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Transformatorhuisjes Scholle-
vaartse Dreef zien er fantas-
tisch en vrolijk uit!

’Een en al vrolijkheid’ zo reageer-
de een passerende voetganger op 
de onlangs beschilderde transfor-
matiehuisjes op de Schollevaartse 
Dreef. Enige weken geleden heb-
ben kunstenaars Joost Olij en 
Wouter Visser de kleurige kinder-
tekeningen van groep 6 (van afge-
lopen schooljaar) van juffrouw 
Imelda en juffrouw Bellona van 
basisschool De Waterlelie ver-
werkt in twee kleurrijke kunst-
werken.

Een vierkant schilderij
Met de bewonersorganisatie Ze-
venkamp, opbouwwerker Ben van 
Zanten van SONOR en het wijk-
team van deelgemeente Prins 
Alexander heeft Woonbron sa-
mengewerkt om tot dit resultaat 
te komen. Op deze pagina zijn de 
kunstwerken helaas in het zwart-
wit te zien. Wilt u ze in kleur zien, 
fiets of wandel een keer naar de 
Schollevaartse Dreef. In de raam-
krant van Bewonersorganisatie 
Zevenkamp zijn kleurenfoto’s te 
bewonderen.

Transformatorhuisjes zien er fantastisch uit!

Vrijwilligers van het WijkInforma-
tiePunt namen deel aan de Cultu-
rele Manifestatie op het Am-
bachtsplein op vrijdag 11 septem-
ber 2009. Vanaf 15.00 uur waren 
zij druk bezig met het opzetten 
van het terras en De BuurtTent, 
het klaarleggen van de nodige in-
formatiefolders en het opblazen 
van vele gekleurde ballonnen.

Tijdens deze geslaagde dag pre-
senteerde het WIP haar nieuwe 
kleuren folder. In deze folder is te 
lezen wat het WIP is, wat de ope-
ningstijden zijn, welke informatie 
voorhanden is en hoe het team 
werkt.
Het WIP beschikt over heel veel 
informatie op het gebied van ou-
deren, welzijn, gezondheid, recre-
atie, sport, Opzoomeren, wonen 
en dergelijke. Ook informatiefol-
ders van gemeente Rotterdam en 
deelgemeente prins Alexander 

zijn beschikbaar. Tevens beschikt 
het WIP over digitale informatie.

HetWijkInformatiepuntteambe-
staat uit Jolanda, Corrie, John, Ir-
ma, Hennie en Kisoen. 

Zij bemensen het WIP op maand-
ag, dinsdag en vrijdag van 13:00 
uur tot 16:00 uur en de woensd-
agochtend van 09:00 uur tot 
12:00 uur.

Tijdens schoolvakanties en 
feestdagen is het WIP gesloten of 
zijn de openingtijden/dagen 
aangepast.

Wanneer u langs komt staat een 
vers kopje thee of koffie voor u 
klaar! 
Graag tot ziens!
	
Team	WijkInforamtiePunt

Nu actief: De WIP

De dag van de dialoog
Vrijdag 6 en zaterdag 7 november 2009 vinden in heel Rotterdam Dialoogtafels-bijeenkomsten plaats. 
Ook in de wijk Zevenkamp worden bijeenkomsten georganiseerd, maar bewoners en instellingen kunnen 
zelf ook een Dialoogtafel opzetten. SONOR opbouwwerk Zevenkamp organiseert een aantal tafels en is 
het aanspreekpunt voor de dag van de Dialoog in Zevenkamp.

Heb ’t LEF- Wat is jouw/uw lefmo-
ment?
Het thema voor de Dag van de 
Dialoog 2009 in Rotterdam is: 
Heb ’t LEF! Met dit thema hopen 
wij weer op magische verhalen, 
fijne momenten en goede ge-
sprekken aan de Dialoogtafels in 
Zevenkamp. Wat is het LEF mo-
ment uit jouw/uw leven?  Het ori-
gineelste LEF-moment kan op de 
stedelijke website geplaatst wor-
den en worden beloond met een 
mooie prijs!

Jongeren en LEF!
2009 is nog altijd het jongeren-
jaar. Ben jij tussen de 12 en 27 
jaar dan zijn wij op zoek naar een 
dialoog met jou! Jongeren bepa-
len immers de toekomst van Rot-
terdam en Zevenkamp, vooral tij-
dens het Rotterdams jongerenjaar 
2009. De eerste 100 ’jonge’ in-
schrijvers ontvangen een leuk 
presentje. Heb het LEF en schrijf 
je in op www.dagvandedialoog.nl.
In de wijk Zevenkamp worden 
ook dialoogtafels georganiseerd. 

In het LCC, bij de Bewonersorga-
nisatie Zevenkamp vindt bijvoor-
beeld een bijeenkomst plaats.

Meer informatie
Wilt u nadere informatie ontvan-
gen, deelnemen aan een tafel of 
zelf een tafel organiseren, neem 
contact op met SONOR opbouw-
werk Zevenkamp ( 010 - 
2892400. 
Mailen mag ook: infozeven-
kamp@xs4all.nl

Bewegen voor ouderen

17/11, 1/12 of 15/12 2009.

Het Ouderen Platform Zevenkamp 
organiseert sinds kort een gezel-
lige, gratis,  dansmiddag. Op ver-
schillende muziekstijlen, zoals 
jive, wals, foxtrot of merengue,  
kunt u van 14:00 uur tot 16:00 uur 
heerlijk actief bezig zijn. Kunt u 
niet dansen? Geen probleem!!!! 
Een praatje maken onder het ge-
not van een drankje kan altijd. 
U krijgt 1 gratis consumptie in de 

vorm van een kopje thee of koffie 
of fris of bier of wijn. U kunt ons 
vinden aan het Ambachtsplein 
141 in het LCC (voorheen de 
Scheg). Voor informatie kunt u 
bellen naar ( 010 - 2892400 of 
mailen naar infozevenkamp@
xs4all. Uw gastvrouw en –heren 
Hennie Rosenbrand, John Moore 
en Kisoen Pandohi-Mishre hopen 
u te mogen begroeten op 20/10, 
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Naar aanleiding van ons bezoek in 
april dit jaar om te praten over 
buitenschoolse opvang heeft als 
resultaat gehad, dat we hard be-
zig zijn met de voorbereidingen 
voor dit project. Er moet een 
bouwtekening gemaakt worden, 
wat moet er allemaal in het ge-
bouw komen en wat voor activi-
teiten zou daar nog meer gedaan 
kunnen worden als alleen na-
schoolse opvang. Wij denken aan 
peuteropvang in de ochtend, een 
ruimte met computers voor kin-
deren die op de lagere school zit-
ten. ’s Avonds gebruik maken van 
de speelzaal door de wat oudere 
kinderen bijvoorbeeld tafeltennis. 
Dit zijn zomaar wat ideeën die bij 
ons opkomen, maar we zullen 
ook luisteren naar de plaatselijke 
bevolking wat voor ideeën zij 
hebben. We zijn er wel achter dat 
het hun project moet zijn en dat 
je ze niets op moet leggen waar 
ze niet achter staan. Maar dan 
komt eigenlijk het grootste strui-
kelblok, dat zijn de euro’tjes die 
we nodig hebben om dit te ver-
wezelijken. We gaan hiermee na 
de vakantieperiode aan de slag 
om allerlei activiteiten te houden. 
Ook kunnen we de opbrengst van 
de  statiegeld box bij Super de 

Boer op Ambachtsplein hiervoor 
gebruiken. We hebben ook al wat 
buitenspeelgoed met 2 deeltrans-
porten daar naar toe vervoerd, 
zoals een draaimolen, glijbaan, 
autoped en een soort schommel-
wip. Met het laatste deeltransport 

is er ook een hoeveelheid sport-
kleding meegegaan dat we gekre-
gen hebben van een voetbalver-
eniging uit hillegersberg, Het be-
trof het meeste voor kinderen. Zo 
gauw we foto’s hebben zetten we 
ze op onze site.

Buurtbemiddelaar: mooi werk!
Buurtbemiddeling Prins Alexan-
der staat open voor nieuwe team-
leden. Buurtbemiddeling biedt 
hulp bij het oplossen van onenig-
heid tussen buren. Wanneer het 
buren niet lukt om er samen uit te 
komen kan buurtbemiddeling hel-
pen door met beide partijen te 
praten en hen met elkaar in ge-
sprek te brengen. Wat telt is een 
oplossing die voor beide buren 
goed werkt.

Buurtbemiddeling kiest geen par-
tij en werkt belangeloos. De buurt 
bemiddelaars zijn bewoners uit 
de wijk die dit werk vrijwillig, na 
het volgen van een cursus uitvoe-
ren. In november 2009 vindt  weer 
een basistraining  buurtbemidde-
ling plaats. 

De training is verdeeld over zes 

dagdelen en vinden plaats op    
twee donderdagavonden: 5 en 
12 november en op twee zater-
dagen: 7 en 14 november 2009. 

Tijdens de basistraining leert u de 
werkwijze van buurtbemiddeling 
kennen en ontwikkelt u de ba-
sishouding en vaardigheden die 
noodzakelijk zijn voor dit werk. 
Tijdens de training ervaart u of de 
rol van buurtbemiddelaar bij u 
past. 
De vaardigheden die u als buurt-
bemiddelaar in de basistraining 
en daarna in de praktijk opdoet, 
vragen om ’onderhoud’ en verdie-
ping. Dit gebeurt tijdens de team-
bijeenkomsten en verdiepings- 
trainingen, waarin vragen  uit de 
praktijk centraal staan. Heeft u 
belangstelling en wilt u nader 
kennis maken bel Elma Faber voor 

een afspraak. 
Buurtbemiddeling Prins Alexan- 
der, Bramantestraat 34, 3066 BN 
Rotterdam, ( 010 - 4560409.

 
prinsalexander@buurtbemidde-
ling. org.

www.buurtbemiddelingprinsalex-
ander.nl

Vorige maand eindigde zijn feestelijke tuinfeestje erg verve-
lend. Vrienden, collega’s en zijn ouders waren gekomen. Hij 
had eten en drinken ingeslagen en tafels, stoelen èn de barbe-
cue in de tuin gezet. Hij had ook  de speakers van zijn instal-
latie gedraaid zodat de muziek in de tuin goed te horen was. 
Toen iedereen er was, werd er geklonken op zijn verjaardag.  
Nadat hij de barbecue aan had gemaakt, wat in het begin nog-
al rookte, werden bij de buren ramen en deuren hard dichtge-
slagen. Omdat hij bezig was met het verzorgen van zijn gas-
ten en het roosteren van het vlees,  besteedde hij er geen 
aandacht aan. Even later werd aan de andere kant van de 
schutting iets geroepen. Zijn vrienden die er naast zaten ver-
telden later dat de buurman vroeg of het wat zachter kon. Een 
collega had een lollige opmerking gemaakt die de buurman 
niet kon waarderen. Dat er wordt gelachen en gepraat hoort 
bij een feestje. Okee, hij vond het ook minder fijn dat later op 
de avond zijn vrienden spontaan gingen zingen, maar ze be-
doelden het goed. 
Om half twaalf werd er aangebeld door twee politieagenten. 
Ze kwamen vanwege klachten van de buren over herrie. De 
agenten waren beleefd en vriendelijk maar twee van zijn 
vrienden reageerden onbeheerst. Toen liep het uit de hand. 
Zijn naaste buren kijken hem sindsdien niet meer aan. 
En nu zitten er twee mensen van buurtbemiddeling op zijn 
bank, omdat de buren met hem willen praten. Hij vindt het 
flauw dat ze die avond niet zelf hebben aangebeld. Ook vindt 
hij dat hij in zijn huis en tuin mag doen wat hij wil. Bovendien 
ergert hij zich ook wel eens aan het geluid van de elektrische 
schuurmachine en aan de stinkende vuilcontainers van de bu-
ren. 
Hij beseft dat er iets moet gebeuren, want hij vindt dit niet 
prettig. Daarom besluit hij om samen met de bemiddelaars in 
gesprek te gaan met zijn buren. 
       Dalia

Het boek genaamd ’De Verlore-
nen’ van de schrijfster Kim Echlin, 
gaat over een liefdespaar. Het 
speelt zich deels af in Canada en 
deels in Cambodja. Als zestienja-
rig meisje ontmoet zij Seyton, 
een rustige Aziatische jongen met 
ogen, waarvoor zij gelijk al be-
zwijkt. Bovendien speelt hij nog 
in een band en dat maakt hem 
nog aantrekkelijker. Zij heeft geen 
idee, wat hij in zijn jeugd allemaal 
heeft meegemaakt. Daar komt zij 
pas veel later achter, wanneer zij 
hem heeft teruggevonden in zijn 
vaderland.

Corruptie? Democratie?
Ook zij zal dan kennismaken met 
de gruwelijkheden van een oor-
log, die zoals alle oorlogen van 
mensen beesten maakt. Gelukkig 
voor haar, bestaat er ook nog zo 
iemand als Will. Ook een Cana-
dees, die door de VN in de zoge-
naamde vredestijd, naar dit land 
is gestuurd om een betere kijk te 
krijgen op het aantal oorlogs-
slachtoffers. Een gruwelijke job, 
maar hierdoor zal hij haar toch 
nog eens van dienst kunnen zijn. 

Of juist NIET! Op een prachtige 
manier vertelt de schrijfster, hoe 
angstig de mensen zijn geworden 
voor buren, vrienden en zelfs 
voor familieleden. Corruptie viert 
hoogtij. Hoezo democratie?
Het is even wennen, dat het ver-
haal wordt verteld door de vrou-
welijke helft van het stel, ààn haar 
geliefde en wel 30 jaar later.
(Bij het lezen, een paar traantjes 
weggepinkt.)
	 	 	 					Jans

Boekbespreking: 
'De Verlorenen'

Column Barbecue

Bereiding

Tagliatelle koken volgens gebruiksaanwijzing.
Tomaten wassen, in partjes snijden en mengen met de dressing.
Surimi in stukjes snijden.
Bosuitjes schoonmaken, in ringetjes snijden en wassen.
In een steelpan de crème fraîche verwarmen, surimi en bosuitjes toe-
voegen, circa twee minuten door en door verwarmen.
Op smaak brengen met zout en peper.
Tagliatelle serveren met saus en tomatensalade.

Eet	smakelijk	!

Ingrediënten
2 bakken verse tagliatelle
6 tomaten
4 eetlepels balsamicodressing 
(Bertolli)
2 pakjes surimi
3 bosuitjes
200 ml crème fraîche

Tagiatelle met surimi (4 personen)

Weet wat je eet 
met Margreet

Sahr (Stichting Alexander Helpt Roemenië)
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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

* 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

Curzus & Zo LCC Zevenkamp  (  010 - 4563993
Literatuur Markt Zevenkamp 

Op woensdag 18 november 2009 wordt in Speeltuin Taka Tuka Land 
een Literatuurmarkt georganiseerd door Stichting Buurtwerk Alexan-
der (www.buurtwerk-alexander.nl). Van 14:00 uur tot 17:00 uur kunnen 
alle bewoners van de wijk ontdekken hoe makkelijk men een poëzieal-
dum kan maken, hoe moeilijk het is om foutloos een dictee te schrijven 
en hoe leuk het is om gewoon te lezen!
Let op! Belangrijke mededeling!
 
Vraag/Oproep voor alle ouders en grootouders: hebt u uw oude poë-
ziealbum nog thuis liggen? Neem het alstublieft mee en laat aan uw 
(klein)kind zien hoe het vroeger ging, zonder chatroom, msn, hyves en 
sms’jes! Er zijn prijzen voor de winnaars van de verschillende taalwed-
strijdjes en er worden prachtige verhalen verteld rond het kampvuur. 
 
U kunt boeken kopen, taal workshops doen, mooie boekenleggers ma-
ken en samen met andere deelnemers werken aan het Grote Zeven-
kamp Verhalenboek. U bent van harte welkom!  

El Dia De Los Muertos
Stichting	Buurtwerk	Alexander	in	samenwerking	met	Viva	Mexico	organiseert	El	Dia	De	Los	Muertos
Deze feest -en herdenkingsdag vindt elk jaar plaats op Allerzielen. Hoewel wordt gesproken over de Dag van 
de Doden duren de festiviteiten twee dagen: Men gelooft dat op 1 November de zielen van de kinderen 
terug keren naar de aarde en op 2 November de zielen van de volwassenen. Dit jaar vieren wij het feest op 
zondag 1 november 2009 in het LCC Zevenkamp op het Ambachtsplein van 18:30 uur tot 20:30 uur.

In oktober loopt het landbouwjaar ten einde en dan verzamelen de mensen de laatste vruchten van hun 
arbeid, en vieren zij de vruchtbaarheid van de aarde. Uit dankbaarheid verzamelt men talloze spullen om 
aan de doden te offeren. Dit kan variëren van een ingelijste foto van een geliefde tot pompoenen, sinaasap-
pels en bloemen. Het is een soort verjaardag van de doden, zou je kunnen 
zeggen. 
Neem op deze dag dus één van de bovenstaande spullen mee (je krijgt ze 
terug na afloop van het feest).
U kunt deze dag genieten van diverse dans-optredens, live-muziek, Mexi-
caanse hap-jes en een film. De zaal gaat open om 18:00 uur en het pro-
gramma start om 18:30 uur. De entree is a 7,50 aan de deur en kaartjes in 
de voorverkoop kosten i 5,-. 

Als u kaartjes in de voorverkoop wilt kopen, kunt u contact opnemen met 
het LCC ( 010 - 4563993 en vraag naar Tjerk of Gosia. Er zijn in totaal 80 
kaartjes beschikbaar.  Wees er snel bij, want op = op! 
Wij	hopen	u	allen	te	ontmoeten	op	deze	multiculturele	feestdag	in	ons	eigen	LCC	
Zevenkamp.

Bewegen met peuters
De peuters worden spelenderwijs vertrouwd gemaakt met bewegingen en kleine opdrachtjes. Zo dansen ze 
op muziek, doen dieren na, spelen en bewegen ze met allerlei attributen, klimmen en klauteren en doen 
spelletjes. De peuters leren veel van elkaar, ze imiteren en helpen elkaar. 
Op speelse wijze maken de kinderen kennis met hun fysieke mogelijkheden. In de lessen wordt met zang, 
spel- en dansvormen gewerkt. De opdrachtjes die de peuters krijgen, stimuleren de grove en fijne motoriek, 
zoals lopen, springen, huppen, kruipen, rollen, draaien, balanceren enzovoort. De kleine en grote spiergroe-
pen, de balans, het evenwicht en de coördinatie worden ontwikkeld. Door het samenspel en een gemeen-
schappelijke beleving van de kinderen kan de cursus ook bijdragen tot het ontwikkelen van de sociale 
houding.

De cursus begint op 4 november 2009 en is van 10:45 uur tot 11:30 uur. 
De kosten per peuter zijn per keer a 2,- of a 1.30 met Rotterdam Pas.

Een super cursus voor kinderen van 1,5 - 3 jaar

Bewegen is belangrijk zeker als je ouder wordt, het houd je fit en zelfredzaam. Botten en spieren worden 
sterker, de coördinatie verbetert, het heeft een gunstige invloed op diverse aandoeningen, maar het is 
vooral leuk en gezellig.
Hoe ouder mensen worden, des te minder ze over het algemeen bewegen. Dat is jammer, want ook voor 
ouderen is bewegen van vitaal belang voor allerlei lichaamsfuncties. Bovendien draagt het bij aan het emo-
tionele welbevinden. Hiermee voorkomt men dat men stijf wordt, de botten broos worden en de algehele 
conditie terugloopt. Verder is bewegen niet alleen goed voor de spijsvertering en de bloeddruk, maar geeft 
het cholesterol tevens minder kans. Mensen met artrose (slechte gewrichten) wordt sterk geadviseerd regel-
matig te bewegen. Dat lijkt namelijk de verergering van artrose af te remmen en zo zijn er nog veel meer 
voordelen van bewegen. De dansbewegingen zijn eenvoudig, voor iedereen te volgen en vooral een zeer 
plezierige manier om op vrolijke muziek bezig te zijn. 
Tijdens de lessen houdt de cursusleider rekening met 
de mogelijkheden en onmogelijkheden van de cursist. 
Het accent ligt niet zo zeer op het vergroten van de 
conditie maar meer op het bewegen en het soepel en 
sterk houden van het lichaam. Na afloop gaan we met 
z’n allen een heerlijk kopje koffie of thee drinken.

De cursus begint op 4 november 2009 en is van 9:30 
uur tot 10:30 uur.
De kosten zijn per deelnemer a 2,50 of a 1,60 met Rot-
terdam Pas.

55+ Dans en Beweging
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  LCC Zevenkamp  (  010 - 4563993           email: lcczevenkamp@senr.rotterdam.nl

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 24 november 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.

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 a 2,15 in 

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

Bij reserveringen dienen de kaartjes minimaal 2 
dagen voor aanvang van de voorstelling afge-
haald te worden. Wanneer het om een kinder-
feestje gaat, dienen de kaartjes minimaal 1 week 
van te voren afgehaald te worden.

Workshop 'Dino'
Kids	totaal
Door middel van vertel- en poppentheater worden de kinderen mee-
genomen naar een ver verleden. Zullen ze erachter komen waar dat 
grote ei vandaan komt en ontmoeten ze een heuse dinosaurus? Wat 
is jou favoriete dino? Kies er eentje uit en maak je eigen kartonnen 
beweegbare dinosaurus.
 
Op woensdag 28 oktober 2009,
Aanvang 14:00 uur. 
Entree a 1,00.

Extra Speelgoedbeurs
Alleen speelgoed kan worden verkocht.
Bel met hetLCC of kom gezellig even langs en wij leggen u graag de 
spelregels uit! Om te kopen of te verkopen.
De verkoop is tussen 13.00 uur en 15.00 uur
Op dinsdag 10 november 2009.
Tussen 13:00 uur en 15:00 uur.

Muziekavond in LCC
UseYourTalentz	-	jamsessies!
Leuk bas spelen, of lekkere gi-
taarlikjes, stoer doen achter een 
drumstel, swingen met een key-
board, zingend schitteren op 
het podium? Of wil je dit leren? 
Ontdek je eigen muzikale talent 
met de UseYourTalentz - jamses-
sies!
Op 19 november 2009.
Aanvang: 19.00 uur.
Entree gratis.

Mozarts Toverfluitje (2 tot 8 jaar)
Cordoba	en	Magnus
De voorstelling is gebaseerd op de opera ’Die Sauberflöte’
van Wolfgang Amadeus Mozart.
Het grappige personage Papageno is een vogelverschrikker maar 
eigenlijk lijkt hij zelfs op een rare vogel. Hij is op zoek naar zijn we-
derhelft, een vriend of vriendin of gewoon iemand om mee te knuf-
felen. In zijn zoektocht wordt hij bijgestaan door zijn toverfluitje.
Zal hij de ware vinden ?
Woensdag 4 november 2009
Aanvang 14.00 uur.
Entree a 2,50 met Rotterdam Pas a 1,90.

Fred en de gouden Harp
Joris Lutz
Het verhaal gaat over de hond Fred die op 
zoek is naar Honderloo,
waar zijn baasje woont. Onderweg komt hij 
andere mensen tegen 

en beland hij zelfs in Amsterdam in het Concertgebouw.
Woensdag18 november 2009.
Aanvang 14.00 uur.
Entree a 2,50 met Rotterdam Pas a 1,90.

Het echt Rotterdams open podium
Samen met Theater Zuidplein organiseert LCC Zevenkamp een talen-
tenjacht voor iedereen vanaf 17 jaar. Zangers, cabaretiers, dichters, 
musici en zelfs circusartiesten kunnen zich opgeven.
Inschrijven kan alleen op:  www. hetechtrotterdamsopenpodium.nl 
Het beloofd een vrolijke, afwisselende avond te worden met onbe-
kend theatertalent met als prijs voor de winnaar een optreden 
in de zaal van Theater Zuidplein.
Woensdag 28 november 2009.
Aanvang 20.00 uur.
Deelname  is gratis.
Entree is gratis.

Shantykoor Albatros
Het koor bestaat uit dertig leden waar van een aantal een instrument 
bespeelt zoals accordeon, banjo, gitaar en trommel.Het repertoire 
bestaat uit Shanties en daar aan aanverwante liederen. Met name 
over Rotterdam, de zee en de nostalgie van het ruime sop. Het be-
loofd een gezellige middag met een dansje en lekkere meezingers te 
worden.
Op zondag 22 november 2009.
Entree a 3,00 met Rotterdampas a 2,50.
Aanvang 14.00 uur.

Een Salsa workshop 
voor jong en oud
Met aansluitend ruim de tijd
om de geleerde passen in prak-
tijk te brengen.
De oorsprong van Salsa ligt in 
Cuba. Daar ontstond een mix 
van Spaanse volksmuziek met 
de ritmes van de Afrikaanse mu-
ziek. Zo ontstond deze eenvou-
dige swingende muziekstijl.De-
ze workshop is voor iedereen 
die eens lekker de heupen wil 
losgooien en wil genieten van 
de opzwepende Salsa muziek. 
Zondag 15 november 2009.
Aanvang 14.00 uur.
Entree a 3,00 met Rotterdam 
Pas a 2,50.

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

Programma 2009
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Om even over twaalf ging het dan 
echt beginnen op het Ambachts-
plein, het winkelcentrum van Ze-
venkamp, te Rotterdam. Een lek-
ker zonnetje, toch bij de aankon-
diging vielen gelijk een paar 
druppels, maar dat waren de eni-
ge druppels die op deze middag 
zijn gevallen. De rest van de mid-
dag was het prachtig mooi weer. 

Bij de wedstrijd werd de starthan-
deling verricht door Peter Pieter-
se, de Portefeuillehouder Sport 
van deelgemeente Prins Alexan-
der. Hij werd door jurylid Rene 
Maliangkay in het harnas gehesen 
en trok daarna de truck van 7.600 
kg onder veel aanmoedigingen 
met een beetje hulp de 20 meter 
over. Daarna ging de wedstrijd 
echt van start.

Eerst gingen de mannen aan de 
slag om met de truck zo snel mo-
gelijk de 20 meter te overbrug-
gen. Bij de truckpull werd al dui-
delijk wie de kanshebbers voor de 
eerste drie plaatsen waren. Debu-
tant Pascal Padovani won dit eer-
ste onderdeel met een zeer snelle 
tijd van 18.62 seconden. Voor de 
Sterkste Vrouw van Zevenkamp 
hadden zich drie dames inge-
schreven. Op het eerste onder-
deel nam Wilma van Leeuwen di-
rect de leiding die ze niet meer 
heeft afgestaan.

Wilma 80 meter timberwalk
Bij de vrouwen zette Wilma van 

Leeuwen een zeer goede afstand 
neer bij de timberwalk van bijna 
80 meter met 2 boomstammetjes 
van 30 kg per stuk. Voor Loes 
Klein ging het hier minder goed, 
zij haalde net geen 20 meter. Mar-
greet Pruis haalde bijna 40 meter.
Bij de andere onderdelen kon 
men zien dat het zou gaan om 
Berry Verhey, Roy van der Wulp en 
Dennis van Beusekom. Toch werd 
de echte plaatsbepaling uitge-
vochten bij het laatste onderdeel, 
de kruiwagenrace. De deelnemers 
moesten de kruiwagen laden met 
tien zakken zand van 20 kg per 
stuk en daarna zo snel mogelijk 
lopen met de 200 kg in de kruiwa-
gen, 20 meter heen en 20 meter 
terug. Het keerpunt was het 
moeilijkst. Omdat men met snel-
heid wilde keren vielen er vaak 
een paar zakken zand af die weer 
opnieuw in de kruiwagen moes-
ten worden gelegd en dat kostte 
belangrijke seconden. 

Berry draaide met beleid
Ook gebeurde dat bij Berry Ver-
hey en Dennis van Beusekom en 
voor Dennis betekende dat hij 
zijn tweede plaats verspeelde. 
Roy van der Wulp deed bij de krui-
wagenrace het keerpunt met be-
leid en kwam daardoor op de 
tweede plaats. Een kruiwagen-
race had men al heel lang niet 
meer meegemaakt. De deelne-
mers vonden het een leuk onder-
deel met kracht, snelheid en be-
hendigheid.

Uiteindelijk werd bij de mannen 
Berry Verhey eerste, Roy van der 
Wulp tweede en Dennis van Beu-
sekom derde. 

Wilma en Berry de eersten
Bij de vrouwen werd Wilma van 
Leeuwen eerste, Margreet Pruis 
tweede en Loes Klein derde. De 
prijswinnaars kregen een beker 
en een medaille omgehangen van 
de twee bellydanseressen (in de 
pauzes was er een optreden van 
twee bellydanseressen om het pu-
bliek te entertainen). Tevens was 
er voor de winnaars Berry Verhey 
en Wilma van Leeuwen nog een 
wisselbeker. Dit betekent dat er 
volgend jaar in Zevenkamp weer 
een Sterkste Man en Vrouw wed-
strijd gehouden zal worden. Berry 
Verhey en Wilma van Leeuwen 
zullen dan hun titel weer moeten 
komen verdedigen.

Ongetrainde dames deden het 
prima
Vermeldenswaard is dat de vrou-
wen ongetraind aan deze wed-
strijd deelnamen omdat er geen 
andere vrouwen zich hadden op-
gegeven en zij dan maar de eer 
van Zevenkamp wilden verdedi-
gen. De wedstrijdleiding was in 
goede handen van Ted van de Par-
re en Rene Maliangkay. Voor de 
eerste Sterkste Man en Vrouw in 
Zevenkamp (Rotterdam) kunnen 
kunnen we terugkijken op een ge-
slaagde leuke en spannende wed-
strijd.             William	Paay

De sterkste vrouw van Zevenkamp: Wilma

v.l.n.r.	Margreet	Pruis,	Wilma	van	Leeuwen,	Loes	Klein	(Bron:	www.alexfoto.nl)

v.l.n.r.	Roy	van	der	Wulp,	Berry	Verhey,	Dennis	van	Beusekom	(Bron:www.alexfoto.nl)

Terugblik Culturele manifestatie 11-9-2009
Het bewonersinitiatief Ambachtsplein had voor dit jaar een nieuw 
evenement bedacht. Op 11 septrember 2009 vond, op het Am-
bachtsplein, de eerste Culturele Manifestatie plaats. De weergoden 
waren ons zeer goed gestemd en mede daardoor werd het een gewel-
dige middag.Geertje Boekhoudt (portefeuillehouder Kunst en Cultu-
ur, Participatie en Sociale samenhang) gaf om 16:00 uur het startsein 
voor een gezellige middag.

Diverse instanties waren verte-
genwoordigd op de culturele bra-
derie voor het verkrijgen van 
allerlei informatie. Het was volop 
genieten van de prachtige Suri-
naams-Cre-oolse en Surinaams-
Hindoestaanse modeshow, zalige 
Surinaamse hapjes, Hollandse    
erwtensoep, Thaise saté en di-
verse optredens met swingende 

muziek.
De dag werd afgesloten met het 
inmiddels jaarlijks terugkerende 
Gevelconcert.
Het was, zeker voor de bewoners 
van Zevenkamp (maar ook voor 
iedereen van buiten Zevenkamp!), 
een zeer goed geslaagd evene-
ment wat zeker voor herhaling 
vatbaar is!!! 
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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.

Buskesschool

Op 22 september 2009 zijn we op 
schoolreisje gegaan naar Oud Val-
keveen. Alle groepen vier van de 
Buskesschool. Daar bijna aange-
komen zongen we heel hard het 
lied 'we zijn er bijna'. Er wouden 
heel veel kinderen in de vrije val. 
Het was een leuke vrije dag. Er 
was ook een kinderboerderij. Het 
lag aan het IJsselmeer. Het was 
een mooie dag. 
      Sara		groep	4c

Op schoolreisje ben ik in de acht-
baan geweest en ik ben op de 
klim vulkaan geweest. En ik heb 
zes stuiterballen gekocht. En ik 
ben in de vrije val geweest. En ik 
ben geweest waar je ballen kan 
schieten. En met ale jongens heb 
ik gespeelt. En ik heb met Tessa 
gespeelt en met Amber en met de 
liefste jongen van de school. Ik 
wilde in de bootjes, maar dat 
mocht niet dat was heel jammer. 
En we ging naar het pretpark Oud 
Valkeveen en ik ben nog in de 
schommelboor geweest.
	 	 												Rebecca	groep	4	c

Buskesschool  Schoolreisje Oud Valkeveen

De moppentappers

Jantje vraagt aan zijn juf: ,,Kun je straf krijgen als je iets niet hebt gedaan?”
Zegt de juf: ,,Nee, Waarom?” Zegt Jantje: ,,Ik heb mijn huiswerk niet gedaan.”
Stan

Een koe, een lama, een varken en een paard staan in de wei. 
Zegt de lama: ,,Ik kan het beste spugen.”
Zegt de koe: ,,Ik kan het beste kwijlen.”
Zegt het varken: ,,Ik kan het best in de modder rollen.”
Zegt het paard: ,,Ik kan het beste andere vrienden gaan zoeken.”
Sanne

 
 

Herfst heeft heel veel kleuren, 
veel paddenstoelen en geuren.
De blaadjes veranderen van kleur,
In rood, bruin of geel.
Er liggen blaadjes op de grond,
En de wind blaast ze in het rond.
En mensen blijven liever thuis,
In hun droge huis.
Of in hun bed,
Hebben ze veel pret.
De honden willen naar buiten,
maar de mensen blijven liever achter de ruiten.
De kinderen doen op school niet hun best,
ze blijven liever in hun nest.
Ze kijken liever tv,
of lezen een blad op de wc.
Maar sommige mensen zijn blij,
want de winter is nabij.
Alle winterkleren in de kast,
Dan heb je van de kou geen last. 
Amanda	en	Sara
Uit	groep	8a	van	de	Buskesschool	 

Huttenbouw 2009
Maandag 17 t/m Vrijdag 21 Au-
gustus 2009 stond Taka Tuka Land 
in het teken van de jaarlijkse Hut-
tenbouw. Het thema van dit jaar 
was het Wilde Westen. Dankzij de 
grote hitte die week was het vrij 
eenvoudig om jezelf te wanen in 
dat ’kleine huisje op de prairie’

Op Maandag ontvingen wij rond 
de 45 enthousiaste huttenbou-
wers, met grootse (veelal uitge-
werkte) plannen. We zagen dat de 
deelnemers in de leeftijd 7-14 jaar 
uit zichzelf teams vormden en 
zich als uitgehongerde, maar des-
ondanks gestructureerde en soci-
ale prairie-wolven op de enorme 
stapels pallets stortten. 

Na de eerste dag zagen we al dat 
het erg moeilijk zou worden om 1 
hut te kiezen uit deze 14 fantasie-
volle creaties, aangezien bijna 
elke hut wel iets bijzonders had 
dat de vermelding waard leek. Na-
dat alle hutten door de makers 
afgetimmerd, versierd, ingericht 
en geverfd waren, waren we in-
middels op de een na laatste dag 
beland en was het tijd om enkele 
fotos te nemen van de gemaakte 
hutten.
Op de laatste dag was het dan zo-
ver: Er moest een winnaar geko-
zen worden. Ik vind het zelf 
meestal niet leuk om 1 winnaar 
uit te kiezen, omdat je daarmee 
de anderen eigenlijk tekort doet. 

Iedereen is een winnaar en daar-
om hebben we ook geregeld dat 
elk team in ieder geval een klein 
bekertje meekreeg. Zo werd ie-
dereen toch nog winnaar. De wis-
selbeker is in handen gekomen 
van de winnaar, die verkozen is 
door 1 afgevaardigde van elk 
team een top 3 te laten maken 
van beste hutten van 2009. 
De huttenbouw werd afgesloten 
met een vreugdevuur van losse 
stukken uit de gebruikte pallets, 
en als afsluiter kreeg iedereen die 
zich hiervoor had opgegeven een 
heerlijke barbecue-maaltijd.
Ook dit jaar was huttenbouw 
weer een groot succes!
Tjerk	Schoonheim	en	Gosia	Bojar
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Chronisch zieken en gehandicapten

WIP (WijkInformatiePunt)

Vanaf nu kunt u weer bij ons te-
recht voor informatie, folders en-
zovoort over de meest uiteenlo-
pende onderwerpen. Wij helpen 
u graag met het zoeken naar alles 
wat in ons vermogen ligt!

Het WIP is gevestigd aan de voor-
kant van het LCC (voorheen de 
Scheg) en wordt bemand door 
een aantal enthousiaste vrijwilli-
gers.

Het team zoekt wel nog verster-
king! Heeft u een paar uurtjes 
over en zin in gezelligheid? Loop 
dan eens binnen bij het WIP en 
meldt u aan als vrijwilliger. Speci-
ale vaardigheden zijn absoluut 
niet nodig, wel klantvriendelijk 
en in teamverband kunnen en wil-
len werken.

We hopen u snel te mogen be-
groeten in het vernieuwde WIP.

Vanaf januari 2009 geldt de 
Wet tegemoetkoming chro-
nisch zieken en gehandicap-
ten (Wtcg).

*) Veel chronisch zieken en 
gehandicapten krijgen voort-
aan eenmaal per jaar auto-
matisch een algemene tege-
moetkoming. Deze varieert 
van 150 tot 500 euro. 

*) Wie zorg krijgt vanuit de 
AWBZ of gebruik maakt van 
de Wmo, krijgt korting op ei-
gen bjdrage.

Mensen in een instelling krij-
gen acht procent korting als 
ze 65 jaar of ouder zijn en 
zestien procent als zij of hun 
partner nog geen 65 zijn.

Wie thuis zorg ontvangt van-
uit de AWBZ, krijgt een kor-
ting van drieëndertig pro-
cent. Dat geldt ook voor 
mensen die bij het huishou-
den hulp in natura ontvan-
gen vanuit de Wmo. De eigen 
bijdrage bij een persoonsge-
bonden budget blijft gelijk. 

*) Via de belasting zijn alleen 
nog specifieke kosten aftrek-

benutten. Daardoor liepen de 
kosten van de regeling elk 
jaar op.

De nieuwe wet is specifiek 
gericht op chronisch zieken 
en gehandicapten. Zij ont-
vangen voortaan automatisch 
een vergoeding voor de extra 
kosten die zij maken, zonder 
daarvoor papieren hoeven in 
te vullen. 
Daarnaast regelt de wet dat 
ouderen en arbeidsonge-
schikten automatisch worden 
gecompenseerd voor het ver-
vallen van de aftrek voor ou-
deren en arbeidsongeschik-
ten binnen de buitengewone 
uitgaven regeling.

baar. Aftrekposten die verdwij-
nen zijn ondermeer de eigen 
bijdrage AWBZ/Wmo, de pre-
mie voor de aanvullende verze-
kering, uitgaven voor begrafe-
nissen en crematie, uitgaven 
voor brilmonturen, glazen, len-
zen, en ooglaserbehandelin-
gen.

*) Arbeidsongeschikten die 
tenminste vijfendertig procent 
arbeidsongeschikt zijn met 
een arbeidsongeschiktheids-
uitkering van het UWV (Uitvoe-
ringsinstituutWerknemersver-
zekeringen) en die AWBZ ver-
zekerd zijn, krijgen eenmaal 
per jaar een tegemoetkoming 
van 350 euro.

*) De AOW tegemoetkoming 
gaat omhoog.

Automatisch
De nieuwe wet komt in de 
plaats van de fiscale regeling 
buitengewone uitgaven bij de 
inkomstenbelasting. Veel chro-
nisch zieken en gehandicapten 
maakten geen gebruik van de-
ze regeling. Tegelijkertijd wis-
ten veel gezonden mensen de 
ruime aftrekmogelijkheden te 

O U D E R E N N I E U W SDress for Succes
Van (mantel)pak tot hoge hak
’Dress for Succes’ wil vrouwen en 
mannen met een uitkering aan-
moedigen bij het vinden van een 
betaalde (deeltijd)baan. Na een 
periode van een minimum inko-
men, is er weining of geen geld 
over om kleding voor een sollici-
tatiegesprek of een nieuwe baan 
aan te schaffen. Als u toch repre-
sentatief op een gesprek wilt ver-
schijnen biedt dress for succes 
een oplossing voor u.

Goed gekleed solliciteren
Dat kan zonder dat het geld kost. 
Heeft u een uitkering en u gaat 
solliciteren, kunt u bij Dress for 
Succes een set kleding uitzoeken.
Wat u nodig heeft voor een gratis 
kledingset is uw sollicitatieuitno-
diging tot een gesprek of een 
brief van het reïntegratiebureau. 
Wordt u daarna aangenomen, 
krijgt u op vertoon van uw aan-
stellingsbrief een tweede combi-
natie cadeau.

Vliedberg

Kostuums, Blouses, 
Overhemden, Stropdassen, 

Jassen, Rokken, 
Broekpakken, 
Accessoires...

Winkel
In de winkel vindt u representa-
tieve kleding in diverse maten en 
stijlen. Deze kleding wordt voor-
namelijk door werkende mannen 
en vrouwen beschikbaar gesteld, 
maar ook via donaties en sponso-
ring verkregen. Kom gewoon 
eens langs in de winkel. U bent 
van harte welkom om op uw ge-
mak rond rond te kijken. Wilt u 
hulp bij het kiezen? De medewer-
kers geven een persoonlijk ad-
vies.

Jacob van Campenplein 37, 3067 
LA Rotterdam. ( 010 - 2810696 
of ( 06 - 15382111. info@dress-
forsucces-nederland.nl.

Top tien tips: wat u niet moet doen tijdens een sollicitatiegesprek:
1) Gekreukte, ongestreken of ongepoerste kleding, open schoenen
2) Witte sokken onder een kostuum
3) Te korte broek
4) Te korte sokken waardoor de beenhuid zichtbaaris bij het zitten
5) Schoenen, sokken en das passen niet bij het kostuum en bij elkaar
6) Ongepaste accessoires
7) Schilfertjes roos op je kostuum
8) Opvallende sieraden, neuspiercing, wenkbrauwpiercing of oorbellen
9) Een overdaad aan aftershave en een onverzorgd kapsel.

N.B.: U krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk

 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

Een kleine foto-impressie van de 
Thema-week verkeer van de basis 
school de Vliedberg.
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niet voldoet aan de technische ei-
sen, bijvoorbeeld als hij veel te 
hard gaat, vorderen wij het kente-
kenbewijs in en sturen dat op 
naar de RDW. De eigenaar moet 
dan de bromfiets opnieuw laten 
keuren bij de RDW om zijn kente-
kenbewijs terug te krijgen. Daar-
voor moet de bromfiets echter 
wel in originele staat worden ge-
bracht. Ga je toch rijden terwijl je 
kentekenbewijs ingevorderd is, 
pleeg je een misdrijf en wordt je 
bromfiets in beslag genomen als 
je gecontroleerd wordt. We schre-
ven deze woensdagavond 52 be-
keuringen voor uiteenlopende 
feiten, 2 kentekenbewijzen zijn 
ingevorderd en 2 mensen zijn 
aangehouden omdat ze te veel al-
cohol op hadden. Eén jongen was 
toch weer gaan rijden ondanks 
dat zijn bromfiets bij een eerste 
controle technisch niet in orde 
bleek en werd later op de dag 
weer gepakt. Een andere jongen 
had van de controle gehoord via 
zijn vrienden en wilde even ko-
men kijken op de controleplaats. 
Jammer genoeg voor hem kwam 
hij op de brommer, die bij con-
trole te hard bleek te gaan (63 
km/u). De hoogst gemeten snel-
heid van deze 
avond was 97 
km/u na af-
trek van de 
correctie van 
3% en alle 
marges. 

Het thema voor deze puzzel is: De	bloemenwinkel. 
De redactie van de ZevenKrant wenst alle puzze-
laars veel puzzelplezier. 
Uit alle goede inzendingen worden weer drie 
winnaars getrokken en hun namen in ZevenKrant 
nummer 6 gepubliceerd.

Biedemeier
Bloembollen
Bloemen

Uw oplossing voor 3 november 2009 naar de redactie van de ZevenKrant. (Zie adres in de colofon op pagina 7)

Bloemenwinkel

N B E R E T E M R E T A W N J E
E S E G A S R O C S C H A L E N
O P M A K E N D I U R K S P I G
R N E K K I H C S M E O L B E B
G E N P L A N T E N B A K K E N
R G E R B L O E M E N K R A N S
E I S E J K O T S T N A L P J R
I R S T R U I K E N E S A O A E
S A U E R O O N J A K J A S R I
E J T I O K V O K L E E O R I U
J E C G Z O P D U P W S A N G L
D E A E E N E T T E K E O B E S
N W C D N K E R S T B O M E N D
A T I S E J K U T S T S R E K I
M N N E K K A T S A A P E N R U
G E E N E D A Z F V A Z E N O R
N P T G R A F K R A N S E N D B
A L T E R B L O E M B O L L E N
H U O N E L E T H E E S T E R S
O T P O S R E I E M E D E I B !

Biedemeier
Bloembollen
Bloemen
Bloemenkrans
Bloemschikken
Boeketten
Bruidsluier
Cactussen
Corsages
Eenjarigen
Gieter
Gipskruid

Grafkransen
Gras
Hangmandjes
Heesters
Herfststukjes
Kasjes
Kerstbomen
Kerststukjes
Kweken
Oase
Opmaken
Paastakken

Planten
Plantenbakken
Plantenvoeding
Plantstokjes
Potten
Rozen
Schalen
Siergroen
Struiken
Telen
Tulpen
Tweejarigen

Vaste planten
Vazen
Watermeter
Zaden

Woensdag 30 september 2009 
hielden wij vanuit het bureau Ze-
venkamp, naar aanleiding van vele 
klachten uit de wijk en in samen-
werking met de collega’s van de 
regio Hollands-Midden en de GZH 
een ASO actie. ASO is politie jar-
gon voor Aanpak Scooter Over-
last, dus eigenlijk hielden we ge-
woon een bromfietscontrole.
Ik mag op zo’n dag mezelf weer in 
mijn motorpak hijsen en op jacht 
gaan naar bromfietsers die binnen 
onze doelgroep vallen. U weet 
wel, die jongenlui die met z’n 
tweeën op een scooter, met de 
helmen half op het hoofd met 
veel te hoge snelheid over stoe-
pen en fietspaden rijden waarbij 
de uitlaat zoveel lawaai maakt dat 
het pijn doet aan de trommelvlie-
zen. We richten dan één of meer-
dere controleplaatsen in waar we 
een vermogenstestbank neerzet-
ten en een aantal agenten die de 
bromfietsers opvangen als ze 
door de motorrijders worden ge-
bracht. De scooters en hun berij-
ders worden vervolgens aan een 
administratieve controle onder-
worpen en de bromfiets wordt 
onderzocht op technische gebre-
ken. Het is fijn dat minder bekeu-
ringen zijn uitgedeeld dan de vo-
rige jaren. Wanneer een bromfiets 

Bloemenkrans
Bloemschikken
Boeketten

Bruidsluier
Cactussen
Corsages

Eenjarigen
Gieter
Gipskruid
Grafkransen
Gras
Hangmandjes
Heesters
Herfststukjes
Kasjes
Kerstbomen
Kerststukjes
Kweken
Oase
Opmaken
Paastakken
Planten
Plantenbakken
Plantenvoeding
Plantstokjes
Potten
Rozen
Schalen
Siergroen
Struiken
Telen
Tulpen
Tweejarigen
Vaste planten
Vazen
Watermeter
Zaden

ASO actieP 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

Pedicure (Reuma, diabetes)
Hanna Kersout
Red Debroystraat 38
3069 ZJ Rotterdam
( 010 - 2200777
( 06 - 31593269

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

De oplossing van ZevenKrant 4 van 2009 is: Neem	
nooit	een	glaasje	teveel!	1e prijs: Y.J. Bazel, F. Borde-
wijkstraat, 2e prijs: H. Eland2, 3e prijs: T. Willemse, 
Zevenkampse Ring. U kunt uw prijs afhalen bij Su-
per de Boer, Ambachtsplein, neem wel deze krant 
mee, laat zien wie u bent en laat u verrassen!


