller doorverbonden naar
bijvoorbeeld de gebiedsteams van Kralingen-Crooswijk. De aansluiting bij het
gemeentelijke servicenummer is onderdeel van het bestuursakkoord dat het deelgemeente- en stadsbestuur
hebben gesloten.

Zoekt u een Goedkope
Nolte keuken?

KERSTBOMEN???

TOT 70% KORTING OP ALLE BOXSPRINGS

IEDERE WERKDAG OPEN
TOT 21.00 UUR
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Ook op zondag
de goedkoopste.
Hallo Jumbo!
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Jumbo in Rotterdam is iedere zondag open!
Van 11.00 uur tot 18.00 uur.
Jumbo Wereldmarkt
365 dagen per jaar open!

Schiedamseweg 62 · Botersloot 13-19 · Vijf Werelddelen 33

Stadskrant

Rotterdam

KLEIN IN PRIJS, GROOT IN SERVICE!

Bericht

KIJK VOOR ALLE
EXTRA KOOPAVONDEN
OP FOTOKLEIN.NL

