
divers; oorlogstijd, weggooien 
van eten, dromen over vliegen 
maar ook zelf beslissingen durven 
nemen. 
De deelnemers hebben afgespro-
ken om in het voorjaar 2010 nog-
maals met elkaar aan tafel te gaan.

Luisteren is zo mooi!
De derde Dialoog tafel werd  ge-
houden bij de bewonersorganisa-
tie Zevenkamp. Tijdens de brood-
maaltijd werd het thema ’Heb het 
Lef ’ op verschillende manieren 
belicht. Aan de hand van voorbee-
lden werden de deelnemers ge-
prikkeld om hun Lefmoment aan 
anderen te vertellen. Uiteen lo-
pende ervaringen werden ge-
deeld zoals het Lef hebben om je 
vaderland en familie te (moeten) 
verlaten of het spreken voor een 
grote menigte. De deelnemers lu-
isterden vol respect  en bewon-
dering naar elkaar. Maar ook  
dromen kwamen aan bod. Bij-
voorbeeld het vasthouden van 
een aapje of het diepzee duiken. 

Na drie uur aan tafel te hebben 
gezeten had de gesprekleider het 
lef om de voordurende dialogen 
af te sluiten. Alle deelnemers 
keken terug op een meer dan ge-
slaagde bijeenkomst.

Dag van de dialoog meer dan geslaagd!

Woensdag 16 december 2009 
bijzondere  kerstsfeer op het 
Ambachtsplein

De kerstperiode is weer in aan-
tocht en dat betekent dat ook op 
het Ambachtsplein weer kerstacti-
viteiten georganiseerd zullen wor-
den. Net als voorgaande jaren 
heeft de bewonersorganisatie Ze-
venkamp  voor de woensdag  een 
kerstprogramma bedacht.

Levend vee
Op woensdag 16 december zal de 
kerststal met levend vee te be-
wonderen zijn. Ook dit jaar weer 
bijzondere lieve dieren. Natuurlijk 
ontbreekt ook de grote  verlichte 
kerstboom niet 

Zingen in de sneeuw
Dit jaar zullen nog meer kinderen  
(ongeveer 150!) kerstliederen ko-
men zingen. De kinderen van de 
basisscholen de Waterlelie, de 
Vlietberg en de Buskesschool  zul-
len dit jaar rond de kerstboom  
hun mooiste liedjes laten horen 

en meezingen mag altijd! Nieuw 
dit jaar is dat het tijdens het zin-
gen echt gaat sneeuwen.

Koffie en thee
De BuurtTentTafel met terras van 
de bewonersorganisatie zal weer  
aanwezig zijn met koffie en thee.
Voor alle kinderen en bezoekers 
van het Ambachtsplein zijn er pof-
fertjes. 

Kerstaankondiging

Bomenkap Boorn
Bewoners  van Boorn  zijn ver-
drietig en boos over het rooien 
van tientallen grote bomen.

Onlangs zijn alle grote bomen aan 
de Boorn in een middag tijd om-
gezaagd en afgevoerd.
De bewoners aan de Boorn 
stonden vol ongeloof voor het 
raam te kijken wanneer een boom 
van 25 jaar oud binnen vijf mi-
nuten neergehaald werd. Wat 
eens een groene laan was met vol-
wassen bomen is nu een kale 
vlakte met wat struikgewas.
Bewoners die al tientallen jaren 
aan de Boorn wonen hebben de 
bomen groot zien worden. Een 
mooi groen scherm als entree 
voor de wijk Zevenkamp. Niet al-
leen de bewoners wonend aan de 

Boorn, maar ook in de omliggende 
straten zijn boos en verdrietig. 
Niemand wist hier iets van en/of 
heeft een brief van de deelge-
meente ontvangen. 

Inmiddels is navraag gedaan bij 
de deelgemeente. Een woord-
voerder kon melden dat in de 
maand juni een kapvergunning is 
aangevraagd. Deze is volgens de 
procedure die geldt, vervolgens 
verleend. De gerooide bomen 
zouden tak- en breukgevoelig zi-
jn. Nieuwe bomen worden terug 
geplaatst, dit keer essen.  Ook de 
overige bomen als de populieren 
aan de Zevenkampseweg zullen  
binnen een paar jaar ook gerooid 
worden, zo deelde de woordvoer-
der van de deelgemeente mee.

Op drie verschillende locaties in 
de wijk vonden op  6 en 7 novem-
ber 2009 Dialoog bijeenkomsten 
plaats. Het thema was dit jaar 
’Heb ’t LEF’. De organisator van 
de Dialoogtafels SONOR opbouw-
werk Zevenkamp, had het lef om 
vooraf te roepen dat Zevenkamp 
drie tafels zou gaan organiseren. 
En dat is gelukt!  In samenwerking 
met zorgcentrum de Aarhof, tie-
nercentrum de 7’s, bewonersor-
ganisatie Zevenkamp en SONOR 
opbouwwerk Zevenkamp  werden  
drie tafelbijeenkomst gehouden.

Meiden aan tafel
Vrijdagavond 6 november kwa-
men meiden in De 7’s bijeen om 
hun Lef te tonen en Lef ervarin-
gen aan anderen te vertellen. De 

aftrap werd gegeven met het dur-
ven vasthouden van een woestijn 
ratje en het eten van gebakken in-
secten. Na indrukwekkende, per-
soonlijke verhalen, daagden de 
meiden elkaar uit om  te zingen 
en te rappen.
 
De Aarhof gaat door!
In zorgcentrum de Aarhof namen 
zaterdag 7 november negen be-
woners deel aan de Dialoogtafel. 
Het thema ’heb het Lef ’ was ook 
hier een aansprekend onderwerp 
en gaf genoeg redenen om elkaar 
’te ontmoeten’. Men vond het fijn 
om tijdens een heerlijke warme 
maaltijd, naar elkaar te luisteren 
zonder daar een waarde oordeel 
aan te hangen. De onderwerpen 
die aan bod kwamen waren heel 

En verder...
* Kerststal 
 van 10:00 uur tot 15:00 uur.
* Poffertjeskraam 
 van 10:00 uur tot 15:00 uur.
* Zingen rond de kerstboom
 tussen 10:00 uur en 13:00 uur.
* Terras van BuurtTentTafel  
 van 10:00 uur tot  16:00 uur.
* Sneeuw: heel de dag.

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

17e Jaargang december 2009 / januari / februari 2010 nummer 6

Uitgave van Bewoners Organisatie Zevenkamp de BOZ



Entree Zevenkamp vernield!

In mijn Zevenkampse dromen,
zie ik een laan met hoge bomen.
Zomers groen en ‘s winters stoere takken
Wie zou in zulke bomen willen hakken?

Geen droom maar nu in werkelijkheid!
Bij thuiskomst word ik niet meer begeleid
door deze oprijlaan met allure.
Ik zie nu alleen nog maar muren.

Boorn-bewoners missen het groene uitzicht.
‘Hun’ bomen gekapt, zonder inspraak noch bericht. 
Uitzicht en groene longen zijn vernield.
Bomen onttakelt en ontzielt.

Wie heeft dit besloten, wie heeft dit gewild?
Groene bomen, gestript en gevild.
Wie is verantwoordelijk voor deze bomen-moord
en heeft de bewoners daarmee ernstig verstoord?

Bomenridders hebben we niet gezien,
‘t is ook hen ontgaan misschien?
Jammer, het is nu toch al te laat
Voor de wijk-entree en voor de straat. 

Het enige dat misschien enigszins kan helpen,
om de emoties van bewoners wat te stelpen:
Is héél snel herplanten van nieuwe bomen  !
Dan kan het in Zevenkamp weer een beetje goed komen.
	 	 	 	 	 	 	 Dalia

Dit stukje voor de nieuwe Zeven-
krant is alweer het laatse van dit 
jaar, want nog een paar weken en 
dan is het alweer 2010. 
Als eerste vertel ik u dat de op-
brengst van de statiegeld box bij 
Super de Boer tot en met oktober 
2009 een bedrag heeft opge-
bracht van e 522,65. Heel harte-
lijk dank hiervoor.

Naschoolse opvang
Dan nog even iets over de 
naschoolse opvang in Costuleni. 
De tekening van het gebouw is in 
Costuleni met gejuig ontvangen, 
zoiets moois hadden ze nog nooit 
gezien. Echter de Roemeense ar-
chitect gooide roet in het eten. 
Dammis Vroegindeweij, een ar-
chitect van een bevriende sticht-
ing was in augustus in Roemenië 
geweest en heeft met de burge-
meester gesproken over de bouw 
-voorschriften. Er waren geen be-
perkingen, alleen moest men één 
meter van de erfafscheiding blij-
ven en één meter van bestaande 
bouw. Het ontwerp voldeed ook 
aan deze voorschriften, maar de 
voorschriften waren drie meter 

van de erf afscheiding. Een oplos-
sing was het object voor de kleu-
terschool neer te zetten, maar 
dan ligt de kleuterschool uit het 
zicht, dat ook niet weer de bedoe-
ling is. Nu gaat Dammis een nieuw 
ontwerp maken, waarvan een 
deel van het te bouwen gebouw 
achter de kleuterschool komt en 
daar waren wat minder regels 
over. Het gebouw wordt dan een L 

vorm. Het streven naar de start 
van de bouw eind maart begin 
april. Wilt u uw steentje bijdragen 
dan kan dat op Rabo rekening 
nummer 35.32.57.702 ten name 
van Sahr-Rotterdam, onder ver-
melding van kleuterschool Costu-
leni.

Onderstaand een tekening van de 
afgekeurde situatie.

Buurtbemiddelaar: mooi werk!
Iedereen is iemands buur.......….... 
Buurtbemiddeling werkt!!!

De basistraining buurtbemidde-
ling die in november 2009 in Prins 
Alexander heeft plaatsgevonden, 
heeft 10 nieuwe buurtbemidde-
laars voor Rotterdam opgeleverd.  
Deze ‘kersverse’ buurtbemidde-
laars  gaan aan de slag in de wij-
ken Hoogvliet, Rotterdam- Noord 
en Prins Alexander.
Buurtbemiddeling biedt buren de 
gelegenheid de onderlinge ver-

standhouding te verbeteren door 
conflicten of ergernissen te be-
spreken en samen naar oplossin-
gen te zoeken. Een goed gesprek, 
onder leiding van onpartijdige en 
neutrale bemiddelaars, kan hel-
pen.  Buurtbemiddelaars zijn  be-
halve getraind, ook ervaringsdes-
kundig, want: zij hebben en zijn 
ook buren. Wie niet eigenlijk?
Wilt u met behulp van Buurtbe-
middeling een probleem met uw 
buren oplossen? Of heeft u be-
langstelling om zelf buurtbemid-

delaar te worden? ( 010 - 
4560409  of mail naar prinsa-
lexander@buurtbemiddeling.org.  

’Omdat jij mijn beste vriend bent’ 
van Youp van `t Hek.

Youp volgt de media met beroep-
sinteresse. Wekelijks schrijft hij in 
zijn colum waarover hij zich heeft 
verbaasd, waaraan hij zich heeft 
geërgerd en over wat hem boos of 
verdrietig maakte.
De in het nieuws zijnde BN-ers 
krijgen met zijn cynische humor 

te maken op een manier, die de 
lezer laat (glim)lachen of grimla-
chen.
Hij kan iets heel fijntjes verwoor-
den, maar ook keihard trappen! 
Vooral de grote jongens moeten 
het ontgelden, zeker als ze te ma-
ken hebben met bonussen of op-
rotpremies. En dat zet de mens 
weer even aan het denken, want 
je hoort het zò vaak, dat je eraan 

gewend raakt en 
gewoon begint te 
vinden. NIET 
DUS!!!

Dit boek is een 
bundeling van 
zijn colums
’Omdat jij mijn 
vriend bent’ is de 
titel en of Youp 
hiermee de lezer 
bedoelt? Ik zou 
daar niet teveel op 
vertrouwen.
In dit boek legt hij 
het allemaal uit. 
Het lijkt er meer 
op, dat je vriende-
lijk bent behan-
deld, als je NIET in 
zijn boek voor-
komt. Hoewel... 
hij  belooft een 
volgende boek-
bundel!
                                           
Jans 

Boekbespreking: 
’...jij mijn beste vriend bent’

Column Bomen

Bereiding

Kook de spaghetti volgens gebruiksaanwijzing.
Meng het gehakt met het ei, beschuit en knoflook door elkaar en maak 
kleine balletjes van het geheel.
Bak vervolgens de balletjes bruin.
Doe de spaghetti in een ruime schaal en roer de pesto erdoor. 
Leg vervolgens de gehaktballetjes erop en de geraspte kaas erover-
heen.

Smullen maar !! 
Eet	smakelijk	!

Ingrediënten
Pak spaghetti
400 gram rundergehakt
1 ei
2 beschuitjes
3 knoflookteentjes
3 eetlepels pesto
Olijfolie
100 gram geraspte kaas 

Spaghetti met gehaktballetjes (4 personen)

Weet wat je eet 
met Margreet

Sahr (Stichting Alexander Helpt Roemenië)

Vrolijk Kerstfeest

Youp van 't Hek

OMDAT JIJ
MIJN BESTE

VRIEND BENT

Rap
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SBA in LCC Zevenkamp         (  010 - 4563993
Divali (16 oktober 2009)

Ook dit jaar organiseerde het team S.B.A. van Zevenkamp in samenwerking met het LCC Zevenkamp en de 
Heer Kisoen Pandohi Mishre namens B.O.Z. weer een Divali feest. Hoogtepunten van dit feest waren onder 
andere de Nagara Dansers, de buikdanseressen, de lekkere hapjes tussendoor en natuurlijk de live band die 
speciaal voor deze gelegenheid was uitgenodigd voor de muzikale begeleiding op deze feestelijke avond.
De avond werd (in-)geleid door dhr Kisoen Pandohi Mishre en eindigde met een lichtjesoptocht van alle 
bezoekers samen rondom het Ambachtsplein. Volgend jaar zien wij u graag allen weer! 

El Dia De Los Muertos (het feest der doden) was in LCC
Op zondag 1 November 2009 organiseerde het team S.B.A. in samenwerking met Rosa Duran Gomes van 
Viva Mexico en LCC Zevenkamp het El Dia De Los Muertos feest, het feest van de doden. Op deze dag 
worden offers gebracht  en overleden geliefden op een feestelijke wijze herdacht. Een soort van doden-
herdenking met een vleugje 5 mei, maar dan Mexicaans.
De avond werd geheel uitgevoerd en geregisseerd door Rosa en haar collega’s. Diverse dansoptredens en 
toneelstukken, wonderschone harpmuziek van een live harp speelster 
(uit Argentinie), en natuurlijk moch-ten de typische mexicaanse hapjes 
niet ontbreken. Het team S.B.A. werd niet overgeslagen en ook wij 
proefden van deze heerlijkheden.
Dankzij het slechte weer (en onder andere de daarbij horende grote 
files op diverse snelwegen) was de opkomst dit jaar minder dan jaren 
tevoren, maar dit mocht de pret zeker niet drukken! Sterker nog, wij 
namen afscheid van de laatste bezoeker omstreeks 21:45. Volgend jaar 
vieren wij dit feest weer en ditmaal hopen wij nog meer bezoekers te 
ontvangen. Houdt uw lokale krantjes dus goed in de gaten! 

Zevenkamp: In de maanden oktober en november organiseert Stichting Buurtwerk Alexander, met financiële 
ondersteuning van deelgemeente Prins Alexander, een vijftal literatuurmarkten. Woensdag 18 november is 
de vijfde en laatste markt gehouden in speeltuin Taka-Tukaland. Voor deze locatie was gekozen, omdat de 
markt in het teken stond van “Verhalen rond het kampvuur” . Bedoeling was dat het programma voor een 
deel buiten zou plaatsvinden en daartoe was een grote partytent ingehuurd. De tent was echter nog maar 
nauwelijks opgebouwd, of een enorme stormvlaag gooide roet in het eten. Uit veiligheidsoverwegingen is 
de tent weer afgebroken en werd het programma naar binnen verplaatst. Het succes was er niet minder om. 
Doorlopend was er een gezellige kinderboekenmarkt, waar heel veel boeken van eigenaar zijn gewisseld. 
Daarnaast konden er boekenleggers worden gemaakt en werden er versjes in poëziealbums geschreven. 
Favoriet was de taaldrukwerkplaats, waar kinderen eerst een letter uitsneden uit een stukje linoleum, om 
daarna die letter zelf te mogen afdrukken met behulp van inkt,  een plankje en een deegroller. Natuurlijk 
werden er ook spannende verhalen verteld. Terwijl het buiten stormde en regende,  werd er binnen adem-
loos geluisterd naar het zeeroversverhaal over kapitein Dubbelhoofd en de schat van Djofri. Hoewel deze 
laatste literatuurmarkt iets anders liep dan gepland, kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde middag.

Literair

Opzoomeractiviteiten
In de maand december  zijn honderden bewoners uit Zevenkamp druk in de weer om  plannen te 
maken voor kerst of oud en nieuw. Net als voorgaande jaren kunnen straten zich aanmelden bij bureau 
Opzoomermee doormiddel van het invullen van de aanmeldbon. Heel veel straten hebben dat inmid-
dels gedaan. 

Ook hebben tientallen straten de 
bekende Opzoomer kerstboom 
aangevraagd. Bewoners wordt 
gevraagd deze gratis kerstboom 
volop te versieren.
Opzoomer Mee bestaat dit jaar 15 
jaar. Om in de december maand 
een onvergetelijk straatfeest te 
kunnen organiseren, kunnen 
straten mits aangemeld bij bureau 

Opzoomermee naast de waarde-
bon van 175 euro )let wel op de 
voorwaarden’ en de kerstboom 
ook nog een volle boodschappen-
tas ontvangen.

Heeft u de waardebon inmiddels 
in huis dan kunt u bij de bewoner-
sorganisatie Zevenkamp een af-
spraak maken voor het inwisse-

len. Dit kan alleen op de woensd-
agen. 16 december is de laatste 
mogelijkheid.  Daarna is de BOZ 
in verband met de kerstvakantie 
twee weken gesloten. Woensdag 
6 januari 2010 start het Opzoom-
er spreekuur weer. Vooraf wel 
even een afspraak maken bij de 
( 010 - 2892400.
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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



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. 
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.

Dinsdag 25 januari 2010 en 23 februari 2010.

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 de 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.

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 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
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
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

Kuenta I Tambu (6+)
Roël	Kalister 
Tikken, kloppen of trommelen? Kom het ook doen met Roël. Drum-
men zit in ons bloed, net als verhalen vertellen. Roël begeleidt een 
groep trommelaars met Zuid-Amerikaanse liedjes.
Woensdag 16 december 2009.
Aanvang 14:00 uur. Entree a 2,50 met R’pas a 1,90.

Kerstconcert
Vocalisten	ensemble	Servus
Een Kerstconcert met operette melodieën, Weense liedjes, selecties 
uit bekende operettes, Duitse filmmuziek en Nederlandse liedjes.
Zondag 20 december 2009. Aanvang 14:00 uur. Entree a 1,00.

Gelukkige familie (5+)
Stichting	Intorno	de	voorstelling	
Het verhaal van de twee oude slakken die zo graag zouden willen 
worden opgegeten en het verhaal van vader Kwast die niet wil dat 
haar dochter, de handschoen, trouwt met een tampende laars.
Woensdag 22 december 2009. Aanvang 14.00 uur.
Entree a 2,50 met R'pas a1,90.

De rode prinses
Productiehuis	Rotterdam
Prinses Brechtje is een meisje 
met vuurrood haar. Ze verstopt 
zich in huis omdat ze geen zin 
heeft in de pesterijen van de 
kinderen op straat. Haar vader, 
die schrijver is maar even geen 
inspiratie heeft, begint haar een 
verhaal te vertellen van de rode 
prinses.
Woensdag 24 februari 2010.
Aanvang 14:00 uur
Entree a 2,50 met R’pas a 1,90Tussen water en wind

Wijnand	Stomp
Een sprookje over Mamparaguta, een zwarte zee-meermin, de 
moeder van de aarde. Zij vult de zee met tranen van vreugde. Het 
verhaal wordt verteld met gebruik van Afrikaanse instrumenten.
Woensdag 13 januari 2010. 
Aanvang 14.00 uur. Entree a 2,50 R’pas a 1,90. 

Spaanse Muziekmiddag                            
Prachtige	muziek	met	flamengodansers.

Zondag 17 januari 2010.
Aanvang 14:00 uur. Entree a 3,00 met R’pas a 2,50.

De Kinderen van Ergens Anders (4-8 jaar)
Kindertheater	Jacobus	Wieman
’Het is net of jij mijn broertje bent’, zegt Suusje tegen haar buur-
vriendje. ’Ik wou dat jij mijn zusje was’, zegt Frati. 
Woensdag 27 januari 2010.
Aanvang 14:00 uur. 
Entree: a 2,50 met R’pas a 1,90.

Blue Moonday Big Band
Het uitgebreide repertoire van de Blue Moonday strekt zich uit van 
de klassieke swingmuziek uit de jaren 40 en 50 tot de moderne Big 
band composities, Rock en Roll en Latin muziek en jazzklassiekers.
Zondag 7 februari 2010. 
Aanvang 14:00 uur. Entree a 3,00 met R’pas a 2,50.

Hatsjoe! (2+)
Ellen	de	Smet.
Het is een zonnige ochtend op de noordpool. Alles is wit, het is stil, 
er knispert een ijskristal. Dan kraait de ijshaan. Een sneeuwbergje 
beweegt. Yucca en Tjucca komen uit hun holletjes. Het is een fan-
tasierijke voorstelling waarin Yucca en Tjucca ontdekken wat kleur is.
Woensdag 10 februari 2010.
Aanvang 14:00 uur. Entree a 2,50 met R’ pas a 1,90

Als het golft
Rotterdams	Wijktheater
Wederom is het RWT in gesprek 
gegaan met ouderen in Rotter-
dam. Hierdoor is een vrolijk pro-
gramma ontstaan met muziek, 
dans en zang, maar ook met 
sketches en scènes over meer 
serieuze thema’s zoals een-
zaamheid, oorlog, gezondheid 
en liefde.
Zondag 21 februari 2010.
Aanvang 14:00 uur.
Entree a 3,00. 
R’ pas a 2,50.

Het leven van Wanda
Theatergroep	Wondru
Alleenstaande Surinaamse moeder voedt drie kinderen op in de stad.
Zopndag 14 februari 2010. Aanvang 14:00 uur.
Entree a 3,00 met R’pas a 2,50.

UseYourTalentz
Muziekavond	Jamsessie
Leuk bas spelen, of lekkere gitaarlikjes, stoer doen achter een drum-
stel, swingen met een keyboard, zingend schitteren op het podium? 
Of wil je dit leren? 
Donderdag  10 december 2009. Aanvang: 19.00 uur. Entree is gratis

Aladin en de wonderlamp
Kidstotaal
Workshop ’Aladin en de Wonderlamp’ Kijk en luister naar het span-
nende poppentheaterverhaal. Na afloop mag je een beweegbare 
wonderlamp met geest maken, Een stoere Aladin of een beeldschone 
Jasmina.
Op woensdag 23 december 2009.
Aanvang 11:00 uur en 14:00 uur.
Entree a 1,00.

Talentenjacht
 (vanaf 17 jaar)
Theater	Zuidplein
Zangers, cabaretiers, dichters, 
musici en zelfs circusartiesten 
kunnen kunnen meedoen.
Alleen opgeven mogelijk bij:
www.hetechtrotterdamsopen-
podium.nl.
Aanvang 20:uur.
Deelname 
gratis.
Entree 
gratis.

Gezellige Muziekmiddag                            
Paul	Clifton
Zondag 17 januari 2010.
Aanvang 14:00 uur. Entree a 3,00 met R’pas a 2,50.
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Grensoverschrijdende 
middag  zeer groot succes 

Alle bomen op het Ambachtsplein verdwijnen!
Tot grote verbazing  en veront-
waardiging van  een oplettende 
bewoner heeft deelgemeente 
Prins Alexander  een kapver-
gunning aangevraagd voor alle 
bomen op het Ambachtsplein.
Met dit bericht is de bewoner 
naar de bewonersorganisatie 
(BOZ) gegaan. Voor de BOZ  
kwam dit bericht als volslagen 
verrassing.

Dat het Ambachtsplein nog ver-
der opgeknapt moet worden 
stond wel vast. Eerder was al 
toegezegd dat de bestrating in de 
toekomst vernieuwd zou worden. 
Amper een jaar geleden was het 
groot feest op het Ambachtsplein. 
Als afsluiting van het burgerinitia-
tief Ambachtsland  waren er op-
tredens op het plein, vond een 
schaaktoernooi plaats, was er een 
springkussen, kleurrijke ballon-
nen en werd een fleurig speelele-
ment onthuld. Niets dan lof van 
iedereen. De deelgemeente ver-
richtte de openingshandeling.

Nu een jaar later komen de 
berichten door dat alle bestaande 
bomen weg moeten, het speelele-
ment weer verplaatst moet 
worden, de kindvriendelijke blau-
we ondergrond van het speelele-
ment grijs moet worden en het 
Plein anders ingedeeld gaat wor-
den.

Het trieste van dit alles is dat 
vooraf totaal geen communicatie 
heeft plaats gevonden richting 
bewoners, omwonenden, bewo-
nersorganisatie en winkeliers. Be-
wonersinbreng of met een mooi 
woord bewonersparticipatie, is 

amper een jaar later niet meer 
aan de orde. Bewoners en de be-
wonersorganisatie gaan wederom 
het initiatief nemen. Dit keer om  
onder andere die mooie platanen 

voor de kettingzaag te behoeden.
Heeft u een reactie naar aanlei-
ding van dit artikel en de plannen 
voor de kap, mail uw reactie al-
stublieft naar wijkinformatiepunt 

@xs4all.nl of stuur een briefje 
naar Bewonersorganisatie Zeven-
kamp, Ambachtsplein 141, 3068 
GV Rotterdam.

H.	Rosenbrand
Initiatiefneemsterburgerinitiatief	
Ambachtsland.

Dansen!
Dansen, bewegen en gezelligheid voor en door ouderen ook in 2010!

Het initiatief van het Ouderenplatform Zevenkamp om  op bepaalde 
dinsdagmiddagen dansbijeenkomsten te organiseren, is een succes ge-
bleken en wordt voortgezet in 2010!

De volgende dinsdagen staan geboekt:
 
19 januari 2010 2 februari 2010 16 februari 2010 2 maart 2010
 6 april 2010 20 apirl 2010 4 mei 2010

Zet deze middagen alvast in uw agenda of op de kalender. 

Donderdagmiddag 26 november 
2009 vond een bijzondere ge-
beurtenis plaats. Ruim honderd  
bewoners uit Zevenkamp kwa-
men op de aankondiging in 
kranten en op posters af om de 
eerste grensoverschrijdende 
middag van Zevenkamp mee te 
maken.

Vanaf half twee tot half vijf  werd 
er volop gedanst en gezongen. 
Tevens waren er optredens van 
het Surinaams koor van Zorgin-
loop, een Indiase dans en een 
Mexicaanse dans met workshop. 
Tussen door lekkere hapjes, heer-
lijke groentensoep met stok-
brood.

Het initiatief van deze middag 
kwam van enthousiaste bewoners 
die de Culturele manifestatie op 
het Ambachtsplein 11 september 
2009 als voorbeeld zagen om nog 
iets moois voor en met medebe-
woners te organiseren. Diverse 
organisaties uit Zevenkamp 
ondersteunden dit initiatief van 
harte. 
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Voor veel mensen is het DUS 
uitleen project een begrip, voor 
anderen nog niet. Het DUS project 
heeft veel handige spullen die te-
gen een puntenvergoeding ge-
leend kunnen worden. Het is DUS 
echt de moeite waard om vanaf 1 
januari 2010 bij het SBA in L.C.C. 
Zevenkamp langs te gaan en de 
catalogus te bekijken.

Een klusje in huis maar geen 
goede boormachine? Moet die 
boom in de tuin wat takken kwijt? 
Of liggen er te veel herfstblade-
ren? Zin om te fietsen en je fiets is 
kapot? Een feestje maar te weinig 
stoelen? Met de buren een (straat)
feest en geen BBQ? U kunt bij 
DUS terecht. Zelfs voor een week-
je zomervakantie.

Enkele voorbeelden
Themakoffers voor een kinder-
feestje. Sinds vorig jaar is het DUS 
assortiment uitgebreid met the-
makoffers die voor 5 punten per 
dag geleend kunnen bij DUS. We 
hebben op dit moment 4 thema-
koffers en de 5de is in ontwik-
keling. In de themakoffers vind je 
verkleedkleding voor de leeftijd 

Lenen bij DUS wordt leuker

Rommelmarkt
Op 27 februari 2010 is het weer 
zo ver! Meer dan 25 verschillende 
kraampjes met artikelen van 
allerhande, die kraameigenaren 
tegen een voordelige prijs van de 
hand doen. 

Team S.B.A. organiseert in samen-
werking met LCC Zevenkamp de 
jaarlijkse rommelmarkt. Deze 
vindt net als voorgaande jaren 
plaats in het LCC Zevenkamp (Am-
bachtsplein 141, bij metro Am-
bachtsland in Zevenkamp). U bent 
allen van harte welkom om een 
vrijblijvend kijkje te komen 
nemen op deze gevarieerde rom-
melmarkt! U kent het vast wel: U 
ziet iets moois, u koopt het, en 
achteraf blijkt het toch niet de 
juiste maat en kleur te zijn. Dit 

jaar hebben wij een speciale afde-
ling binnen de rommelmarkt: de 
’miskopenmarkt’. Hier kunt u 
nagenoeg nieuwe artikelen 
vinden, van topjes tot schoenen. 
Bent u geïnteresseerd in het hu-
ren van een kraampje, neem con-
tact op met het team S.B.A. van 
LCC Zevenkamp en zij geven u 
alle informatie die u nodig heeft.
Een kraam huren kost u a 12,50-, 
waarvan a 5,- borg (dat krijgt u 
achteraf weer terug). Er zijn maar 
een beperkt aantal kraampjes be-
schikbaar, dus wees er snel bij en 
voorkom daarmee teleurstellin-
gen.

Team S.B.A. LCC Zevenkamp, Am-
bachtsplein 141, 0104563993 
(vraag naar Wil van S.B.A.)

van 6 tot 10 jaar met allerlei sug-
gesties om van het kinderfeestje 
een succes te maken. Zo zit er 
naast de kleding allerlei materiaal 
in de koffer zoals voorleesboekjes 
en/of een DVD afgestemd op het 
thema. Maar ook schminkmateri-
aal, kleurplaten, spelsuggesties 
en knutselvoorbeelden. In elke 
koffer zit ook materiaal om het 
feestje ’aan te kleden’ en de sfeer 
mee te geven van het gekozen 
thema. 

Actie!
U krijgt 10 punten 

bij inschrijving als 
nieuw lid

Meer informatie? 
Bezoek onze website dus-rotter-
dam.nl, daar kunt u alle nieuwe 
ontwikkelingen lezen. Daarnaast 
kunt u (na een telefonische af-
spraak gemaakt te hebben met 
Nilva Dalnoot van team SBA) langs 
komen bij ons DUS-uitgifte punt 
in L.C.C. Zevenkamp, Am-
bachtsplein 141, 3068 GV Rotter-
dam, ( 010 - 4563993.

De medewerkers en

vrijwilligers van de BOZ

(Bewonersorganisatie Zevenkamp)

en

LCC Zevenkamp

wensen u

Prettig Kerstfeest

en

een geweldig uiteinde!
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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.
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Gezond het nieuwe jaar in

WIP (WijkInformatiePunt)

Het Wijkinformatiepunt heeft de 
laatste tijd steeds meer vragen 
gekregen over hulp bij het invul-
len van belastingpapieren. Voor-
heen werd dat in het LCC 
Zevenkamp gedaan. Medewerk-
ers van het WIP doen nu navraag 
bij instanties die de kennis en 
vaardigheden in huis hebben om 
eventueel  een belastingvraag aan 
te kunnen en daar bij te helpen. 
Op dit moment is hier nog geen 
uitsluitsel over. Nadere informatie 
kunt, tijdens de openingstijden 
van het WIP, verkrijgen bij een 
van de vrijwilligers van het WIP.

Het WIP zal tijdens de kerstperi-
ode ook even gesloten zijn. Vanaf 
maandag 21 december tot en met 
vrijdag 1 januari 2010 is het WIP 
gesloten. Vanaf maandag 4 janu-
ari 2010 bent u weer van harte 
welkom . Voor openingstijden zie 
het kolom in deze rubriek.

Gezond het nieuwe jaar in 
met Thuiszorg Rotterdam!
Kom naar de gratis nieuw-
jaarscheck

Wilt u weten hoe hoog uw 
bloeddruk, bloedglucose 
en vetgehalte is? Kom dan 
naar de gratis nieuwjaars-
check in uw wijk. In janu-
ari 2010 staat een team 
verpleegkundigen van 
Thuiszorg Rotterdam klaar 
om in alle wijken van Rot-
terdam gratis de nieuw-
jaarscheck uit te voeren. 

Wanneer en waar 
De nieuwjaarschecks is 
een preventieve gezond-
heidscontrole en duurt on-
geveer tien minuten. Wan-
neer en waar in uw wijk 
deze controle plaatsvindt, 
kunt u eind december 
lezen in de huis-aan-huisb-
laden die in uw wijk ver-
schijnen. Houd de bericht-
geving hierover in de gat-
en of kijk eind december 
op de website www.thuis-
zorgrotterdam.nl voor da-

tie van Rotterdam, biedt 
een breed zorgaanbod: van 
huishoudelijke zorg, tot 
gespecialiseerde verpleg-
ing. Jaarlijks maken 12.000 
cliënten gebruik van de 
zorg- en dienstverlening 
van Thuiszorg Rotterdam. 
De locaties van Thuiszorg 
Rotterdam zijn verdeeld 
over de stad. Een bewuste 
keuze, want zo zijn de 
medewerkers altijd dich-
tbij. Sinds kort verleent 
Thuiszorg Rotterdam ook 
zorg in Schiedam.

ta, tijdstippen en plaats. 

Tijdig signaleren 
’Gezond het nieuwe jaar in’ 
is het uitgangspunt van de 
nieuwjaarschecks. Zo laat 
Thuiszorg Rotterdam zien 
dat ze niet alleen zorg bie-
den wanneer er daadwerkel-
ijk zorg nodig is, maar dat 
ze ook preventief naar zorg 
kijken. De nieuwjaarscheck 
is namelijk gericht op het 
vroegtijdig signaleren van 
gezondheidsproblemen. 

Advies
Op basis van de bevindingen 
wordt zonodig advies ge-
geven. Eventueel kan de 
cliënt worden doorver-
wezen naar de huisarts of 
worden uitgenodigd voor 
het Gezond en Fit Spreeku-
ur van Thuiszorg Rotterdam, 
waarin de gezondheid van 
de cliënt nog uitgebreider 
gecontroleerd wordt. 

Thuiszorg Rotterdam
Thuiszorg Rotterdam, de 
grootste thuiszorgorganisa-

O U D E R E N N I E U W SWeet u grijze Electriciteitshuisjes?
Beschilderde elektriciteitshuisjes, 
ook bij u in de buurt?

Grijze blokken, met of zonder 
graffiti. Elektriciteitshuisjes staan 
overal. Vaak staan ze uit het zicht, 
soms op een opvallende plaats. 
Deelgemeente Prins Alexander 
ziet in deze trafohuisjes een kans 
om de straat een fleuriger aanzien 
te geven door ze te beschilderen.

Wanneer u ideeën heeft over het 
beschilderen van de elektriciteits-
huisjes, of wanneer u in uw straat 
een beschilderd huisje wilt, laat 
het dan weten aan de deelge-
meente. Mogelijke locaties zijn 
bijvoorbeeld plaatsen waar veel 
mensen langskomen, of plaatsen 
waar de huisjes in het zicht staan. 
Plaatsen dus waar ze een meer-
waarde kunnen vormen voor de 
wijk als ze beschilderd zijn.

Wilt u een fris beschilderd elektri-
citeitshuisje in uw buurt? Laat het 
dan uiterlijk 15 januari weten via 
info@prinsalexander.rotterdam.
nl of ( 010 - 2868261. Kunste-
naars die mee willen denken en 
doen, kunnen zich hier ook mel-
den.

 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

Defibrillator

Het kan altijd gebeuren: u of ie-
mand in uw omgeving krijgt een 
hartstilstand. Gelukkig staat de 
techniek het tegenwoordig toe 
dat gewone omstanders met een 
defibrillator eerste hulp kunnen 
verlenen, voordat de ambulance 
komt. Elke seconde telt!

De heer Gloudie heeft een defi-
brilleerapparaat bij hem thuis 
staan. Indien iemand dit apparaat 
nodig heeft kunt u bij hem langs-
gaan. De heer Gloudie heeft een 
cursus doorlopen en is een steun-
punt in Zevenkamp.

U kunt hem rechtstreeks bena-
deren op ( 06 - 25040597 of 
langs gaan op de Johan Huizinga-
straat 21 (benedenwoning).

Woensdagmiddag 11 november 
2009 opende portefeuillehouder 
Sport, Peter Pieterse samen met 
directeur stichting Cruyff Courts 
KNVB Velden, Carole Thate het 
Cruyff Court Prinsenland.  

Het Cruyff Court Prinsenland is de 
eerste in de deelgemeente Prins 
Alexander. In de zomerperiode 
worden wekelijks sportactivitei-
iten voor jongeren georganiseerd 
door medewerkers van Sport-
stimulering Prins Alexander, van 
de dienst Sport en Recreatie. Vaak 
in samenwerking met jongeren-
werk, opbouwwerk en scholen. 

Op een Cruyff Court is sport niet 
alleen een doel, maar ook een 
middel om thema’s als sociale ve-
rantwoordelijkheid, integratie, 
samenspelen en normen en waar-
den in het spel te brengen. Sinds 
2003 zijn in Nederland al meer 
dan 100 veldjes geopend. Cruyff 
Courts zijn bewezen effectief 
voor het organiseren van ontmoe-
tingen en het versterken van so-
ciale verdraagzaamheid. 

Meerwaarde
Het bestuur van de deelgemeente 
Prins Alexander omarmt activ-
iteiten die de ontmoeting stimul-
eren en leiden tot meer beweg-
ing. Het Cruyff Court betekent 
dan ook een grote meerwaarde 
voor de wijk. 

De redactie van 
het Ouderenieuws wenst u 

Prettige Feesten

Cruyff Court
Het Wip is gevestigd aan de voor-
kant van het LCC Zevenkamp en 
wordt bemand door een team van 
zeven vrijwilligers. Maar uitbrei-
ding van het team is nog altijd 
welkom. Heeft u een paar uurtjes 
over en zin in gezelligheid, Loop 
dan even binnen bij het WIP en 
meldt u aan als vrijwilliger. Spe-
ciale vaardigheden  zijn absoluut 
niet nodig, wel klantvriendelijk 
en in teamverband kunnen en wil-
len werken Wij hopen u zeker in 
het nieuwe jaar te mogen ver-
welkomen.

Team	WijkInformatiePunt.
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zuster-site van marktplaats. Daar 
staan duizenden navigatiesyste-
men op te koop, waarvan we re-
delijkerwijs kunnen aannemen 
dat ze niet allemaal ’eerlijk’ zijn. 
Door uw auto zo veel mogelijk 
leeg te halen voorkomt u dat uw 
waardevolle spullen worden weg-
genomen en als u ’s nachts ver-
dachte personen in de wijk ziet 
rondstruinen, bel dan even met 
ons. Dan komen we graag even 
kijken. 
Voor ons is het belangrijk dat u 
aangifte doet als u slachtoffer 
bent geworden. Dit kan via inter-
net op www.politie.nl, maar u 
kunt ook aan het politiebureau 
aangifte komen doen. Bureau 
Zevenkamp is open van 09:00 tot 
17:00 uur, van maandag tot en 
met vrijdag, 
maar ik hoop 
eigenlijk dat 
ik u hiervoor 
niet aan het 
bureau zie.

Het thema voor deze puzzel is: Tabac	&	Gifts. 
De redactie van de ZevenKrant wenst alle puzze-
laars veel puzzelplezier. 
Uit alle goede inzendingen worden weer drie win-
naars getrokken en hun namen in ZevenKrant num-
mer 1 van 2010 gepubliceerd.

Aanstekers
Agenda’s
Balpennen

Uw oplossing voor 12 januari 2009 naar de redactie van de ZevenKrant. (Zie adres in de colofon op pagina 7)

Tabac&Gifts

W N E T O L S T A A T S O T T O L
S E J P E O N S D A G B L A D E N
L T K E E T S E J K E I T S A L E
E F R F J S L I I C J M H C T U T
G I A I W E E D E A L A U H O C F
E R S L P J U D W D G G L R T I I
Z H L T U P T U W E N A Z I O F T
T C O E Z O E B E A E Z E J N E S
S S T R Z R L N E U T I N F E R T
O D E S E D H E K P R N A B P S L
P J N E L B A R B A A E A L P E I
O I E J B A N Ë L P A S N O O J V
T T N T O L G E A I K R S K L T K
L B N E E P E I D E W A T K E E A
O O E I K E R P E R U A E E V O B
D E P N J N S O N R O A K N N L A
E K L W E N S K A A R T E N E V T
N E U L S E L N E T T E R A G I S
E N V S L N E K N E H C S E G I G
N E R A G I S A G E N D A ' S T ?

Aanstekers
Agenda's
Balpennen
Boeken
Buddies
Cadeaupapier
Dagbladen
Dropjes
Elastiekjes
Enveloppen
Filters
Geschenken

Hulzen
Kopieëren
Krasloten
Lotto
Lucifers
Magazines
Nietjes
Postzegels
Potloden
Puzzelboekjes
Rouwkaarten
Schriften

Schrijfblokken
Shag
Sigaren
Sigaretten
Sleutelhangers
Snoepjes
Staatsloten
Strippenkaarten
Tabak
Tijdschriften
Toto
Viltstiften

Vloetjes
Vulpennen
Weekbladen
Wenskaarten

De afgelopen 
tijd is het he-
laas weer raak 
en wordt er in 
de gehele 
deelgemeente 
Prins Alexan-
der behoorlijk 
veel in auto’s 
ingebroken. 
Uiteraard zijn 
wij als politie 
weer extra  
alert op dit feit en hebben we ex-
tra mensen in de  late uren in-
gezet. Daarnaast gaan we in de 
diverse wijken gerichte acties 
uitvoeren gedurende de nachtel-
ijke uren.
Uit de vele aangiftes die inmid-
dels zijn gedaan is ons gebleken 
dat de meeste inbraken in auto’s 
plaats vinden tussen 02:00 uur en 
05:00 uur. De buit van de inbrek-
ers bestaat voornamelijk uit navi-
gatiesystemen, maar ook autora-
dio’s en airbags worden meeg-
enomen. Zelfs ingebouwde 
syste-men worden, op vakkun-
dige wijze, op het gemak door de 
dieven uit de auto’s gesleuteld,. 
Inmiddels zijn er door ons en in 
de naastgelegen politieregio Hol-
lands-Midden al diverse aanhoud-
ingen op heterdaad gepleegd van 
autokrakers. In bijna alle gevallen 
betreft het mannen die uit het 
voormalige Oostblok komen. 
Vooral Letten en Polen zijn zeer 
actief als het gaat om inbreken in 
auto’s. U zou voor de gijn eens 
moeten kijken op de Poolse 

Boeken
Buddies
Cadeaupapier

Dagbladen
Dropjes
Elastiekjes

Enveloppen
Filters
Geschenken
Hulzen
Kopieëren
Krasloten
Lotto
Lucifers
Magazines
Nietjes
Postzegels
Potloden
Puzzelboekjes
Rouwkaarten
Schriften
Schrijfblokken
Shag
Sigaren
Sigaretten
Sleutelhangers
Snoepjes
Staatsloten
Strippenkaarten
Tabak
Tijdschriften
Toto
Viltstiften
Vloetjes
Vulpennen
Weekbladen
Wenskaarten

Auto-inbrakenP 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
P/a Ambachtsplein 141
( 010 - 2892400

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)
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
Voor VVE's vragen naar Hr. Stevense

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 5 van 2009 is: Ben	je	
boos	koop	dan	een	rode	roos!	1e prijs: G.Sahebdin, 2e 
prijs: Y. Joghi aan de Beerze, 3e prijs: Frits van Gurp, 
Paul Whitemansingel. U kunt uw prijs afhalen bij 
Fleur-in Marga Dekker Ambachtsplein, neem deze 
krant mee, laat zien wie u bent en laat u verrassen!

ZevenKrant, Jaargang 17 - nummer 6, december 2009 / januari / februari 2010Pagina 8


