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Uitgave van de Bewoners Organisatie Zevenkamp de BOZ

Voor klachten over de bezorging: ( 040 - 2628017 (VSP call-centre)

Een nieuw jaar een nieuw bestuur voor de BOZ
Bij aanvang van het nieuwe
we jaar 2009 is Bewoners-
organisatie Zevenkamp 
(BOZ) gestart met een 
nieuw bestuur. Enthou-
siaste bewoners uit Zeven-
kamp hebben de bestuursstok-
jes overgenomen van het vo-
rige, hard werkende  bestuur.

Een mooi moment om het nieuwe 
bestuur voor te stellen en kennis 
te maken met de werkzaamheden 
waar de BOZ graag aan wil wer-
ken. In de volgende edities van de 
Zevenkrant  meer nieuws vanuit 
de BOZ.

Aan de slag
Het  ’oude bestuur’ heeft vorig 
jaar veel energie en tijd gestoken 
in het bijpraten en inwerken van 
de nieuwe bestuursleden Paul van 
Meurs, Wilma van Leeuwen, Cees 
van Kempen en Bart Pieneman. 
Inmiddels hebben de bestuursle-
den de taken verdeeld en vinden 
tal van kennismakingsgesprek-
ken plaats met bewonersgroe-
pen, corporaties, deelgemeente, 
bewoners, instellingen en orga-
nisaties. Het bestuur gaat fris van 
start met de ideeën en plannen 
die het vorige bestuur op papier 
gezet heeft.

Wat gaat de BOZ doen?
De BOZ biedt ook in het jaar 2009 
faciliteiten voor bewonersgroe-
pen en bewonersinitiatieven in 
vorm van hulp en advies, overleg-

ruimte, informatie, reproductie 
mogelijkheden en dergelijke. Ook 
kan, indien nodig en na overleg, 
een beroep gedaan worden op 
ondersteuning van het opbouw-
werk van SONOR.
Diverse werkgroepen maken deel 
uit van de BOZ en voeren hun 
werkzaamheden zelfstandig uit. 
Natuurlijk is er onderling overleg. 
Een van de werkgroepen is ’Werk-
groep Verkeer’. Actieve bewoners 
uit de wijk houden zich bezig met 
de verkeersveiligheid van de wijk. 
In het jaar 2008 heeft deze werk-
groep een knelpunten top tien 
samengesteld en aangeboden aan 
de deelgemeente. De bedoeling 
is dat deze knelpunten aangepakt 
gaan worden.

Wijkwinkel, wijkkrant en nieuws-
brief
De BOZ wil bewoners graag hel-
pen bij hulpvragen door informa-
tie te verstrekken. De wijkwinkel 
van de BOZ bevindt zich in de 
balieruimte van het LCC Zeven-
kamp aan het Ambachtsplein 141. 
Vrijwilligers gaan de vernieuwde 
ruimte bemensen waardoor de 
wijkwinkel weer bereikbaar is.
De BOZ geeft al jaren een goed 
gelezen wijkkrant uit. De Zeven-
krant is een gratis wijkkrant met 
nieuws uit de wijk en omgeving. 
Een redactie zorgt voor de inhoud 
en continuïteit van de krant.
De BOZ heeft het plan om dit jaar 
zowel enkele digitale- als een pa-
pieren nieuwsbrieven uit te geven 

als maandelijkse editie met we-
tenswaardigheden uit de organi-
satie en de wijk.
De website van de BOZ staat in de 
steigers. Zodra de nieuwe site ge-
bouwd is, wordt de oude vervan-
gen en kunnen bezoekers van de 
site de laatste informatie zien.

Buurt-tent-tafel-toer.
Vanaf het voorjaar start de BOZ in 
samenwerking met het opbouw-

werk van SONOR een reeks van 
Buurt-tent-tafel bijeenkomsten. 
De bedoeling is om met bewoners 
uit een buurtje kennis te maken 
en te praten over de buurt. Moge-
lijk komen er nieuwe initiatieven 
van de grond. In de Zevenkrant 
wordt verslag gedaan van de bij-
eenkomsten.

Opzoomeren
Opzoomeren bestaat dit jaar 15 

Wollefoppenpark

jaar en is al 15 jaar een hit in Ze-
venkamp. Heel veel straatgroepen 
zetten zich een aantal malen per 
jaar in om met medebewoners 
samen te werken aan straat ac-
tiviteiten. Dankzij het stedelijk 
aanbod en de korte lijnen naar- 
van de BOZ kunnen al deze initi-
atieven ook in Zevenkamp gere-
aliseerd worden. In de volgende 
editie van de Zevenkrant worden 
andere initiatieven van de BOZ 
nader belicht.

Eindelijk was het dan zover. De bewoners van 7-kamp en 
Oud-Verlaat konden op 19 november j.l in het wijkgebouw 
LCC Zevenkamp, hun zegje doen over de plannen, die de 
initiatiefgroep Wollefoppengroen & Co, hadden gepresen-
teerd op hun website. Maar ook stonden de plannen op 
een prachtige folder, die huis aan huis was bezorgd.
Ondanks het voetballen op de tv, was de opkomst redelijk.

Frenk Walkenbach, lid van de ini-
tiatiefgroep, opende de avond en 
legde uit wat de procedure van 
de avond was. Daarna gaf hij het 
woord aan Leon Rook, woord-
voerder van degroep.
Leon presenteerde, met behulp 
van een Powerpoint demonstra-
tie, de plannen en gaf daarbij een 
uitleg. Leon legde ook uit dat 
de plannen die wij voorgesteld 
hebben, niet het eindvoorstel is. 
Daarvoor hebben we jullie nodig. 
Wij willen van jullie de nodige in-
put krijgen en kritische opmerkin-
gen schuwen we ook niet. 
Tijdens die uitleg werden er al 
diverse vragen gesteld door het 
aanwezige publiek. Ook ontston-
den er pittige discussies. ’Deze 
plannen zijn financieel niet haal-
baar’ werd er geroepen. Maar ook; 
“Prachtige plannen, een geweldig 
initiatief ”

Na de presentatie werd iedereen 
die belangstelling had in 5 groe-

pen verdeeld. Op de tafels lagen 
foto’s van het Wollefoppenpark, 
papier en viltstiften en konden 
de leden van de vijf verschillende 
groepen ideeën en opmerkingen 
opschrijven. Maar ook kritische 
kanttekeningen plaatsen.

Afsluiting
Rond 21.30 uur sloot Walkenbach 
de avond af, met de mededeling 
dat de initiatiefgroep alle voor-
stellen die deze avond naar vo-
ren zijn gebracht, maar ook de 
voorstellen die op de website zijn 
gezet, verwerkt zullen worden. 
De uitslag hiervan kunt u op de 
website www.wollefoppengroen.
nl vinden. 

Voortgang
Inmiddels zijn er diverse activitei-
ten geweest. Zo is er een vleer-
muizen onderkomen gerealiseerd. 
Zijn er uilenkasten opgehangen. 
De volgende initiatieven zijn in 
gang gezet. Zo loopt de aanvraag 

voor het plaatsen van een ooie-
vaars nest. Graag zien wij dat er 
een aantal mooie parkbanken ge-
plaatst gaan worden.
Verder zijn er goede contacten 
met de deelgemeente bestuur-
ders. Er vindt regelmatig overleg 
plaats. Zij hebben aangegeven 
dat zij achter onze plannen staan. 
Ook zal er binnenkort een over-
leg zijn met de wethouders Geluk 
en Bolsius. Ook zij omarmen het 
initiatief.

De initiatiefgroep Wollefoppen-
park zal u op de hoogte houden, 
wat er zoal gebeurd of staat te 
gebeuren. Deze informatie kunt 
u volgen op de bekende website 
www.wollefoppengroen.nl.

Mocht u mee willen denken, of 
in de toekomst daadwerkelijk de 
handen uit de mouwen willen ste-
ken, dan kunt u dat ook kenbaar 
maken, d.m.v een e-mail te sturen 
of een reactie achter te laten.

(Terugblik op een informatieve werkbijeenkomst.)
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Brul

X3 Kleinkunst
Arjen van Zalinge over de oerman die misschien het antwoord weet.

Sturm & Drang
Marijn de Langen zingt over grote verlangens, grote blunders en 
grote inzichten. Maar ook over kleine vergissingen, kleine plantjes 
en Anke.

Ogenblik
Martine Kennis gaat op speurtocht. De route beschrijving geeft aan: 
sla rechtsaf, maar dat loopt dood en linksaf gaat ze weer terug naar 
waar ze vandaan komt. Nu moet ze even zitten.

Op zaterdag 28 februari 2009
Om 20:00 uur
Entree a 3,00, 
Rotterdam Pas a 2,50.
In LCC Zevenkamp, 
Ambachtsplein 141, 
3068 GV Rotterdam.

Vocalisten Ensemble Servus
Na het succes van het kerstoptreden in december, komt dit amateur 
gezelschap in april wederom een optreden verzorgen in het LCC 
Het optreden duurt 2 keer 45 minuten. Voor de pauze zullen zij 
voorjaarsmuziek ten gehore brengen, na de pauze zal er vooral mu-
ziek uit bekende musicals te horen zijn.

Op zondag 5 april 2009.
Om 14.00 uur.
Entree a 1.00.

Bereiding
Aardappelkroketjes bereiden volgens gebruiks
aanwijzing en de pruimen in vieren snijden. De
sjalotjes pellen  grote halveren. In de koekenpan
de boter verhitten. De carbonades dichtschroeien
en in circa10 minuten op halfhoog vuur bruin en 
gaarbakken. De laatste 2 minuten 
sjalotjes meebakken en de  rui-
men en porttoevoegen en circa 
1 minuut verwarmen. Saus op 
maak brengen met zout en pe-
per. Vlees op de borden leggen 
en saus erover scheppen. Ser-
veren met aardappelkroketjes en 
appelcompôte.

Lekker eten met ...

Eet smakelijk !

Ingrediënten
1 zak voorgebakken aardappelkroketjes 450 gr.
1 zak gewelde pruimen zonder pit 250 gr.
250 gr.sjalotjes
40 gr. Boter of margarine
4 schouderkarbonades
150 ml Offley port ruby
Zout,peper
1 pot appelcompote 360 gr.

Karbonade met portsaus (4 personen)

Sahr - Nieuws Stichting Alexander Helpt Roemenië

rein van de kleuterschool een ge-
bouwtje plaatsen waar men een 
na schoolse opvang kan opzetten. 
Dit voor de kleuters waar beide 
ouders in Iasi werken, zodat de 
kleuters niet aan hun lot worden 

Een nieuwe rubriek ver-
zorgd door The Readshop.

Het thema van deze 
eerste keer is: Gezondheid 
en Welzijn. Het boek 
’Onverwacht inzicht’, van 
dr. Jill Bolte Tayler, heeft beide 
zaken in zich. De schrijfster, 
een hersenwetenschapper 
ervaart de andere kant van 
haar beroep, doordat ze zelf 
een hersenbloeding krijgt.

Ze beschrijft, hoe ze het uitval-
len van alle lichamelijke functies 
in vier uur tijd waarneemt. Ze 
bevindt zich dan in een toestand 
van bijna-coma, waarin ze zich 
één waant met het universum.
Hoewel ze zich hierin heel pret-
tig voelt, gaat ze toch het gevecht 
aan om haar oude vermogens te-
rug te vinden. Vaak komt ze in de 
verleiding, terug te zakken in dat 
weldadige half-bewust-zijn. 

Met veel geduld en hulp van haar 
moeder en vele vrienden, zal 
ze in acht jaar tijd genezen. Ze 
heeft hele waardevolle lessen uit 
geleerd en kan angstige en nare 
informatie omzetten in positieve 
gedachten. Het eerste gedeelte 
van het boek is nogal technisch, 
de rest is zeer boeiend.
                                         Jans

overgelaten. Op het terrein van 
de kerk zou men graag een jeugd-
huis bouwen, voor de wat oudere 
kinderen. Zoals u ziet plannen ge-
noeg. Op bijgaande foto ziet u het 
jeugdgebouw in Braiesti.

Zet jezelf op de culturele kaart
Een nieuwe stap in de ondersteu-
ning van kunst en cultuur in de 
Rotterdamse wijken! Stichting 
Nieuwe Rotterdamse Cultuur heeft 
de digitale culturele kaart van Rot-
terdam ontwikkeld. Schrijf je nu in 
op www.culturelekaartrotterdam.
nl/contacten/aanmelden/Maak je-
zelf zichtbaar en zet je activiteiten/
evenementen in de culturele agen-
da. Problemen met aanmelden? 
Vraag dan de cultuurscout, Menno 
Rosier: menno@stichtingnrc.nl.

Kunstenaars gezocht!
Op zaterdag 23 mei en zondag 24 
mei 2009 zullen er in de deelge-
meente Prins Alexander 3 diverse 
kunstprojecten plaatsvinden on-
der de naam lekker ding van de 
Thorbecke Creative Highschool, 
’Maskers en Doeners’ festival van 
Stichting Bewoners Organisatie 
Oosterflank en de Kunstroute Prins 
Alexander van de Kunstkring Prins 
Alexander. Ook deze keer zullen 
de kunstenaars van de KunstKring 
Prins Alexander hun nieuwste 
werken tonen en zal er een grote 
verscheidenheid aan kunst te zien 

Cultuurscout

Dit is het eerste stukje in 2009 
over SAHR. In de eerste plaats 
wil-
len we alle mensen die van april 
2008 tot en met december 2008 
de statiegeldbonnentjes bij Super 
de Boer in daar geplaatste box te 
deponeren heel hartelijk danken. 
De totale opbrengst is € 378.50, 
daar hebben we eigenlijk wel het 
een en ander voor kunnen doen. 
Het plan voor 2009 is om het een 
en ander voor de jeugd te gaan 
doen. We hebben twee bestem-
mingen en wel in Braiesti en in 
Costuleni. Voor Braiesti gaan we 
contact zoeken met Dr. Daniela 
of zij met een aantal onderwij-
zeressen en de Burgemeester of 
ze een plan kunnen opzetten het 
jeugd gebouw is er al. Alleen de 
staat van onderhoud is matig. In 
Costuleni willen ze op het ter-

BoekBespreking
zijn. Van schilderijen, keramische 
objecten, bronzen beelden en fo-
tografie tot sieraden. Kunstenaars 
die in de deelgemeente woonach-
tig zijn of hun atelier in de Prins 
Alexander hebben, kunnen zich 
voor 1 februari 2009 opgeven bij 
Cor Akkersdijk, ( 010 - 4213228 
of mail@kunstkringalexander.nl. 
Meer informatie op www.kunst-
kringalexander.nl.

’Makers en Doeners’ op zoek
Liefst wonend in de wijk Ooster-
flank en omstreken. Van amateur- 
hobbyist tot beroeps. Van heel jong 
tot oud. In samenwerking met SBO 
en buurtbewoners organiseert Ma-
kers en Doeners tijdens haar festi-
val een markt. Een presentie plek 
rondom talenten, producten en be-
drijvigheid in de wijk. Schrijvers, 
schilders, fotografen, vertellers, 
muziekanten, quilters, ontwerpers, 
acrobatiek, cultuur, dans. Kortom 
alles rond  talent. Makers en Doe-
ners heeft ruimte voor alle mensen 
met hun talent, hobby of werk. Bel 
voor vragen en/of posters ( 010 - 
2203038 of m.ginneken@chello.
nl.
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NOTARISSEN

	 •	Onroerend	goed	
	 •	Hypotheken
	 •	Vennootschappen/ondernemingsrecht
	 •	Stichtingen/verenigingen
	 •	Familierecht
	 •	Estate	planning
	 •	Overige	notariële	diensten

	 Kantooradres:	 Klaas	Timmerstraat	4,
	 	 3067	NX	Rotterdam
	 Telefoon:	 010	-	4135186
	 E-mail:	 notarissen@paulusma.loof.knb.nl
	 Website:	 www.paulusmaloof.nl

Curzus & Zo LCC Zevenkamp  (  010 - 4563993

Activiteiten in speeltuin Taka-Tuka land
In maart 2009 is in de blokhut van speeltuin Taka-Tuka land een filmmaand. Op donderdag 5 maart kun je je 
favoriete film samen met je vriendje en vriendinnetjes zien van 15.30 uur tot 17.00 uur. Op de  woensdagen 
18 en 25 maart is er film van 14.00 uur - 16.00 uur. We vertonen de meest recente Walt Disney films en als 
je denkt zelf over een leuke film te beschikken, die je aan andere kinderen wilt laten zien, dan kun je die bij 
deze gelegenheid samen met andere kinderen in de blokhut op een groot scherm gaan bekijken. Als je een 
eigen film hebt, moet je ons dat wel even laten weten.

In april gaan we ons voorbereiden op Pasen. Op 1 april 2009 gaan we eieren schilderen om er een leuk 
paasei van te maken. En op 8 april gaan we paaseieren zoeken in de speeltuin. En de paashaas ontbreekt 
zeker niet om je een handje te helpen om ze te vinden.

Website Speeltuin Taka-Tuka land, programma 2009: http://home.telfort.nl/~wlnens. Telefonische informa-
tie is te verkrijgen bij Willem te Molder, LCC Zevenkamp ( 010 - 4563993 op maandag, woensdag en 
vrijdag. Of op de speeltuin: Gini Gleym, ( 010 - 2202300.

Geweldige vrouwen

Taka Tuka Land

Afscheid Willem te Molder

*Kleermakerij
*Verstelwerkzaamheden

*Gordijnen naar model maken

Nieuw:
* Gordijnen op maat maken

* Nieuwe kleding op maat maken
* Bankbekleding op maat, 

zowel leer/als stoffen bekleding

Het Coupeusehuis
Ambachtsplein 15 - Winkelcentrum Zevenkamp

06 - 17129284 - 16397339

Voor Vrouwen die hun innerlijke kracht willen hervinden
Voor vrouwen die ’vastgelopen’ zijn, of het gevoel hebben vastgelopen te zijn. 
Voor vrouwen die verandering willen in hun huidige bestaan, maar niet precies weten hoe of wat. 
Voor vrouwen die wel van binnenuit het gevoel hebben ’er zou toch iets moeten veranderen, zo kan het niet 
langer, zo wil ik het niet langer’. Maar …. hoe?

Een programma waarin je in een bepaalde periode bewust gaat kijken 
’Hoe is je leven nu?’ 
’Waar zou je diep vanuit je hart naar toe willen?’ 
’Hoe zou jij graag in je leven willen staan?’
’Wat heb jij in jou mogelijkheden?’
’Waardoor word en voel je je beperkt in wat je graag zou willen doen.’ 

Door deelname aan dit programma word je meer bewust van jezelf en de invloed die jij op jou eigen leven 
hebt. Het is een aanzet tot diepgaande verandering op hoe jij in jou leven kunt staan. Bij geweldige vrou-
wen ben je samen met andere vrouwen in een kleine groep waarin je aan je eigen ontwikkeling werkt. De 
rode draad voor het komende programma is: ’luisteren naar jezelf en doen wat goed voor je is’. Tijdens dit 
programma leer je luisteren naar jezelf. Hiervoor maken we onder andere gebruik van meditatie en yoga.

Een programma omvat 6 bijeenkomsten van 9.15 uur tot 14.30 uur, deze vinden om de week plaats. Tus-
sentijds krijg je integratie / verwerkings opdrachten. Er starten meerdere programma’s per jaar. Ben je geïn-
teresseerd en/of zou je meer willen weten of het programma iets voor je is of wil je je opgeven?
Bel Petra Reef ( 010 - 4563993 of mail petra.reef@buurtwerk-alexander.nl. Vooraf aan de deelname vindt 
een persoonlijk intake gesprek plaats.

Het programma vindt plaats op de locatie: Activiteiten centrum Zjaak, Maria Wesselingstraat 8, 3065 GA 
Rotterdam. ( 010 - 2668777.

Beste iedereen,

Ik ga per 1 maart 2009 op een andere locatie werken: Zjaak in Prinsenland.  

  20 februari
  Van 15.00-17.00 uur 
  In de foyer van het LCC Zevenkamp.

Vriendelijke groeten,
Willem te Molder
LCC Zevenkamp
Ambachtsplein 141
( 010 - 4563993     
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Maandag
Copperheads Country Line Dancers 13.00 uur -15.00 uur Inlichtingen via het LCC      ( 010 - 4563993
Delta Sound Factory 16.00 uur - 20.00 uur Willem Paul Majoie ( 010 - 4334352
SVO Opleidingen Trainings Advies 
vakopleiding aardappelen, groenten 
en fruit 19.00 uur - 21.00 uur  ( 030 - 2758156
Popkoor ‘O JEE’                20.00 uur - 22.00 uur Anneke Holtzer ( 010 - 4420494
Meditatiegroep 20.00 uur - 22.00 uur Linda Ista ( 010 - 4562647
   ( 06 - 20087687
Dinsdag
Eetsalon, drie gangen menu a 4,25 17.00 uur - 18.30 uur Inlichtingen via het LCC ( 010 - 4563993
opgeven voor 13.00 uur.
Yoga  (Meditatie, ontspanningslessen19.15 uur - 21.30 uur Irma Groenendijk                ( 018 - 0320207
Hindi lessen 19.30 uur - 21.30 uur inlichtingen via het LCC ( 010 - 4563993
Vrouwenkoor de Sirenes 19.30 uur - 22.30 uur  ( 010 - 4424890
Intuïtieve ontwikkeling  19.30 uur - 22.30 uur Anna van Leeuwen ( 010 - 4203924
Copperheads Country Line Dancers 20.00 uur - 22.00 uur Inlichtingen via het LCC     ( 010 - 4563993
Woensdag
Yoga 50-Plussers 09.00 uur - 11.00 uur Jeanette Adriaanse ( 010 - 4215475
Crea 55+ 09.30 uur - 11.30 uur Inlichtingen via het LCC         ( 010 - 4563993
Kantklossen 09.30 uur - 11.30 uur Mevr. Fassotte ( 010 - 4201189
Kantklossen 13.00 uur - 15.00 uur Mevr. Fassotte ( 010 - 4201189
Koersbal 13.00 uur - 16.30 uur info ( 010 - 4555783
Bridge 13.00 uur - 16.30 uur info ( 010 - 4562597
Heritage Full Gospel International 19.00 uur - 21.00 uur Pastor Nosa ( 06 - 41894367
Muziekschool eeuwige noten 13.00 uur - 17.00 uur Hr. Zeeuw ( 06 - 51181656
Belastingwinkel Rotterdam 18.00 uur - 20.00 uur info ( 010 - 4082784
Donderdag
Nederlandse Taallessen  Inlichtingen Jopie v.d. Heuvel ( 010 - 4211342
Indiase dans WinA Boelai 19.00 uur - 20.00 uur info ( 06 - 12353423
Algemene  Modelbouwvereniging 19.30 uur - 22.30 uur Dhr. Snoek ( 010 - 2206137
Slanke Lijn 19.00 uur - 20.00 uur Linda Graper ( 010 - 4556581
Klaverjasvereniging Zevenkamp 20.00 uur - 22.30 uur Olv Hans Doff ( 06 - 10629483
Vrijdag   ( 06 - 51553453
BBB-Steps 09.30 uur - 10.30 uur Inlichtingen via het LCC ( 010 - 4563993
Turkse lessen voor kinderen info  ( 010 - 4563993
Praten en doen voor alle culturen Inlichtingen via LCC  ( 010 - 4563993

Kinderfeestje
Ben je jarig of wil je zomaar gezellig met je vriendjes of vriendinne-
tjes uit eten na de kindervoorstelling in LCC Zevenkamp?
Vraag meer informatie over hoe of wat. ( 010 - 4563993
Kindermenu
Onbeperkt pannenkoeken eten met stroop of 
suiker, frisdrank en een ijsje, inclusief 
theaterkaartje a 5,75 of Patat met 
kipnuggets, frisdrank en een ijsje inclusief 
theaterkaartje a 6,50. Wel reserveren!

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Elke laatste dinsdag van de maand kinderkleding- en speelgoed-
beurs, dus op dinsdag 24 februari 2009.
Wilt u meer informatie bel gerust even met wijkcentrum LCC 
Zevenkamp of kom gezellig even langs en wij 
leggen u graag de spelregels uit! 
De vrijwilligers van LCC Zevenkamp zullen u 
gastvrij ontvangen of dit nu is om te kopen of 
te verkopen, dus... Tot ziens.

LCC Zevenkamp  (  010 - 4563993             email: lcczevenkamp@senr.rotterdam.nl

De eetsalon elke dinsdag vanaf 6 januari
U kunt als wijkbewoner wekelijks terecht voor een drie gangen 
diner. We gebruiken de maaltijd vanaf 17.30 uur gezamenlijk in de 
foyer, een goede ontmoetingsplek voor jong en oud. Ook uw kinde-
ren zijn welkom en voor hen hanteren we tot 12 jaar de prijs van € 

2,15 in plaats van het gebruikelijke 
tarief van € 4,25 . Inschrijven elke 
dinsdag tot 13.00 uur en menulijst 
ligt voor u klaar!

Programma 2009

Workshop Pinokkio (4-8) 2x
Kids Totaal
De blauwe fee verteld het verhaal van Pinokkio. Dat doet ze niet al-
leen, want met behulp van haar toverstaf en een grote kist brengt ze 
alle figuren uit het verhaal tot leven! Na het verhaal mag je je eigen 
Pinokkio pop maken, die natuurlijk mee naar huis mag. Geef je snel 
op, want er is plek voor 15 kinderen.
Op dinsdag 24 februari 2009.
Van 13.00 uur tot 14.15 uur en van 15.00 uur  tot 
16.15 uur.
Entree a 1,00.

Bart gaat picknicken (2-6)
Kijk Haar Nou
Bart gaat picknicken. Mamma heeft een grote mand vol lekkere 
dingen gemaakt. Een picknickmand. Samen met zijn pop Poppelien 
gaat Bart er eens goed voor zitten, want eten is best ingewikkeld. 
Hoe smeer je nou een boterham en wat is hoge thee en lage thee? 
Vrolijk begint het tweetal aan de eetpartij met 
alles wat bij picknicken komt  kijken. Zoals altijd 
zorgt Poppelien dat alles goed komt en het een 
echt feest wordt en natuurlijk weet ze ook nu 
weer een nieuw lied: het Picknicklied!
Op woensdag 25 februari 2009.
Om 14:00 uur.
Entree a 2,50, met Rotterdam Pas a 1,90.

Op een klein stationnetje (2-5)
Hans Schoen
Olifant wil graag bij oma logeren. Hij heeft z’n koffer al gepakt. Hans 
helpt hem met het vervoer: een kistje als trein. Onderweg komen ze 
Papagaai tegen, het vriendje van Olifant. Hij mag ook mee naar oma, 
want zij heeft lekkere koekjes, limonade en houdt van spelletjes. 
Hans mag de kist van Papagaai ook gebruiken voor de trein. Ook ko-
men ze nog een paddestoel en een grappig mannetje tegen. De trein 
groeit uit tot een prachtige locomotief en zo komen ze bij Oma. Een 
grappige, eenvoudige, kleurrijke voorstelling.
Op woensdag 11 maart 2009.
Om 14.00 uur.
Entree a 2,50, Rotterdam Pas a 1,90.

Senioren big band
Senioren Bigband
Big Band muziek uit de jaren 
30, 40 en 0 van de vorige eeuw. 
Naast de traditionele Jazz, zoals 
Bebop, Cool Jazz en Swing, 
moet ook wor-den gedacht aan 
Latin, Funk en Mambo en de 
muziek van de Ramblers, de 
Skymasters en andere showor-
kesten.
Op zondag 22 maart 2009.
Om 14:00 uur.
Entree: 
a 3,00, Rot-
terdam Pas a 
2,50.

Maanvlucht (5-8)
Kindertheater GRR
Aapje Slingerdan fiets rondjes op de aarde. Hij vindt het hier veel 
te druk en vlucht naar de maan. Daar ontmoet hij professor Bas. De 
professor vertelt hem alles over planeten, maar hij is wel verstrooid. 
Professor Bas vindt een planeet uit, maar dit mislukt. In Maanvlucht 
worden de kinderen meegenomen tussen de planeten in het heelal.
Een interactieve voorstelling, die spannend, magisch, maar ook heel 
grappig is.
Om 14:00 uur.
Entree a 2,50/ Rotterdam Pas a 1,90.

De kleine kapitein
Monkey Monkey
De kleine kapitein is tijdens een storm met zijn boot op 
een rots gelopen. Kinderen uit het dorp helpen hem om zijn boot 
te repareren, want hij wil niet daar blijven en naar school gaan. Hij 
wacht op een golf, die zijn boot weer de zee optilt en wil dan naar 
het eiland Groot en Groei varen, waar je in één keer volwassen wordt. 
Een verhaal over een kleine dappere kapitein, die niet bang is voor 
het onbekende. En dicht bij zijn dromen blijft en 
altijd klaar staat om anderen te helpen. Maar of 
hij het eiland Groot en Groei echt nodig heeft, 
is de vraag.
Op woensdag 8 april 2009.
Om 14.00 uur.
Entree a 2,50; Rotterdam Pas a 1,90.

Papieren dieren 
(4-8)
Poppentheater Koos Wieman
Michaël is een klein papieren 
muisje, dat uit een affiche tot 
leven komt. Hij blijkt al snel het 
buitenbeentje van de familie te 
zijn en weigert om net als de 
anderen angstig door het leven 
te gaan. Hij is toch zeker niet 
voor niks naar een drakendoder 
uit een boek genoemd? Hij wil 
monsters zien, echte monsters 
en gaat op reis door de lucht, 
het water en onder de aarde, op 
zoek naar het gevaar.
Maar om een draak te zien moet 
hij in der wereld van de boeken 
zien te komen en moet hij vuur 
trotseren. Bang zijn of niet bang 
zijn, dat is de vraag.
Op woensdag 22 april 2009.
Om 14.00 uur.
Entree a 2,50,
Rotterdam Pas 
a 1,90.

Spelend lezen
Te Rotterdam ben ik geboren
Zwemmen in het maasbad, de geur 
van de vetsmelterij aan de Boezem-
weg, om de beurt in de teil, met de 

boot naar Hoek van Holland. In deze voorstelling roept ’Spelend Le-
zen’ een verdwenen Rotterdam op. Oude Rotterdammers vertellen 
over de geluiden en geuren van de stad, over de oorlog en de be-
vrijding, over hun eerste baantje en hun eerste verkering, over hun 
stad in wederopbouw. De verhalen worden afgewisseld met liedjes 
en gedichten. Een voorstelling met herkenning, ontroering, een lach 
en een lied. Kortom, een voorstelling voor alle Rotterdammers.
Op zondag 8 maart 2009.
Om 14:00 uur.
Entree a 3,00/ Rotterdam Pas a 2,50.

Bij reserveringen dienen de kaartjes minimaal 2 dagen voor aanvang 
van de voorstelling afgehaald te worden. Wanneer het om een kinder-
feestje gaat, dienen de kaartjes minimaal 1 week van te voren afge-
haald te worden.
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Buurtbemiddeling : laagdrempelig
Een ’gewoon’ contact met je buren: elkaar groeten, soms een 
praatje maken en een pakje voor elkaar aannemen, is voor de 
meeste mensen voldoende om het wonen in een buurt pret-
tig te houden. Bovendien, als je met je buren kunt praten over 
leuke en alledaagse dingen, dan kun je dat meestal ook wel 
over zaken die je niet prettig vindt of waar je last van hebt.  

We leven dicht op en naast elkaar 
en het komt voor dat onenigheid 
ontstaat door bijvoorbeeld geluid, 
gedrag van kinderen of gebruik 
van portiek of trappenhuis.
Niet iedereen vindt het makke-
lijk om naar buren of mensen in 
buurt of flat te gaan met een min-
der leuke boodschap. Wanneer u 
dat doet als u rustig bent en ver-
telt waar u mee zit dan werkt dat 
meestal wel.  Indien een gesprek 
met uw buren geen gewenste uit-
werking heeft, dan kunt u de hulp 
inroepen van buurtbemiddeling 
Prins Alexander.
Buurtbemiddeling is laagdrempe-
lig en neutraal. De buurtbemidde-
laars zijn vrijwilligers. Zij hebben 
niet alleen een training gevolgd, 
zij zijn ook ervaringsdeskundig, 
want: ook zij hebben en zijn buren. 
Buurtbemiddelaars zijn  onpartij-
dig en helpen buren om met el-
kaar in gesprek te gaan en samen 

Opzoomer Mee bestaat dit jaar 15 
jaar! Een mijlpaal die dan ook ge-
vierd gaat worden. De feesttaar-
ten zijn in iedergeval in aantocht.
De Opzoomer campagne bestaat 
dit jaar uit minstens vier rondes.
Voorjaar 2009 is de aftrap met het 
aanbod van een megataart voor 

oplossingen voor de 
toekomst te beden-
ken. Daarnaast biedt 
Buurtbemiddeling 
Prins Alexander ook 
bemiddeling als 
meerdere partijen 
onenigheid met 
elkaar hebben en 
coaching, als u een 
burenprobleem wilt 
oplossen maar nog 
niet precies weet 
hoe dat te doen: 
een gesprek met 
een neutrale persoon van buurt-
bemiddeling kan dan helpen een 
keuze te maken op welke manier 
u de situatie wilt veranderen. 
Wilt u meer weten of gebruik 
maken van de diensten die Buurt-
bemiddeling Prins Alexander, of 
denkt u er over om zelf buurt-
bemiddelaar worden, neem dan 
gerust contact op.  U kunt Buurt-

Bewonersorganisatie Zevenkamp 
organiseert in samenwerking met   
het opbouwwerk van SONOR een 
speciale opzoomeravond voor op-
zoomergroepen actief in de wijk 
Zevenkamp.
Vrijdagavond 6 maart 2009 zijn 
actieve ’opzoomeraars’ van harte 

Opzoomeren
welkom in het LCC Zevenkamp.
Op deze avond wordt niet alleen 
het nieuwe programma uitge-
legd. Ook wordt bekend gemaakt 
welke straat de kerstboom trofee 
2008 in de wacht heeft gesleept. 
De overige straten die ook een 
kerstboom versierd hebben, ma-

Vooraankondiging  Opzoomeravond  
Zevenkamp

Opzoomer Mee 2009
een straat en een waardebon om 
een voorjaarslunch of brunch  te 
organiseren. In de tweede ronde-
biedt Opzoomer Mee straten de 
mogelijkheid om een of meerdere 
initiatieven te starten voor een 
kind vriendelijk, zorgzaam en veel 
schonere straat. De aanbieding 
zijn diverse keetjes met inhoud 
en waardebonnen.

Opzoomerkids is de derde ronde 
en richt zich op de herfstperiode. 
Kinderen vieren met volwassenen 
in de straat Halloween of Suiker-
feest. Aanbod Opzoomer Mee 
bestaat uit versiering, advies en 

waardebon. De vierde ronde is 
in december, de FEESTMAAND 
bij uitstek. Er zijn mogelijkheden 
om bijvoorbeeld met Sinterklaas, 
kerst of met oud en nieuwe acti-
viteiten te organiseren. Ook voor 
dit onderdeel zijn versieringen en 
is een waardebon beschikbaar.

Opzoomer Mee is nog in overleg 
met de deelgemeente om specia-
le Opzoomer acties toe te voegen 
aan het bestaande programma. 
Meer informatie kunt u lezen in 
de volgende Zevenkrant.

bemiddeling Prins Alexander be-
reiken op telefoonnummer ( 
010 - 4560409 of per e-mail prin-
salexander@buurtbe-middeling.
org. Het postadres van
Buurtbemiddeling Prins Alexan-
der is Bramantestraat 34, 3066 
BN Rotterdam. Op de site www.
buurtbemiddelingprinsalexander.
nl kunt u meer informatie vinden.

ken kans op ook een bijzonder 
aandenken. Natuurlijk staan we 
stil bij het 15jarig bestaan van het 
fenomeen Opzoomeren. Kortom 
een opzoomeravond om naar uit 
te kijken. De opzoomergroepen 
ontvangen van de BOZ een aparte 
uitnodiging.

In 10 lessen leert u te mediteren, 
bewust worden van uw aura en 
chakra’s, Concentreren, ontspan-
nen, ruimte maken voor uzelf, 

inzichten in uw leven ontwik-
kelen en een reis door de zeven 
chakra’s! Een belevenis! De lessen 
worden gegeven door Anna van 
Leeuwen.
De eerste les start op dinsdag 24 
maart 2009.
Als u twijfelt kan u de eerste les 
als proefles meemaken. Aanmel-
den bij Anna v Leeuwen, ( 010 
- 4203924 of mail naar annavl@
hetnet.nl, of ga naar de site: www.
annavl.nl.

Entree € 25,00 per les, met Rot-
terdam Pas 10% korting.
Op elke dinsdag avond.
Van 19:30 uur - 22:00 uur.
In LCC Zevenkamp
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
( 010 - 4563993.

Gemeentewerken is maandag 8 
februari jl. gestart met werkzaam-
heden aan de Zevenkampse Ring. 
Dit deel van Zevenkampse Ring 
wat ligt tussen
metrostation Nieuw verlaat en de 
brug over de Ommoordse Tocht 
zal  tot medio juli 2009 op de 
schop gaan. Asfalterings-, bestra-
tings- en rioleringswerkzaamhe-
den zullen worden uitgevoerd. Tot 
verbazing van  diverse bewoners 
en de werkgroep Verkeer van de 
Bewonersorganisatie Zevenkamp 
zijn deze werkzaamheden gestart 
nog voordat zij geïnformeerd 
werden.

Brief voor bewoners
Deelgemeente Prins Alexander 
heeft na de start van de werk-
zaamheden bewoners in de om-

geving van de Zevenkampse Ring, 
ondernemers en instellingen 
doormiddel van een brief op de 
hoogte gesteld van de werkzaam-
heden.
In de brief wordt ingegaan op de 
afsluiting voor verkeer en bereik-
baarheid van woningen.  Gedu-
rende de afsluiting van een van de 
hoofdrijbanen van de Zevenkamp-
se Ring wordt de bussluis aan de 
Victor E. van Vrieslandstraat tijde-
lijk opengesteld.

Verplaatsing huisvuilcontainers
Tijdens de werkzaamheden zal 
de Roteb de bestaande huisvuil-
containers verplaatsen. Op de 
plek van de bestaande containers 
zal tijdig worden aangegeven op 
welke locatie de nieuwe huisvuil-
containers komen.

Deel van De Zevenkampse Ring op de schop
Bomen
De start van de werkzaamheden 
aan de Zevenkampse Ring is nu  
direct zichtbaar door het rooien 
van flink wat bomen. De deelge-
meente geeft in haar brief aan dat 
op sommige plaatsen de bomen 
te dicht op elkaar staan of in par-
keervakken.
Het aantal bomen wat gehand-
haafd blijft is minder dan voor de 
werkzaamheden. Nieuwe bomen 
zullen in het najaar worden ge-
plant.

Informatie
Bewoners kunnen voor informa-
tie over de aanpak van de Zeven-
kampse Ring terecht bij Chantal 
Waller van gemeentewerken tele-
foon: ( 010 - 4893439.

Intuïtieve
Ontwikkeling
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De redactie van de ZevenKrant stelt zich niet verantwoordelijk voor zet- 
en drukfouten.

Bakker Klootwijk
 Ambachtsplein

 
      Voor al uw brood, 
 
    banket & eierkoeken
 
    steeds knapperig vers

    van top-kwaliteit

 

 Voor lopende acties zie aanbiedingen in de winkel!

De Vleeschhouwerij Zevenkamp 
Ambachtsplein 28 - 010-4200760

Fondue
Gourmet
Steen grill schotels
Rundvlees
Kipkerry
Zalm
Waldorf 
Vleeswaren schotels en Salade’s
Warm Buffet naar keuze

Voor al uw schotels en/of koud of warm buffet
Soepen
Balletjes
Saté’s
Snacks
Kip
Maaltijden 
enzovoort

Alles is mogelijk!!!

Du Buf
(Ambachtsplein 12)

Uw schoenmaker die meer in huis heeft
Schoenreparaties

Sleutels bij laten maken

Tassen en portemonnees

Schoeisel

Sieraden

Onderhoudsartikelen

Naamplaten

®

®

®

®

®

®

®

Bridge club De Tochten heeft behoefte aan nieuwe leden 
op de donderdagavond. Info bij Du Buf Ambachtsplein.

Kerstdag woensdag 17 december 
geslaagd!

Woensdag 17 december 2008 
werd het Ambachtsplein opgevro-
lijkt met kerstactiviteiten.
Op initiatief van Bewonersorgani-

satie Zevenkamp  werd een flinke 
Opzoomerboom op het Ambachts-
plein geplaatst en versierd, was de 
gehele dag de levende kerststal te 
bewonderen, konden bewoners in 
de ochtend gratis poffertjes eten 
en gaven kinderen van de basis-

scholen de Waterlie en de Vliet-
berg een daverend optreden. Tal 
van kerstliederen schalmde over 
het Ambachtsplein. Na afloop kre-
gen de kinderen poffertjes en een 
klein presentje evenals de bege-
leiders van de groepen.

Aansluitend op de kerstactivitei-
ten van woensdag 17 december 
2008, organiseerde de Bewoners-
organisatie Zevenkamp (BOZ) en 
het opbouwwerk van SONOR  een 
Buurttenttafel bijeenkomst voor 
omwonenden van het Ambachts-
plein. Vooraf ontvingen de bewo-
ners een uitnodiging om langs te 
komen in de Tent. In verband met 
het koude weer werd onder ande-
re warme chocomel  uitgedeeld.
Ondanks de kou kwamen vele 

bewoners een kijkje nemen en 
raakten in gesprek met zowel 
bewoners die actief zijn in de be-
wonersorganisatie, als met het 
opbouwwerk.

Terras à la Tent slaat aan
De bewoners gaven aan blij te 
zijn met de initiatieven om het 
Ambachtsplein te verlevendigen. 
Naast de waardering voor de ver-
nieuwing en verbeteringen op en 
aan het Ambachtsplein zoals het 

speelelement, de dam- en schaak-
tafels en het hek aan het water, 
vonden bewoners het een prima 
idee om het tijdelijk zitje in de 
Tent vaker neer te zetten. Som-
mige bewoners vonden het zo 
gezellig dat ze tot het aller laat-
ste moment bleven zitten en ver-
gaten boodschappen te doen. De 
BOZ  wil dit succes graag in het 
nieuwe jaar continueren.

Schoolkinderen zingen

Buurttenttafel Zevenkamp
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Op zondag 8 maart 2009 om 
16.30 uur is er weer een vrien-
dendienst in de Ichthuskerk aan 
de Jaap van der Hoekplaats 1. Het 
thema in deze kerkdienst is ’Maar 
één ware religie…?’ In de vrien-
dendiensten, die iedere tweede 
zondag van de maand om 16.30 

uur plaatsvinden, wordt nog meer 
dan normaal rekening gehouden 
met bezoekers die niet of niet 
vaak in een kerk komen. Na afloop 
kan er wat worden gedronken en 
is er ruimte om na te praten. Er is 
een kinderopvang aanwezig.

Persberichten

Bingo middag 55+
Op dinsdag 17 maart 2009 is er in LCC Zevenkamp weer een gezellige bingo middag 
voor 55+.

Prijzen per boekje €4,00, per 2 boekjes € 8,00, per 3 boekjes: € 11,00.

Op dinsdag 17 maart 2009, van 14:00 uur tot 16:00 uur in het LCC Zevenkamp.

Laatst heb ik iets gevonden,
’t Was maar een koperen cent.
Toch kon ik hem niet laten liggen.
Ik heb andere tijden gekend.
Want in mijn kinderjaren,
Was dat een hele schat.
Je voelde je rijk en gelukkig
Wanneer je zo’n centje bezat.
Ik zag me zelf weer als schoolkind
Door een stil straatje gaan.
En voor een kleine winkel
Minuten lang  blijven staan.
Eerst dacht ik, ik neem maar een zuurstok,
Maar ja, dat is kleverig gedoe.
Zal ik dan veterdrop nemen?
Of toffees, dat is lekker zoet.
Als eind’lijk de keuze gemaakt  was.
En ik zuigend de winkel uit ging.

Voelde ik me blij en tevreden,
Zo rijk als de koningin.
Er is sindsdien veel veranderd.
De simpele koperen cent
Heeft veel van zijn waarde verloren,
Wordt bijna door ieder miskend.
Kopen we nu iets dan gaat het
Met grote bedrage gelijk.
Toch denk ik soms wel eens even:
Zijn we nu heus wel zo rijk.?
O ja, het is niet te versmaden
Als men geen geldzorgen heeft.
De vraag is of men in die weelde
Nu zoveel gelukkiger leeft.
Dan komt men vaak in gedachten
Wat ik al jong heb geleerd.
Wanneer je het kleine zal eren,
Dan ben je het grote weerd...

De CentVriendendienst in de Ichthuskerk

De toeslag die mensen met een 
AOW- en Anw-uitkering (nabe-
staandenuitkering) krijgen, is met 
ingang van 1 januari 2009 extra 
verhoogd naast de gebruikelijke 
indexering. Voor AOW’ers gaat de 
toeslag met 256 euro per jaar ex-
tra omhoog. Anw'ers krijgen er 20 
euro per jaar extra bij.

Veranderingen ziektekostenver-
zekering 2009

Net als ieder jaar heeft de rege-
ring bekeken wat wel en niet in 
het basispakket van de ziektekos-
tenverzekering thuishoort. Met 
ingang van 1 januari 2009 is het 
volgende veranderd:
• Uitbreiding van het basispakket 
met de diagnose en behandeling 
van ernstige dyslexie;
• De eigen bijdrage voor psycho-
therapie wordt afgeschaft;
• Beperking van de vergoeding 
van slaap- en kalmeringsmiddelen 
en de middelen voor erectiestoor-
nissen worden geschrapt;
• Huisartsen mogen cholesterol-
verlagers alleen nog doelmatig 
voorschrijven, anders worden ze 
niet vergoed;
• Sta-op-stoelen, allergeenvrije en 
stofdichte bedhoezen en faxap-
peratuur voor doven worden niet 
meer vergoed;
• Verhoging van het eigen risico 
per 1 januari 2009 gaat naar 115 
euro.

Compensatie eigen risico
De no-claimregeling bestaat per 1 
januari 2008 niet meer. In plaats 
daarvan hanteren de zorgverzeke-
raars in 2008 een verplicht eigen 
risico van 150 euro per jaar. Het 
ministerie van WVS berekende 
dat de Nederlander gemiddeld 
103 euro aan eigen risico kwijt 
zal zijn. Chronisch zieken heb-
ben hoge zorgkosten en zijn dus 
bij voorbaat 150 euro eigen risico 
kwijt. Het kabinet wil dat iedereen 
gemiddeld hetzelfde betaalt voor 
eigen risico. Daarom krijgen be-
paalde groepen, zoals chronisch 
zieken, een compensatie van 150 
euro minus 103 euro is uitein-
delijk 47 euro. Begin november 
2008 is dit bedrag bij veel men-
sen op hun bankrekening gestort. 
Het CAK keert deze compensatie 
automatisch uit.
Bron van informatie: PCOB-extra be-
richt december 2008.

Toeslag AOW en Anw extra omhoog

Eindelijk weer ijspret, Vliedbergschool

Op 6 maart 2009 wordt de mooist versierde 
kerstboom gekozen. Zie pagina 5
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Per 1 januari 2009 de Wet Tijde-
lijk Huisverbod van kracht. Bij een 
melding van huiselijk geweld gaat 
de politie ter plaatse en beoor-
deelt de situatie. Meestal (vrijwel 
altijd) gaan we over tot aanhou-
den van de verdachte en vullen 
wij een ‘risicotaxatie-formulier’ 
in. Aan de hand van dit formulier 
wordt bepaald of een huisverbod 
al dan niet wordt opgelegd. Het 
huisverbod houdt in dat een ple-
ger van huiselijk geweld in begin-
sel tien dagen zijn of haar woning 
niet meer in mag en in die periode 
ook geen contact mag opnemen 
met de partner of de kinderen. 

De maatregel biedt de mogelijk-
heid om in een noodsituatie te 
voorzien in een afkoelingsperi-
ode waarbinnen de nodige hulp-
verlening op gang kan worden 
gebracht en escalatie kan worden 
voorkomen. Het huisverbod kan 
ook worden opgelegd bij kinder-
mishandeling of een ernstig ver-
moeden daarvan.

Hebt u na het lezen van deze in-
formatie nog vragen, kom dan 
even langs het bureau aan de 
Zevenkampse 
ring 340. We 
zijn op werk-
dagen open 
van 09:00 uur 
tot 17:00 uur. 

Roel Vunderink

De oplossing van ZevenKrant 6 van 2008 is: In The Read Shop is een postagentschap en zijn veel boeken te 
koop. Thema voor deze puzzel is: Kazen. De redactie van de ZevenKrant wenst alle deelnemers veel puzzel-
plezier. Ook deze keer zijn er  prijzen te winnen en uit de goede inzendingen zullen drie winnaars worden 
getrokken. Deze keer is de eerste prijs Yvonne Joghi, Beerze, de tweede prijs is voor Sonja Noorlander,  
Tochtenweg, de derde prijs is voor T. Huygens, Zevenkampse Ring. U kunt uw prijs afhalen bij The Readshop 
aan het Ambachtsplein, neem wel deze krant mee en laat zien wie u bent. Laat u verrassen!

ZevenKrant's Puzzelrubriek

Amsterdammer
Appenzeller
Beersel
Belegen

Uw oplossing voor 15 maart 2009 naar de redactie van de ZevenKrant. (Zieadres in  colofon pagina 7).

Dienstverlening

Algemeen Alarmnummer
Politie/Brandweer/Ambulance
Alleen voor spoedeisende hulp en 
levensbedreigende situaties.
( 112

Politiebureau Zevenkamp
Zevenkampse Ring 340
3068 HG Rotterdam
( 0900 - 8844

Bewonersorganisatie 
Zevenkamp (BoZ)
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
infozevenkamp@xs4all.nl
www.bo7kamp.nl
( 010 - 2892400

Wijkwinkel 
Onderdeel van Bewonersorganisa-
tie Zevenkamp
Ambachtsplein 141
( 010 - 2892404

Buurtbemiddeling Prins Alexander
Bramantestraat 34
3066 BN Rotterdam
( 010 - 4560409
Email: prinsalexander@buurtbe-
middeling.org

Leger des Heils Welzijn- en Ge-
zondheidszorg

Maatschappelijk Centrum 
Rotterdam
Kooikerweg 28
3069 WP Rotterdam
( 010 - 2229888
Telefax  : 010 - 2229800

Ouderenplatform Zevenkamp
Zevenkampse Ring 864
( 010 - 4556667

Stichting Maatschappelijke Dienst-
verlening Alexander (MDA)
Dienstverlening, het Algemeen- en 
School Maatschappelijk Werk, het 
Ouderenwerk, de Sociale Raadslie-
den, het Groepswerk, het Steun-
punt Mantelzorg en het Steunpunt 
Vrijwillige Hulpdiensten. 

Regiokantoor Noord 
Ommoord/Zevenkamp/Nesselande
Thomas Mannplaats 301/ 305
3069 NJ Rotterdam
( 010 - 2868100

Cultuur en vrije tijd

HION
Nieuwe Meer 107
3069 KJ Rotterdam
www.rsvhion.com
( 010 - 4214191
Jongerencentrum 
Jongerencentrum 7's

Nieuwemeer 101
3068 KJ Rotterdam
( 010 - 421.05.72

LCC Zevenkamp
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
( 010 - 4563993
lcczevenkamp@senr.rotterdam.nl

Gemeentediensten

Deelgemeente Prins Alexander
Prins Alexanderplein 6
3067 GC Rotterdam
( 010 - 2868200

Roteb
Lucie Vuylstekeweg 5
3066 GT Rotterdam
Algemeen nummer voor alles
( 0800 - 1545

Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid (SoZaWe)
Prins Alexanderplein 20
3067 GC Rotterdam
( 010 - 4984444 (Alg. info nr)
( 010 - 4984999 (Hoofdkantoor)

GGD gezondheidslijn
( 010 - 4339966
Spoedlijn:
( 010 - 2866099
www.ggd.rotterdam.nl

Medisch

Apotheek Zevenkamp
Imkerstraat 35
3068 GX Rotterdam
( 010 - 4553472
Open van 08:30 uur tot 17:30 uur

Dierenartsenpraktijk 
Lammers
Toon van Vlietstraat 25
3069 ZP Rotterdam
( 010 - 4213176
Zevenkampse Ring
Zevenkampse Ring 741
3069 MD Rotterdam
( 010 - 4557410

Gezondheidscentrum
Zevenkamp
Imkerstraat 31
3068 GX Rotterdam
( 010 - 4551677

Gezondheidscentrum Charley 
Toorop
Charley Tooropsingel 48
3059 WG Rotterdam
www.gccharleytoorop.nl
( 010 - 2866090 (algemeen)
( 010 - 2866099 (spoedlijn) 
Huisartsen
Dr. Quispel  ( 010 - 4555959
Dr. Verdonk  ( 010 - 2202185
Dr. Van der Hoek ( 010 - 4562540

Dr. Sanderse  ( 010 - 4562540
Dr. V. d. Voorde ( 010 - 2866093
Fysiotherapeuten
( 010 - 2866090
( 010 - 4558105

Wonen

Huurtoeslag en Zorgtoeslag
Via de belastingtelefoon
Op werkdagen van 8.00 uur tot 
17.00 uur.
( 0800 - 0543 (gratis)

Vestia Rotterdam Noord
Bezoekadres Kruisplein 15
( 0900 - 1455 (7,5 cent per min.)
www.vestia.nl

WBR Wijkteam Ommoord/Zeven-
kamp
Servicepunt Kelloggplaats 366
Ma 09.00 uur tot 13.00 uur
Do 13.00 uur tot 17.00 uur
( 010 – 4432403

Woonstad
( 010 – 4408800

Woonbron
Zevenkampse Ring 342
3068 HG Rotterdam
Postadres: Postbus 2346
3000 CH Rotterdam, 
( 010 – 2868866

Huiselijk
geweld

Kaas

B N I R O O K K A A S G M B C
G E K O M I J N E N O A L A H
E N E T T E L C A R G A N R E
T I O R D E K A G O U T E A D
A A S J S V Z O R W A N A N D
G R A P P E N Z E L L E R U A
R U B W M Z L S M I B N D T R
U T R R O C C A M A D O U R E
Y A A L I H N R A L O P O O M
E P A O I E S G D L H R G F M
R D L M G A A T R E O A S E A
E M M E N T A L E R E C G U D
U E L G M B K E T A V S U Q E
L E E N E O K G S Z E A R O E
B S I A H E O A M Z K M B R F
A D D R N R L N A O A N E T E
N U S T R E B M E M A C E N T
A O E O E N P O R T S A L U T
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Amsterdammer
Appenzeller
Beersel
Belegen
Blauweschimmel
Blokkaas
Boeren
Botrange
Brie
Brugsgoud
Camembert
Cantal

Cheddar
Danablue
Edammer
Emmentaler
Fetta
Gorgonzola
Goudse
Gras
Gruyere
Hoevekaas
Jong
Kernhem

Komijnen
Leidse
Magor
Mascarpone
Milner
Mozzarella
Nagel
Oud
Parmezaans
Paturain
PortSalut
Raclette

Roccamadour
Rookkaas
Roquefort
Zwitsers

Handige adressen om te weten

Thuiszorg Compleet voor al uw zorgvragen ( 010 - 2518859

Huiselijk Geweld is de vorm van 
geweld die het meeste voorkomt 
én de grootste en meest verstrek-
kende gevolgen heeft. Huiselijk 
geweld staat op de twee plaats, 
na verkeer, als oorzaak van niet 
natuurlijke dood. Niet alleen het 
slachtoffer heeft vaak psychische 
en lichamelijke problemen, ook 
eventuele kinderen ondervinden 
de gevolgen. Ze presteren minder 
op school, isoleren zich van andere 
kinderen of gaan zelf over tot ge-
weldgebruik. In het verdere leven 
hebben ze moeite met relaties en 
de opvoeding van hun eigen kin-
deren. Reden te over voor de po-
litie om huiselijk geweld tot 2011 
speerpunt van beleid te maken.  
Wanneer is er sprake van Huise-
lijk Geweld? Huiselijk geweld is 
geweld dat door iemand uit de 
huiselijke kring van het slachtof-
fer wordt gepleegd. Geweld is de 
aantasting van de persoonlijke 
integriteit, zowel geestelijk als 
lichamelijk, hetzij door verbaal 
of fysiek geweld, belaging, be-
dreiging of wederrechterlijke vrij-
heidsbeneming. Onder de huiselij-
ke kring wordt een ieder bedoeld 
met wie het slachtoffer een af-
hankelijkheidsrelatie heeft, zoals: 

* (ex) echtgenoot
* (ex) partner                                           
* (ex) vriend(in)                       
* familie  
* Verzorger

Blauweschimmel
Blokkaas
Boeren
Botrange

Brie
Brugsgoud
Camembert
Cantal

Cheddar
Danablue
Edammer
Emmentaler
Fetta
Gorgonzola
Goudse
Gras
Gruyere
Hoevekaas
Jong
Kernhem
Komijnen
Leidse
Magor
Mascarpone
Milner
Mozzarella
Nagel
Oud
Parmezaans
Paturain
PortSalut
Raclette
Roccamadour
Rookkaas
Roquefort
Zwitsers


