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Ouderen in beweging vanaf 15 september 2009
Op dinsdag 15 september 2009 gaan we van start met een dansmid-
dag voor ouderen. De middag vindt, in principe elke 14 dagen plaats 
van 14:00 uur tot 16:00 uur in het LCC Zevenkamp.

We proberen bewegen vooral te 
combineren met dans en plezier 
tijdens een muzikale reis waarbij 
verschillende muziekstijlen ten 
gehore worden gebracht. 

U bent van harte welkom en u 
bent tot niets verplicht. Dus als 
u eerst de kat uit de boom wilt 
kijken kan dat ook. De danspasjes 
volgen daarna vanzelf.

Tijdens de dansmiddag wordt u 
een gratis consumptiebon aan-
geboden waarmee u koffie, thee, 
bier of wijn kunt verkrijgen. Ster-
ke alcoholische dranken zijn daar-
bij niet inbegrepen.
Desgewenst kunt u, voor eigen 
rekening, meerdere consumpties 
nuttigen.

Als u tijdens de middagen sugges-
ties of ideeën heeft dan horen wij 
dat graag.

Schroom niet want u mag er stijl-
dansen, maar u kunt ook, naar ei-
gen inzicht, de tango, paso-doble, 
foxtrot, salsa, merengue, charles-
ton, twist, rock and roll enz. enz. 

Culturele Manifestatie op vrijdag 
11 september 2009 op het win-
kelcentrum Ambachtsplein.

Winkeliersvereniging Ambachts-
plein, LCC Zevenkamp, bewoners 
van het Ambachtsplein, Bewo-
nersorganisatie Zevenkamp heb-
ben de handen ineen geslagen 
om een grote Culturele Manifes-
tatie te organiseren op vrijdag 
11 september 2009. Deze mani-
festatie wordt gehouden op het 
Ambachtsplein.

Culturele Barbeque
Jaarlijks organiseert het LCC Ze-
venkamp het gevelconcert. Het 
nieuwe bestuur van de  winke-
liersvereniging Ambachtsplein, 
zagen wel iets in een grote BBQ 

voor alle bewoners van Zeven-
kamp. De bewoners van het Am-
bachtsplein hadden het idee op-
gevat om een Culturele Braderie 
te organiseren. Met meer dan 50 
bewoners hebben zij dit idee in-
gediend bij de Deelgemeente om 
zo in aanmerking te komen voor 
de subsidie van de bewonersbud-
getten. Tot ieders tevredenheid 
werd dit voorstel gehonoreerd. 
Nu lag de weg open om er een 
mooi spektakel van te maken.

Culturele Braderie
De Culturele Braderie wil zeggen 
dat diverse groepen zich kunnen 
presenteren door middel van zang 
en dans, het lopen van een mode-
show in traditionele kostuums, 
het presenteren van hapjes uit 

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

de landen die vertegenwoordigd 
zijn. Ook zijn er stands met daar-
in informatie uit die landen. Jon-
geren- en ouderengroepen zullen 
zich presenteren.
Mocht u denken dat u ook wel 
iets cultureels te bieden heeft, 
schroom niet en neem contact op 
met Bewoners Organisatie Zeven-
kamp, infozevenkamp@xs4all.nl  
of met Roy Gulzar, roygulzar@
live.nl.

Steeds meer aanmeldingen
Inmiddels hebben zich nog meer 
organisaties aangesloten zoals: 
Bewonersorganisatie Zevenkamp, 
SBA, Woningcorporaties, Leger 
des Heils, SONOR, Stichting ZARA, 
Laurens en de Stromen.

Het wordt een manifestatie voor 
en door bewoners van Zeven-
kamp. 

Van 16.00 uur tot 21.30 uur, zal 
het Ambachtsplein bol staan van 
culturele presentaties. Laten we 
met elkaar zorgen dat Zevenkamp 
en in het bijzonder het winkelcen-
trum Ambachtsplein weer positief 
in de kijker komt te staan. 

Let op de aankondigingen
Het definitieve programma wordt 
op een later tijdstip bekend ge-
maakt in de diverse huis aan huis-
bladen, dagbladen en op flyers en 

handen en voeten geven.
Dansen is één van de mooiste vor-
men van bewegen. Wilt u mee-

doen? Dan zien we u graag op 
dinsdag 15 september 2009.

Hennie Rosenbrand, Kisoen Pandohi 

Mishre en John Moore zijn uw gast-
vrouw en -heren.

Culturele manifestatie Ambachtsplein
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“Moet je es komen kijken!” Mijn tante trekt me mee naar het 
raam aan de achterkant van haar woning en wijst naar be-
neden. Ik kijk en zie veel groen met wilde bloemen ertus-
sen, een composthoop en een halfvergane houten bank. Mijn 
tante is niet tevreden over haar nieuwe benedenburen die er 
nu bijna een jaar wonen. “Ik erger me aan de rommel in hun 
tuin. Het staat vol met onkruid en het stinkt !”

De buren hebben zich, volgens mijn tante, niet voorgesteld 
toen ze er kwamen wonen. Dat vindt ze niet netjes. Ze weet 
wel hoe de buren er uit zien en denkt dat het buitenlanders 
zijn. We gaan weer zitten en ze schenkt thee in. 
Ze vertelt over vroeger, toen alle buren in de straat elkaar nog 
kenden. “Je had wat voor mekaar over” zegt ze, “en je hield 
rekening met elkaar. Dat is er tegenwoordig niet meer bij.”
Zo moppert ze nog even door. Ik vraag of ze bij de buren 
heeft aangebeld, om ze welkom te heten bijvoorbeeld, of om 
ze te vertellen wat zij vindt van de in haar ogen onverzorgde 
tuin. 
Dat heeft ze niet gedaan. Uit haar reactie maak ik op dat ze 
bang is dat die onbekende mensen boos zullen reageren: “Je 
hoort tegenwoordig zulke gekke dingen!”

Ik merk op dat, wanneer je iemand niet kent, je gaat fantase-
ren over hoe iemand zou kunnen zijn en dan haal je je soms 
vreemde dingen in je hoofd. Ik stel voor om samen naar de 
buren te gaan, nu meteen. Hoewel ze nog even tegenstrib-
belt: “Ze spreken vast geen Nederlands” loopt ze toch met 
me mee de trap af.
Na twee keer bellen wordt de deur geopend door een jonge 
vrouw met lichtbruine huid. Ze draagt een baby op haar arm. In 
uitstekend Nederlands met licht accent staat ze ons te woord. 
Ze toont zich verheugd over het feit dat mijn tante, haar bo-
venbuurvrouw, aan de deur staat. “U bent van de leeftijd van 
mijn grootouders.” Mijn tante is opgelucht dat haar buur een 
vriendelijke jonge vrouw is, die Nederlands spreekt. 
       Dalia

Bereiding
Uien en paprika in stukken snijden.
Kalkoenfilet in blokjes snijden en bestrooien met zout en peper.
Spiesen maken van blokjes filet en paprika.
Spiesen ongeveer 10 minuten grillen.
Intussen frites bakken in de frituurpan.
Blikjes groente uit laten lekken.
In een koekenpan olie verhitten en de ui 2 minuten fruiten.
De  mexicaanse groente toevoegen en 2 minuten meebakken.
Op smaak brengen met zout en peper.
Spiesen serveren met frites,
lauw warme maïssalade en coctailsaus.

Eet smakelijk !

Ingrediënten
2 uien
1 groene paprika
1 schaaltje kalkoenfilet van 350
 gram
1 zak vlaamse friet
1 blik maïskorrels 300 gr
5 eetlepels coctailsaus met
Schotse wiskey
1 blik Mexico melange
(groente 400 gr Bonduelle)
2 eetlepels zonnebloemolie
4 spiesen
Frituurpan en – vet

Kalkoenspies met maïssalade (4 personen)

Misschien is dit boek van de schrij-
ver Zafon, een soort biografie met 
veel fantastische zijsprongetjes. 
De hoofdpersoon is namelijk een 
schrijver, die gevolgd wordt van 
krullenjongen in een zetterij van 
een of ander onbetekenend krant-
je, tot gevierd auteur.
Na het schrijven van zijn eerste 
succesvolle stukje, ontvangt hij 
een chique uitziend, verzegelde 
brief. Hierop afgebeeld een engel, 
geleund tegen een grafsteen.
Het spel, dat de afzender met 
hem gaat spelen, brengt hem in 
vreemde, maar óók gevaarlijke si-
tuaties. Veel mensen die de schrij-
ver zouden kunnen helpen het 
raadsel te ontrafelen, sterven een 
onnatuurlijke dood.

En wat is het geheim van zijn 
voorganger?
De liefde van zijn leven trouwt 
met zijn vriend en bescherm-
heer, waardoor zijn gevoel voor 
eigenwaarde een enorme deuk 
oploopt.

Dan is er nog het heerlijke ze-
ventienjarige meisje met enorme 
tegenstrijdige eigenschappen. Ze 
is zowel lief, als een tijgerin wan-
neer ze eenmaal haar tanden er-
gens inzet. Gevoelig, maar als het 
moet keihard. Afhankelijk, doch 

niet omkoopbaar en als het moet 
standvastig. Zij houdt er ijzerster-
ke principes op na en hoeveel het 
haar ook kost, ze laat ze niet los.
De inmiddels nogal knorrig ge-
worden schrijver probeert haar 
op alle mogelijke manieren te 
ontlopen, maar tegen haar vrou-
welijke logica en charmes kan hij 
niet op. Maar kan zij op tegen zijn 
liefdesverdriet?
Een spannend boek, dikke pil, ge-
schreven op een prettige manier, 
met humor, vooral in de dialogen. 
Verweven met een mooi, maar 
niet zoet liefdesverhaal.

Jans

Boekbespreking: 
'Het spel van de engel'

Column tuin

Weet wat je eet 
met Margreet

Receptie LCC geslaagd!
Tijdens de receptie naar aanleding van de vebrouwing en opknapbeurt van het LCC Zevenkamp werd 
er volop contact gemaakt, de nieuwe stoelen, banken en tafels uitgeprobeerd onder het genot van een 
kanabbel en drankje. Dit alles met muzikale ondertseuning van Zevenkampse muzikanten.

Links Naömi, rechts Tamara met haar begeleider

Boven het nieuwe interieur, linksonder Paul KOrtekaas (beheerder LCC) en .... deelgemeente Alexander.
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PAULUSMA • LOOF
 

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
* 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

Nazomers Openlucht Bioscoop in Zevenkamp
Op 3 zaterdagen van september 2009 kunnen de liefhebbers van openluchtbioscoop in de deelgemeente 
Alexander aan hun trekken komen. Er worden op verschillende locaties 3 diverse films vertoond:

• Kralingseveer (Elandstraat)  12 september om 20.40 uur
• Zevenkamp, Cole Porterstraat 400  19 september om 20.30 uur
• Het Evenaarplein    26 september om 20.00 uur

Iedereen die van een leuke familiefilm houdt is dan van harte welkom! De films zijn geschikt voor alle leef-
tijden, dus kom gerust met uw hele gezien, neem opa/oma, tante/oom en zusje/broertje mee! 
Vergeet uw picknickkleedje of strandstoeltje niet en kom SVP zoveel mogelijk met OV of lekker op de fiets! 
Popcorn, ijsjes en een blikje fris kunt u voor de voorstelling gewoon op de locatie kopen.

De voorstellingen worden medemogelijk gemaakt door:
Stichting Buurtwerk Alexander, Deelgemeente Rotterdam Alexander, Openluchtbioscoop Rotterdam Film-
techniek BV.

Kijk ook voor meer informatie op www.buurtwerk-alexander.nl

Divali is het feest dat alle Hindoestanen over de hele wereld vieren. De huizen worden versierd met speciaal 
gemaakte lampjes genaamd Diya’s en er wordt op die dag veel zoetig eten genuttigd. Divali is een festival 
van geluk/helderheid/pracht en vreugde, het verenigt alle leden van de gemeenschap, jong,oud, rijk of 
arm!

In Zevenkamp wordt Divali feest met lampjes en lampionnen op vrijdag 16 oktober 2009 gevierd op het 
Ambachtsplein.

Op het programma staan een lampionoptocht en diverse traditionele optredens:

• Hindoestaanse Sari
• Hindoestaanse Dhotie, Koerta, Pagarie
• Creoolse Kotomissie
• Javaanse Sarong
• Traditionele Laundawa Ke dans 

Tevens worden alle bezoekers verwend met allerlei exotische lekkernijen.
Het feest wordt geopend om 16.30 uur door een Hindoe
priester en vervolgens mag iedereen tot circa 20.30 uur genieten van muziek, lichtjes en gezelligheid. 

Divalifeest 2009

De Nederlandse taal lijkt makkelijk… als je hier geboren bent, maar voor de duizenden medelanders is het 
vaak een hele zware klus om het te leren! Stichting Buurtwerk Alexander verzorgt in het seizoen 2009/2010, 
net als in de voorgaande jaren, de  Nederlandse taallessen voor anderstaligen.

Wij zijn voor onze locatie LCC Zevenkamp weer op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn om 
les te geven in de Nederlandse taal. Komt u ook onze team versterken en iets voor uw medemens beteke-
nen?

De lessen worden wekelijks op de donderdagen gegeven in 3 dagdelen: 's ochtends, ’s middags en ’s avonds. 
Heeft u interesse of wilt u eerst meer weten over deze vrijwilligersvacature, neem dan contact met ons op: 
LCC Zevenkamp, Ambachtsplein 141, 3068 GV  Rotterdam.  ( 010 - 4563993.

Praten met elkaar, zo leer je de taal!

Op vrijdag 16 oktober wordt in LCC Zevenkamp een voorlichtingsmiddag over de armoede georganiseerd 
voor alle geïnteresseerden. De zaal gaat om 14.30 uur open en de bezoekers krijgen naast informatie ook 
een lekker kopje groentesoep en koffie/thee/frisdrank aangeboden. De middag staat in de teken van gezel-
ligheid en voorlichting: laat u goed informeren over alle voorzieningen/mogelijkheden in uw wijk!
Aansluitend mogen alle bezoekers meedansen op het Divali feest, dat om 16.30 uur op het Amabachtsplein 
141 begint. Er staan leuke dans- en muziek optredens op het programma en iedereen mag genieten van een 
sfeervolle lampionnen optocht door het plein. U bent van harte welkom!

De week van de kansen en Divali in LCC

Op 27 juni 2009 was het feest in de speeltuin Taka Tuka Land. De wijkbewoners en de medewerkers van 
Stichting Buurtwerk Alexander & Taka Tuka Land hebben in de zomerse sferen een hot middag met elkaar 
doorgebracht. Er werden prachtige zomerse hoeden gemaakt, kinderen en (groot)ouders konden smullen 
van een zelfgemaakte frisse fruitsalade en de fotolijstjes voor de mooiste vakantiefoto’s werden alvast ver-
siert! Er werd lekker gesprongen in een luchtkussen en gevoetbald in een pannakooi. 
Om het nog leuker te maken kwamen de stoere brandweermannen (Kazerne Koperstraat) ook nog langs en 
zorgden voor een extra coole activiteit. Kinderen mochten met een echte brandweerslang spuiten en de 
sirenes van de brandweerwagen zorgden voor veel gezellige herrie in de wijk. De afkoeling was trouwens 
hard nodig met de tropische temperaturen van zaterdag 27 juni…
Juist in verband met de warmte hebben de organisatoren gekozen om open vuur activiteiten te schrappen: 
brood en popcorn bakken. De kinderen van Zevenkamp hebben het nog van ons tegoed!

De BBQ voor de belangstellenden is wel doorgegaan en was gewoon lekker!

De organisatoren willen graag de medewerkers en vrijwilligers van Speeltuin Taka Tuka Land en de brand-
weermannen van Kazerne Koperstraat extra hartelijk bedanken voor hun geduld en samenwerking!!!

Sfeerverslag zomerfeest juni 2009 Taka Tuka Land
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Liedjesspeeltuin (2+)
Woensdag 30 september 2009
Dirk Scheele
Dirk zingt zijn liedjes met gitaarbegeleiding, maar laat ook andere 
instrumenten aan bod komen. Zijn liedjes spreken, door allerdaagse 
onderwerpen en hun eenvoudige karakter, direct aan en voeren 
de kinderen mee van het begin tot het eind van de voortstelling. De 
kinderen worden actief bij het programma 
betrokken. Ze gaan zingen, trommelen, 
zwaaien en grappige geluiden maken.
Op woensdag 30 september 2009.
Om 14.00 uur.
Entree € 2,50 met Roterdampas € 1,90

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
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
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 speelgoedbeurs, 
dus op dinsdag 18 augustus 2009.
Wilt u meer informatie bel met wijkcentrum LCC Zevenkamp of kom 
gezellig even langs en wij leggen u graag de spelregels uit! 
Om te verkopen of te kopen.

Verkoop is tussen 13:00 uur en 15:00 uur.

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

De eetsalon elke dinsdag
U kunt als wijkbewoner wekelijks terecht voor een driegangendiner. 
We gebruiken de maaltijd vanaf 17.30 uur gezamenlijk in de foyer, 
een goede ontmoetingsplek voor jong en oud. Ook uw kinderen zijn 
welkom en voor hen hanteren we tot 12 jaar de prijs van € 2,15 

in plaats van het gebruikelijke tarief 
van € 4,75. Inschrijven elke dinsdag 
tot 13.00 uur en menulijst ligt voor 
u klaar!

Programma 2009

Bij reserveringen dienen de kaartjes minimaal 
2 dagen voor aanvang van de voorstelling af-
gehaald te worden. Wanneer het om een kin-
derfeestje gaat, dienen de kaartjes minimaal 1 
week van te voren afgehaald te worden.

Zeebenen (4 tot 9 jaar)
Kindertheater Snater
Een kapitein is met zijn schip op de klippen geslagen en aangespoeld 
op een piepklein eilandje. Om te voorkomen dat er nog meer sche-
pen vergaan, bouwt hij met de brokstukken van zijn schip, een vuur-
toren. Dan wordt zijn vredige leventje in een klap verstoord als er een 
koffer aanspoelt met wel een heel bijzondere inhoud. 
Op woensdag 23 september 2009.
Om 14.00 uur,
Entree € 2,50 met Rotterdampas € 1,90.

Koeiemorgen (2+)
Nat Gras 
Tijdens de Vlaamse theater-
voorstelling van Nat Gras liggen 
rondom het speelvlak zachte 
schapenkleedjes om op te zitten. 
Spelletjes met dieren vormen de 
rode draad. In korte scènes, met 
elke keer weer een andere mu-
ziek staat telkens een onderdeel 
centraal. Dansers bewegen in 
cirkels en vangen met hun mo-
toriek en mimiek de aandacht 
van de kleintjes. Aan het eind 
van de voorstelling ontstaat een 
speelplaats vol wonderlijke peu-
terhoekjes waar de peuters met 
elkaar kunnen nabrabbelen.
Op woensdag 7 oktober 2009.
Om 14.00 uur. Entree € 2,50 
met 
Rotterdam-
pas € 1,90.

Euro + Songfestival
Het Euro + Songfestival is ont-
staan tijdens Rotterdam Cultu-
rele Hoofdstad van Europa in 
2001. Het heeft zich ontwik-
keld tot een enorm succes om 
het eigen rijpere talent in kaart 
te brengen. Deze voorronde en 
masterclass worden door een 
vakkundige jury beoordeeld.
Op 18 oktober 2009.
Aanvang 14.00 uur.
Entree gratis.

Workshop 'De Chinese Nachtegaal'
Kids totaal
Wie zingt daar zo prachtig? Door middel van vertel- en poppentheater, waarbij de 
vertelster gehuld is in Chinese kledij, worden de kinderen meegenomen naar het verre 
China. Daar leren ze de de betovering van de Chinese nachtegaal kennen. Daarna wor-
den vogelmaskers gemaakt, die nadat ze zij ingekleurd mogen worden versierd met 
glitters en veren.
Op woensdag 28 oktober 2009, aanvang 14.00 uur, Entree € 1,00.

RPhO met strijkersensemble
Het strijkersensemble van het RPhO verzorgt een licht klassiek con-
cert. Een greep uit de schatkamers van driehonderd jaar muziek. Ook 
deze keer zal een muziekinstrument centraal staan. wellicht krijgt de 
cello een belangrijke rol in het programma, maar misschien is het wel 
de altviool die de hoofdrol zal spelen.
Op zondag 25 oktober 2009.
Aanvang 14.00 uur
Entree € 3,00 met R’otterdampas € 2,50

Luxe driegangen maaltijd € 4,75 in LCC Zevenkamp
Al 20 jaar elke week een driegangen menu, want elke dinsdag om 
17.30 uur gaat in LCC Zevenkamp de Eetsalon van start. Met veel 
inzet en natuurlijk ook met veel plezier verzorgen de vrijwilligsters 
van de Eetsalon weer een buitengewone maaltijd.  De sfeer is gemoe-
delijk en ontspannen doordat de tafels in de foyer op vrolijke wijze 
gedekt worden en ieder die zich voor 13.00 uur van de dinsdag heeft 
opgegeven kan gaan zitten waar hij wil. Geen vaste tafelschikking, 
gewoon lekker een plekje uitzoeken. Natuurlijk is het ook mogelijk 
om een tafel voor een aantal personen te reserveren. De bediening is 
optimaal doordat de samenwerking vrijwilligers en personeel perfect 
is.
Op 9 september 2009 is het menu:
Vooraf tomatensoep, dan Paella en als toetje yoghurt met bitterkoek-
jes.
Op 15 september is het menu:
Vissandwich, stamppot met mais en kip, en als toetje Cocosvla met 
ananas.

Elke week een ander menu, nieuwsgierig geworden ?? Kom dan de 
menulijsten voor de komende periode ophalen aan het buffet in. 
Voor velen is het echt een avondje uit in de wijk.
Reserveren is verplicht voor 13.00 uur dezelfde dag op ( 010 - 
4563993.

Met de Metro te bereiken via de Callandlijn richting Nesselande en 
halte Ambachtsland uitstappen.
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Buurttenttafel Spinet
Eneco huisjes op de Schollevaart-
se Dreef  krijgen kleur!
Ze staan er al jaren, vallen op, zijn 
niet echt mooi en worden vaak 
beplakt. Maar daar komt verande-
ring in. Tijdens de zomervakantie 
worden de twee huisjes voorzien 
van kleurige kindertekeningen. 
Een initiatief van Woonbron, Be-
wonersorganisatie Zevenkamp, 
SONOR en met medewerking van 
basisschool de Waterlelie.
Eind 2008 organiseerde Bewo-
nersorganisatie Zevenkamp,  
SONOR in samenwerking met  
corporatie Woonbron een Buurt-
TentTafel  aan de Schollevaartse 
Dreef. Een van de onderwerpen 
die ter spraken kwamen waren de 
lelijke groene Eneco huisjes.
Volwassenen en vooral kinderen 
uit de buurt zagen het wel zitten 

Eneco kleuriger

Opzoomer Mee nieuws uit Zeven-
kamp
Opzoomer Mee bestaat dit jaar 15 
jaar en daar werd dan ook op ge-
trakteerd door bureau Opzoomer 
Mee.  Zo’n dertig Opzoomer taar-
ten werden in even zoveel straten 
genuttigd, natuurlijk na een leuke 
straat activiteit.
De  Opzoomer-zomeractie is ook 
van start gegaan. Inmiddels heb-
ben drieëndertig straten zich aan-
gemeld en wekelijks komen nieu-
we aanvragen binnen. De opzet is 
hetzelfde als vorig jaar. Bewoners 

Opzoomer Mee 

Werkgroep Verkeer  bespreekt 
knelpunten en ziet resultaat.

Onlangs  kwamen leden van het 
Wijkteam   Zevenkamp van deel-
gemeente Prins Alexander op de 
koffie bij de Verkeersgroep van 
Bewonersorganisatie Zevenkamp. 
Aanleiding voor dit gesprek was 
naast kennismaking ook,  het be-
spreken van tal van  verkeersknel-
punten in de wijk Zevenkamp. 
Vorig jaar had de verkeersgroep 
het initiatief genomen om  tal 
van knelpunten in een fotoboek 
vast  te leggen  en deze  aan de 
deelgemeente aan te bieden.  De 
knelpunten zijn bekeken en be-
sproken.

Een van de onveilige fietskruisin-
gen bevond zich op de hoek  Schil-
meer- Laan van Magisch-Realisme.  
Auto’s maakten tot op heden mis-
bruik van deze fietspaden. ( zie 
foto) Inmiddels zijn  obstakels  
aangebracht met  verkeersbor-
den. Prima werk!

Werkgroep verkeer 

Een goed gevuld terras
De inmiddels bekende BuurtTent 
van de Bewonersorganisatie Ze-
venkamp was op 30 juni 2009 te 
vinden op een binnenterrein aan 
het Spinet. Een verrassend mooie 
plek met redelijk veel groen. 
Omwonenden hadden een week 
eerder een uitnodiging in de bus 
gekregen. Een gezamenlijke uit-
nodiging van de BOZ, SONOR en 
Vestia. Misschien kwam het door 
het warme weer; het terras was 
de gehele avond goed bezet. Kin-
deren uit de buurt kwamen ook 

Flinke groep “schouwers’’ beoor-
delen de buitenruimte

Woensdag 1 juli kwamen de 
’schouwers’ voor de wijk Zeven-
kamp in het LCC Zevenkamp bij-
een om, na de koffie of thee de 
wijk op vele punten te beoorde-
len. Deelgemeente Prins Alexan-
der, organiseert vier keer per jaar 
een wijkschouw waar bewoners, 
corporaties, Bewonersorganisatie 
Zevenkamp, Stadstoezicht, SO-
NOR, Roteb, (deel)gemeentelijke 
diensten aan deelnemen. De start 
was in het LCC Zevenkamp en de 
lange fietstocht eindigt met een 
lunch bij de bewonersorganisatie.

Op een warme woensdagochtend  
ging een flinke groep fietsers op 
pad. Dit keer namen ook leden van 
het wijkteam Zevenkamp deel aan 
de tocht. Van de 54 vaste meet-
punten in de wijk werd ongeveer 

Wijkschouw

nieuwsgierig een kijkje nemen. Zij 
hebben in de loop van de avond 
hun ideeën over de wijk met krijt 
op de stoep gezet. Zo zou Zeven-
kamp een hotel moeten krijgen 
en een hele grote glijbaan.

Naast problemen ook ideeën
Diverse bewoners hadden de no-
dige vragen voor de verhuurder 
Vestia. Het schoonhouden van de 
gemeenschappelijke ruimtes, ver-
lichting, het tuinonderhoud van 
mede bewoners, geluidsoverlast, 
vervuiling; allemaal onderwerpen 

waar bewoners het graag over 
wilde hebben. Ook graffiti scoor-
de negatief hoog. 

Bewoners gaven echter ook aan 
iets te willen ondernemen om 
het beter te krijgen. Een aantal 
van hen gaf aan bereid te zijn  om 
íets’met Opzoomeren te gaan 
doen. Misschien een barbecue. De 
BOZ en het opbouwwerk hebben 
aangeboden bewoners daarbij te 
ondersteunen. 

Op 11 september 2009 weer een 
BuurtTentTafel
De volgende BuurtTentTafel is op 
11 september. De BOZ en SONOR  
zetten de BuurtTent  die vrijdag 
neer op het Ambachtsplein.  Dit 
keer  van 15.00 uur tot 21.00  uur!  
Zij sluiten aan bij het bewoners-
initiatief om een gezellige cul-
tuurmarkt te houden op het Am-
bachtsplein.          Graag tot dan!Het bezoek aan buurt Spinet en omgeving levert vragen en ideeën op!

om van de Eneco huisjes, kunst-
huisjes te maken. In de loop van 
2009 heeft Woonbron kunstenaar 
Joost Olij benaderd om de kunst-
kasten daadwerkelijk te realise-
ren.
Kinderen van groep 6 van juf-
frouw Imelda en Bellona van ba-
sisschool De Waterlelie aan het 
Veluwemeer zorgden voor een 
stapel tekeningen waarmee Joost 
Olij aan de slag is gegaan. Het zijn 
twee fleurige kunstwerken ge-
worden die vrolijkheid en leven-
digheid uitstralen.

Elders in wijk bevinden zich nog 
meer saaie Eneco huisjes. Mogelijk 
worden deze ook als kunstproject 
omarmd door omwonenden, cor-
poraties en andere organisaties.  
  Wordt vervolgd.

uit een straat kunnen een waarde-
bon aanvragen om daarmee hun 
straatactiviteit te kunnen bekos-
tigen. Dat kan een schoonmaak-
dag zijn, een plantjesdag, een 
spelletjesdag of een straatdiner 
in uw straat of binnenterrein. Op-
zoomerMee heeft daarnaast ook 
keetjes in de aanbieding met spul-
len om te klussen( schoonmaken) 
in de straat, een dinerkeet, een 
terraskeet en een speelkeet. Via 
Opzoomer Mee  kunt een keetje 
reserveren. Wilt u dit jaar Opzoo-
meren, dan moet u vooraf een 

aanmeldingskaart invullen en af-
geven bij de Bewonersorganisatie 
Zevenkamp (BOZ). Deze kaarten 
zijn bij de BOZ ook verkrijgbaar. 
Let wel op de beperkte openings-
tijden i.v.m. de vakantie. U kunt 
ook een aanmeldingskaart down-
loaden via de site van Opzoomer 
Mee:  www.opzoomermee.nl
Voor het inwisselen van de waar-
debonnen moet u een afspraak 
maken met de BOZ, telefoon; 
010-2892400.  Vanaf  woensdag 
26 augustus kunnen de afspraken 
weer gemaakt worden.

de helft bezocht en beoordeeld. 
Daarnaast konden bewoners 
zelf nog 10 extrapunten aandra-
gen. In twee en een half uur tijd 
werden de punten bezocht en 
beoordeeld. Een aantal locaties 
leidde tot aardige discussies over 
wat nu de beste oplossing is om 
het probleem te verhelpen. Het 
fietspad aan de Gong scoorde 
bijvoorbeeld slecht. (Volgens de 
laatste berichten wordt dit fiets-
pad eindelijk geasfalteerd). Extra 
aandacht werd gevraagd voor de 
gevaarlijke situatie van de aanslui-
ting fietspad Paul Whitemansingel 
op de Wollefoppenweg. (Zie foto) 
Op deze onoverzichtelijke weg 
wordt nog altijd te hard gereden. 
Ook het groenonderhoud aan de 
Albert Rousselsingel zorgde voor 
een extra ‘straatoverleg’(zie foto).
Op 14 oktober  vindt de volgende 
wijkschouw Zevenkamp plaats.
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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.

Kinderpersbureau Stuif es in Maxi
Op een zonnige middag in zevenkamp zijn 4 jonge journalisten op pad gegaan om hun favoriete plekjes 
in kaart te brengen. Hieronder een kort fotoverslag.

Foto 1: spelen in taka tukaland 
(van links naar rechts: Faith, Mike, 
Tida, Naomi). Naomi, Mike, en 
Tida: Hier kunnen we met de ka-
belbaan en lekker klimmen in het 
klimrek, en als het buiten regent, 
is er ook binnen een WII spelle-
tje.

Foto 2: Sporten bij de basisschool 
Leeflang (van links naar rechts: 
Faith, Mike, Naomi, Tida), Naomi, 
Faith, en Tida : Het is lekker groot 
en je kunt hier skaten, basketbal-
len en voetballen. 

Foto 3: Eten bij de snackbar 
Starfood (van links naar rechts: 
Mike, Faith, Tida, Naomi).
Mike: Hier zijn de lekkerste patat-
jes van Zevenkamp.
Faith: Als het zo warm is als van-
daag is een ijsje bij de starfood 
erg verkoelend.

Foto 4: Chillen op het Ambachts-
plein (van links naar rechts: Nao-
mi, Tida, Faith en Mike bovenin 
de foto).

Iedereen: Er zijn hier veel kin-
deren waar je lekker mee kunt 
chillen, en er zijn ook veel leuke 
speeltoestellen waar me mee kun-
nen spelen!
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ZevenKrant
Colofon

De ZevenKrant is een uitgave 
van de Bewonersorganisatie 

Zevenkamp 
Oplage: 7.300 met een 

frequentie van zesmaal per jaar.

Redactie
BOZ Ambachtsplein 141

3068 GV Rotterdam
Teleloon 010 - 2892400
Telefax 010 - 2892409

Internet: 
zevenkrantpost@xs4all.nl 

www.bo7kamp.nl

Freelance journalistiek
Corstiaan Breedveld

Fotografie: 
Corstiaan Breedveld

Ben van Zanten

Lay-out/opmaak: 
Corstiaan Breedveld

www.kunst-en-design.be

Druk: Maassluise Courant

ZevenKrant nummer 5 
verschijnt 24 augustus 2009

Sluitingsdatum kopij is 
31 juli 2009

Regeling voor Chronisch zieken (Wtcg)

WIW (WijkInformatieWinkel)

Wijkinformatiepunt gaat 24 au-
gustus van start.
Met de start van de basisscholen, 
opent ook het Wijkinformatie-
punt(WIP) haar ’deuren’. Een 
nieuwe naam voor een voor-
ziening  die op een vertrouwde 
plek te vinden is. Wanneer u net 
het LCC Zevenkamp aan het Am-
bachtsplein binnen bent gestapt, 
vindt u aan uw rechterzijde het 
Wijkinformatiepunt.  DE PLEK in 
Zevenkamp voor informatie over 
de wijk, voorzieningen, scholen, 
huisvestingsvraagstukken, ou-
derennieuws, info voor jonge-
ren, deelgemeentelijke stukken, 
raadsbesluiten, ja en nee stickers  
enzovoort enzovoort,

Een enthousiast team van vrijwil-
ligers uit de wijk staat te popelen 
om u te ontvangen en  u een kopje 
koffie of thee  aan te bieden. De 
kans is groot dat zij u van dienst 
kunnen zijn. En  is de informatie 
niet direct voorhanden, dan kan 

via internet de noodzakelijk infor-
matie opgevraagd worden.

Het team van vrijwilligers bestaat 
op dit moment uit zes mensen. 
Zij  hebben afgesproken om op  
maandagmiddag, dinsdagmiddag, 
woensdagochtend en vrijdagmid-
dag open te zijn. Voor de tijden 
zie het tabel. Bij uitbreiding van 
het aantal vrijwilligers zullen de 

openingstijden ook verruimd wor-
den.  Mocht u interesse hebben 
om ook als vrijwilliger, in team-
verband iets te willen betekenen  
voor medebewoners; meldt u zich 
dan aan bij de Bewonersorgani-
satie Zevenkamp, Ambachtsplein 
141. Telefoon: 010-2892400. @ 
kan ook : infozevenkamp@xs4all.
nl. De kans bestaat  dat het Wijkin-
formatiepunt ook op een avond 
open gaat. Echter dit is afhanke-
lijk van voldoende vrijwilligers.

Graag tot ziens in het Wijkinfor-
matiepunt !

Het Wijkinformatiepuntteam: Ki-
soen,  Irma, Yolanda, Corrie, Hen-
nie en  John.

Wie 65 jaar of ouder was, 
kon bij het invullen van 
het Belastingformulier, in 
de regeling buitengewone 
uitgaven, a 821 optellen 
bij de bijzondere uitgaven. 
De ouderdomsaftrek ver-
valt. Daarvoor in de plaats 
komen vanaf 2009 ver-
schillende maatregelen.
* De AOW tegemoetko-
ming is verhoogd
* De fiscale ouderenkor-
ting is verhoogd
* De inkomensgrens voor 
fiscale ouderenkorting is 
verhoogd met a 1500 op 
jaarbasis. Hierdoor komt 
er een grotere groep ou-
deren in aanmerking voor 
ouderenkorting.

De aftrek van buitengewo-
ne uitgaven kon doorwer-
ken op inkomensafhanke-
lijke regelingen. Dit had 
effect bij de huurtoeslag. 
Nu ouderen geen vaste af-
trek vanwege ouderdom 
meer hebben, kan dit ge-
volgen hebben voor de 
hoogte van hun huurtoe-

op de mat liggen en in 
2009 zijn betaald, komen 
in het belastingjaar 2009 
nog voor aftrek in aanmer-
king.
* Rekeningen over 2008 
die het CAK na 30 novem-
ber 2009 verstuurt, hoe-
ven niet betaald te worden 
door de cliënt.

Meer informatie op www.
pcob.nl/thema of via  ( 
(038) 4225588.

slag. Daarom is het norm-
inkomen voor huurtoeslag 
voor ouderen verhoogd. Het 
CAK heeft soms een achter-
stand in de inning van de 
eigen bijdrage. Daarvoor is 
een speciale regeling getrof-
fen voor de huidige (T)BU 
regeling.

De regeling
* rekeningen van het CAK 
over 2008 die uiterlijk 30 
november 2009 bij de klant 

Schaaktafels

O U D E R E N N I E U W S

Openingstijden

maandag 13.00 uur tot 16.00 uur
dinsdag 13.00 uur tot 16.00 uur
woensdag 09.00 uur tot 12.00 uur
vrijdag 13.00 uur tot 16.00 uur

Vanaf 1 september 2009 kan men 
bij het LCC, dam- en schaakstuk-
ken lenen (tegen een borg van € 
5,-). 

De winkeliersvereniging
organiseert:

Groot Spektakel Evenement
Sterkste man/ vrouw 2009

Zaterdag 29 augustus
Ambachtsplein Zevenkamp

12.00 uur t/m 18.00 uur
De juryleden:  René Maliangkay, Ted Van de Parre

Speaker: William Paay
Agenda:

Bandenflip
Kruiwagenrace

Timberwalk
Accu tillen

Autotrekken
Deadlift: Alleen vrouwen

Boomstamtillen: Alleen mannen
 

Voor de jeugd zal er een grote STORMBAAN aanwezig zijn.
De winkeliersvereniging Zevenkamp wenst u veel plezier tijdens dit 

Sport Evenement.

Logeerhuis Zevenkamp
Sinds 2008 is ook in Zevenkamp 
een logeerhuis gevestigd. Op de 
Klarinet 125. In een logeerhuis 
worden kinderen voor een week-
end, een vakantieweek onder 
deskundige leiding een andere 
omgeving aangeboden. Het is be-
doeld om ouders van bijzondere 
kinderen wat te ontlasten.

Sommige kinderen met een be-
perking zoals authisme, adhd, as-
perger, moeilijk opvoedbaar, PDD 
NOS enzovoort hebben een heel 
specifieke opvoeding nodig. Voor 
ouders met zo'n kind is dat een 
hele opgave, want er gaat heel 
veel tijd en energie zitten in de 
begeleiding. 
Om ouders en eventuele broertjes 
of zusjes wat rust te geven, kun-
nen de kinderen met beperking 
naar het logeerhuis voor bijvoor-

beeld een weekend. Vrijdag na 
schooltijd brengen en zondag na 
de maaltijd weer ophalen. Per lo-
geerhuis is dat steeds anders ge-
regeld afhankelijk van het beleid.

Uw kind heeft wel een indicatie 
nodig om in aanmerking te ko-
men voor het logeerhuis. De de-
tails daarvoor kunt u vinden bij 
stichting Mee: http://www.handi-
cap.info.

De kinderen zijn de hele dag be-
zig en hebben ook rustperiodes. 
Een dagindeling kan alsvolgt zijn:

* Uitslapen indien mogelijk
* Wassen en aankleden
* Met de hele groep ontbijten
* Spelen of een activiteit
* Drinken met wat lekkers
* Met de hele groep lunchen
* Spelen of een activiteit
* Nog lekker even wat drinken
* Met zijn allen dineren
* Douchen en pyama's aan
* Spelen of een film/tv kijken
* Drinken met wat lekkers
* Bedtijd

Een activiteit kan zijn een uit-
stapje Blijdorp, zwemmen of mu-
seum. Wel een eigen bijdrage van 
2 euro per dag om onder andere 
speelgoed aan te schaffen.

Het is raadzaam om u als ouder te 
laten betrekken bij de organisatie. 
Zo heeft u invloed op uitstapjes 
en diverse activiteiten. Er is ove-
rigens altijd gelegenheid om even 
na te praten met de leiding. Komt 
uw kind voor het eerst, dan is het 
altijd wennen, niet alleen voor het 
kind maar ook voor de leiding en 
voor de ouder.

Bel voor meer informatie met ( 
010 - 2869863 of mail naar logeer-
huiscapelle@asvzzuidwest.nl.
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veren
4. Zet de brommer of fiets altijd 
op slot. Gebruik daarvoor een zo-
genaamd ART-slot.
5. Zet de fiets of brommer met 
een beugel vast aan een paal of 
hek.
6. Gebruik zoveel mogelijk be-
waakte fietsstallingen bij trein- en 
busstations.
Bij het Alexandrium zijn bewaakte 
fietsenstallingen. 
7. Parkeer 's avonds en 's nachts 
niet op een onverlichte plaats.
8. Zet de brommer of fiets altijd in 
de schuur of garage.
9. Als uw brommer, fiets of scoo-
ter toch gestolen wordt, doe dan 
altijd aangifte bij de politie en 
neem de in-
gevulde regi-
stratiekaart en 
aankoopnota 
mee.

De oplossing van ZevenKrant 3 van 2009 is: Voor Thais eten hoeft u niet helemaal naar Thailand af te reizen. 
Thema voor deze puzzel is extra moeilijk: Alcoholische dranken. 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. Voor krant twee is de eerste prijs D. Hijstet Tochtenweg de tweede prijs is 
voor Jaap Assenberg Naardermeer en de derde prijs is voor A. Verkroost Zevenkampse Ring. U kunt uw prijs 
afhalen bij  aan het Ambachtsplein, neem wel deze krant mee en laat zien wie u bent. Laat u verrassen!

Advocaat
Amaretto
Anisette

Uw oplossing voor 2 oktober 2009 naar de redactie van de ZevenKrant. (Zie adres in de colofon op pagina 7)

Alcoholische	dranken

A N C U R A Ç A U O Z U O E
E M C A L V A D O S L E M P
R M A N B O R D E A U X G V
E E Y R R E H S V O B O R E
Z I T O E J R I T O R T A R
E U E S E T N N U G C A P M
E R C O I N T R E A U A P O
R B G P C E G O A T A K A U
B M J R O O M L U K O S N T
I A E U G R A R D R C U I E
W D N N N T T O E I A M S Q
O E E E A I W N V G S J E U
B I V A C C W I I M Ä E T I
I R E U T I V I E U X J T L
K A R E J O H C S R I K E A
V E E N L I K E U R O S É L
Y E K S I H W B I E R A K I

Advocaat
Amaretto
Anisette
Bier
Bordeaux
Bourgogne
Breezer
Cabernet
Calvados
Citroentje
Cognac

Cointreau
Curaçau
Dambruie
Eaudevie
Grappa
Grog
Jenever
Jägermeister
Kibowi
Kirsch
Korenwijn

Likeur
Madeira
Muskaat
Ouzo
Port
Pruneau
Raki
Rosé
Rum
Sherry
Slemp

Slovivic
Tequila
Vermout
Vieux
Whiskey
Wijn
Wodka

Het is weer 
schooltijd, dus 
denk eraan: Zet 
je fiets goed vast, 
dan word je niet 
verrast!

Beste Zevekam-
pers,
Lag vanmorgen 
alleen de ket-
ting van uw fiets 
nog aan de lan-
taarnpaal? Bent 
u inmiddels toe 
aan uw zoveelste 
nieuwe fiets? U bent de enige 
niet. Jaarlijks zijn tienduizenden 
Rotterdammers het slachtoffer 
van fietsendiefstal. Ook in onze 
wijk is het aantal fietsendiefstal-
len hoog. Naast fietsen worden 
ook regelmatig brommers en 
scooters gestolen. Hoog tijd om 
die criminele kringloop te door-
breken en er echt iets aan te doen, 
voordat we het normaal gaan vin-
den. U kunt hier zelf al veel in be-
tekenen. Voorkom diefstal van je 
brommer of fiets op de volgende 
manieren:

1. Vul een registratiekaart in. Deze 
is te verkrijgen bij het politiebu-
reau aan de dr. J.J.P Oudsingel.
2. Bewaar deze bij het garantiebe-
wijs of de aankoopnota.
3. Laat uw postcode met huisnum-
mer in het frame graveren. Als de 
fiets ergens wordt gevonden kan 
de politie er altijd nog achter 
komen waar het rijwiel vandaan 
komt. Bij de meeste fietsenhan-
delaren kunt u uw fiets laten gra-

Bier
Bordeaux
Bourgogne

Breezer
Cabernet
Calvados

Citroentje
Cognac
Cointreau
Curaçau
Dambruie
Eaudevie
Grappa
Grog
Jägermeister
Jenever
Kibowi
Kirsch
Korenwijn
Likeur
Madeira
Muskaat
Ouzo
Port
Pruneau
Raki
Rosé
Rum
Sherry
Slemp
Slovivic
Tequila
Vermout
Vieux
Whiskey
Wijn
Wodka

FietsendievenP u z z e l r u b r i e k

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

Roel Vunderink

Handige adressen om te weten

Thuiszorg Compleet voor al uw zorgvragen vragen ( 010 - 2518859


