
Beter gezegd, de zaag is 
door de stam. Op drie na 
zijn alle bomen op het Am-
bachtsplein gekapt. De BOZ 
had veel reacties ontvangen, 
waaronder e-mails, brieven 
en telefoontjes van veront-
ruste bewoners van Zeven-
kamp. Er waren in totaal 
vijf bezwaarschriften om 
het kappen tegen te gaan 
ingediend. Helaas zijn deze 
bezwaarschriften niet ge-
grond verklaard. 

Wij kregen de mededeling dat de 
bomen ziek waren en daarom ver-
wijderd moesten worden. Wij heb-
ben een deskundige gevraagd te 
kijken naar de bomen, vooral naar 
de vier grote Platanen, om te kij-
ken of deze inderdaad ziek zijn. 
Deze deskundige kon ons melden 
dat de bomen niet ziek zijn, maar 
dat zij in slechte staat waren. Als 
de grond rondom deze bomen 
aangepast en de waterhuishouding 
verbeterd zou worden, zouden 
deze gezichtsbepalende Platanen 
nog jaren mee kunnen. Schijnbaar 
passen deze mooie Platanen niet in 
het ontwerp van de architect. Er 
zijn inmiddels ook houtschijven 
naar andere deskundigen gestuurd 
om te kijken of deze bomen inder-
daad ziek waren. De reactie was 
wederom, dat deze bomen niet ziek 
waren.

25 Bomen weg
Maar zoals gezegd van de 28 
bomen staan er nog drie. Deze zul-
len op een later tijdstip verwijderd 
worden. Dat heeft te maken met 
een eksternest dat zich bevindt in 

een van de bomen. En de andere 
twee bomen zijn aanvliegbomen 
voor deze vogels.

BOZ gechanteerd?
Onder druk van de winkeliersver-
eniging en gemeente heeft de BOZ 
besloten om niet verder te proce-
deren tegen deze bomenkap. Er 
werd gezegd dat, als wij gaan pro-
cederen, een enorme vertraging 
zou optreden in de renovatie van 

De kogel is door de kerk

De Buurt Tent Tafel komt naar u!
De mobiele Buurt-Tent-Tafel 
van Bewonersorganisa-
tie Zevenkamp (BOZ) en 
Stichting ONderneming 
Opbouwwerk Rotterdam 
(SONOR) zal ook dit jaar 
een aantal buurten bezoe-
ken. De Buurt-Tent-Tafel is 
een initiatief van SONOR en 
de BOZ  om  in contact te 
komen met bewoners in een 
buurt. 

Bewoners worden uitgenodigd 
om langs te komen om een praat-
je te maken met vrijwilligers van 
de BOZ, met mede-bewoners, de 
opbouwwerker van SONOR en af-
hankelijk van waar de Tent staat, 
met medewerkers van corpora-
ties, jongerenwerk, deelgemeen-
te en anderen. Als u dit artikel 
leest heeft de Buurt-Tent-Tafel in 

korte tijd tweemaal haar terras 
uitgestald. De aftrap was op vrij-
dag 16 april 2010 tijdens de ont-
hulling van het kunstwerk aan de 
Zevenkampseweg. Woensdag 21 
april was de Buurt-Tent-Tafel te 
vinden aan het Slotermeer tijdens 
de opening van het vernieuwde 
speelterrein. 
Enthousiaste bewoners verzorg-
den die middag een spelprogram-
ma voor de kinderen. Dankzij 
Woonbron kon het speelterrein 
aangepakt worden.
In de maanden mei en juni zal de 
Buurt-Tent-Tafel nog twee buur-
ten aandoen. Direct omwonen-
den van de locatie waar de Buurt-
Tent-Tafel neergezet gaat worden, 
ontvangen vooraf een uitnodi-
ging in de bus. In de volgende Ze-
venKrant een verslag van een van 
de bijeenkomsten.

het Ambachtsplein. En mogelijk 
zou het gehele plan van tafel ge-
haald worden, doordat de ge-
meente de subsidie zou intrekken. 
De BOZ is van menig dat het Am-
bachtsplein aan een grote opknap-
beurt toe was. Maar dat dit niet ten 
koste mocht gaan van die prachtige 
bomen.

Start renovatie 3 mei 2010
Zoals het er nu naar uitziet zal op 3 

mei 2010 gestart worden met de 
renovatie. In het najaar wordt de 
renovatie afgerond. De deelge-
meente heeft ons verzekerd dat de 
evenementen die gepland staan 
voor augustus en september, zoals 
de sterkste man/vrouw van 
Zevenkamp en de Culturele + 
Kunst Manifestatie geen hinder 
zullen ondervinden en gewoon 
door kunnen gaan. En daar gaan 
we, ondanks dat we de kap niet te-

gen hebben kunnen houden, op 
volle kracht en met een hoop inzet 
aan werken. Dit alles samen met de 
winkeliersvereniging en LCC 
Zevenkamp. 

Niet alleen Nesselande en Om-
moord hebben mooie winkelcentra 
nodig, ook de Zevenkampers heb-
ben recht op een mooi en goed 
winkelcentrum.

Voor klachten over de bezorging: ( 040 - 2628017 (VSP call-centre)
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Wat een triest gezicht, die stronkjes van de eens zo mooie groene 
en sfeerbepalende bomen op het Ambachtsplein. Ik voel me boos en 
machteloos. Boos, omdat er bomen gekapt zijn onder het mom van 
’ze zijn ziek’. Machteloos, omdat ik vermoed dat politici en ambte-
naren van gemeente en deelgemeente dit argument gebruiken om 
zonder ’gezeur’ van bewoners de bomen te verwijderen. 
Wanneer er geld beschikbaar is om een gebied op te knappen dan is 
dat fijn. Dat een ontwerpplan wordt gemaakt lijkt me logisch. 
Maar… wie woont hier nu eigenlijk? Die ontwerper? Die ambtena-
ren? Volgens mij behoren bewoners en gebruikers van een gebied 
mee te beslissen over hoe dit centrale plein in het winkelcentrum er 
uit zou moeten zien en dus ook over de bomen die er staan. Het is 
nogal makkelijk gezegd dat de bomen ziek zijn, want welke wijkbe-
woner kan dat beoordelen? Een aantal bewoners twijfelde of die 
bomen werkelijk zo ziek waren dat ze gerooid moesten worden. De 
bewonersorganisatie heeft een contra expertise gevraagd via de bo-
menridders en een bewoner heeft geïnformeerd bij een deskundige 
in een Belgisch arboretum. Conclusie van die contra expertise was 
dat de bomen nog jaren (wel 30 volgens één van de deskundigen) 
mee kon. De gemeente besliste zonder deskundigen erbij te halen. 
Na herinrichting van het Ambachtsplein zullen dit jaar geen nieuwe 
bomen worden geplant. Nog afgezien van het, naar mijn mening 
nodeloos vernietigen van levend groen, vraag ik me af hoe je zo'n 
plein zonder groen prettig en sfeervol kan maken. Welke ontwerper 
bepaalt zoiets ? Wie woont hier nu eigenlijk?
 
Het wordt straks net zo’n kaal en leeg plein als het plein voor BAS 
bij metrohalte Nieuw Verlaat. Dat eens zo parkachtige pleintje 
wordt nooit meer zo mooi en sfeervol als het was. Sinds de kaalslag, 
pardon, herinrichting, is het niet meer dan een sfeerloos, stenen 
plein met drie schamele boompjes.
Ondertussen baal ik van de arrogantie en de wansmaak van niet-
Zevenkampers die uitmaken hoe markante plekken in onze wijk er 
uit moeten zien.
  
Want niet zij, maar wij wonen hier.     
       Dalia

Voor het project in Costuleni 
moeten we nog wat geduld 
hebben. De tekening die de 
Roemeense architect 
gemaakt heeft naar 
aanleiding van de schets die 
onze architect heeft gemaakt 
hebben wij afgewezen. 
De oppervlakte was ineens 
170 vierkante meter groter.

Hierna zijn nog twee ontwerpen 
gemaakt, maar ook hier klopte 
niet veel van. Als alles goed gaat 
verwachten wij eind april een te-
kening, waarin wij ons kunnen 
vinden. Hierna kunnen we verder 
praten over de bouw van het plan. 
U vraagt zich misschien af waar 
doen we het voor. Het antwoord 
is voor de kinderen in Costuleni, 
een opvang voor de kleuters na 
school is er niet. Terwijl er best 
wel veel ouders zijn die beide 
werken in Iasi, een stad 30 km van 
Costuleni. De kleuters worden 
dan opgevangen door oma en opa 
of een buurvrouw. Dat is nu niet 
zo bevorderlijk voor de ontwikke-

ling van de kleuters. De statie-
geldbox bij Super de Boer heeft 
de eerste twee maanden bijna 
100 euro opgebracht, dank hier- 
voor. Begin mei gaan er weer twee 
deeltransporten met goederen 
richting Roemenië. We krijgen 
nog steeds veel goederen aange-
leverd aan de Nieuwemeer. We 
zijn op zoek naar een paar men-

sen die af en toe wat hand- en 
span diensten willen verrichten 
voor onze stichting. Heeft u wat 
tijd over, stuur een mailtje naar 
info@sahr.nl met vermelding van 
uw naam en telefoonnummer, dan 
nemen wij contact met u op. We 
hopen de volgende keer meer te 
vertellen hoe het met het project 
verloopt.

Het boek heet ’Verloren’ van 
de schrijver Harlan Coben. 
De auteur heeft alle grote 
amerikaanse thrillerprijzen 
ontvangen. Ook dit boek ge-
tuigt weer van zijn kunnen.

Myron, de hoofdpersoon zou een 
topbasketballer zijn geworden, 
maar werd aan het begin van zijn 
carrière uitgeschakeld. Myron is 
toen maar rechten gaan studeren 
en advokaat geworden. Tijdens 
zijn studie en daarna bleef hij een 
trouw bezoeker van de sport-
school. Tel daarbij een flitsend re-
actievermogen op en je zult  be-
grijpen, dat zijn criminele tegen-
standers zich vaak danig in hem 
vergisten. Bovendien kan hij in 
noodsituaties rekenen op zijn 
vriend Win. Ook deze man ziet er 
niet uit als een geweldenaar, maar 
eerder als iemand van de Engelse 
aristocratie (waartoe hij in werke-
lijkheid ook behoort, met oud 
geld en al).

Boeiend en geestig
De vechtscènes kan de auteur als 
geen ander beschrijven. Myron’s 

hulp wordt ingeroepen door Té- 
rèse, een prachtige vrouw met 
wie hij jaren geleden een heftige 
romance had. Hierdoor raakt hij 
verstrikt in een groot crimineel 
netwerk! Wat heeft zij voor een 
geheim en waarom werd haar ex-
man vermoord? Vragen waarop je 
op een zeer boeiende en vaak 
geestige manier antwoord krijgt 
van de schrijver.
                                                Jans

Boekbespreking: 
’Verloren’

Spinazie ontdooien.
Oven voorverwarmen op 225 graden.
In een kom de melk, het 300 ml water en de Knorr mix goed doorroeren 
en even laten staan.
Tomaat in plakjes snijden.
Laagje saus in de ovenschaal doen, 
daarop de lasagne bladen,
laagje spinazie, laagje salami en tomaat. 
Dit drie keer herhalen en eindigen met een laagje saus.
Bestrooien met de kaas en 40 minuten in de oven laten garen.

Serveren met een lekkere groene salade….

Eet smakelijk !

Ingrediënten
1 pak diepvries spinazie 450 
gram
350 ml melk
300 ml water
1 pak Knorr Mix voor ovenlasa-
gne saus.
3 tomaten
125 gram lasagne bladen
200 gram gesneden salami
100 gram gemalen kaas
Ovenschaal van 2 liter inhoud

Lasagne met salami en spinazie (4 personen)

Sahr (Stichting Alexander Helpt Roemenië)

Culturele manifestatie
Vooraankondiging 10 september 2010

Vorig jaar werd voor de 
eerste keer een culturele 
manifestatie in Zevenkamp 
georganiseerd. Een zeer 
geslaagd evenement waar 
heel veel bewoners uit 
Zevenkamp van genoten 
hebben.

Ook in 2010, zo is de bedoeling, 
wordt een culturele manifestatie 
gehouden. Die vindt plaats op vrij-
dag 10 september 2010 op het dan 
vernieuwde Ambachtsplein. We-
derom zal het Ambachtsplein op-
gevuld worden met kleurrijke kra-
men en een groot buitenpodium. 
’s Avonds vindt het gevelconcert 
plaats.

Braderieplaatsen 
Voor het onderdeel braderie (mid-
dagprogramma) is de organisatie 
nog opzoek naar niet-commerciele 
organisaties, instellingen en of be-
wonersgroepen die iets te bieden 
hebben, dat nuttig kan zijn voor 

bewoners uit Zevenkamp.
Voor het onderdeel muziek, dans, 
beeld en of verhaal (middagpro-
gramma), kunnen bewoners en of 
groepen zich opgeven. De organi-
satie inventariseert de aanmeldin-
gen en bespreekt de mogelijk-
heden.

Wilt u  deelnemen aan de braderie 
en/of het onderdeel ’optredens’, 
kunt u  zich aanmelden bij Bewo-
nersorganisatie Zevenkamp, Am-
bachtsplein 141. 

( 010 - 2892400  
E-mail:infozevenkamp@xs4all.nl.’Voor al uw vragen over de wijk’

’Altijd up to date in Zevenkamp’
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SBA in LCC Zevenkamp         (  010 - 4563993

Voor veel mensen is het ’DUS uitleen project’ een begrip, voor anderen nog niet. Het DUS project heeft veel 
handige spullen die tegen een puntenvergoeding geleend kunnen worden. Het is DUS echt de moeite waard 
om bij het SBA in LCC 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 herfstbladeren? 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 weekje zomervakantie…

Bijvoorbeeld: Themakoffers voor een kinderfeestje
Sinds vorig jaar is het DUS assortiment uitgebreid met themakoffers die voor 5 punten per dag geleend 
kunnen bij DUS. We hebben op dit moment vier themakoffers en de vijfde is in ontwikkeling. In de thema-
koffers vind je verkleedkleding voor de leeftijd 6 tot 10 jaar met allerlei suggesties om van het kinderfeest-
je een succes te maken. Zo zitten er naast de kleding allerlei materiaal in de koffer, zoals voorleesboekjes 
en/of een DVD afgestemd op het thema. Maar ook schminkmateriaal, 
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. 
Op onze website dus-rotterdam.nl kunt u alle nieuwe ontwikkelingen 
lezen. Daarnaast kunt u (na  telefonische afspraak met Nilva Dalnoot 
van team SBA) langskomen bij ons DUS-uitgifte punt in LCC Zeven-
kamp, Ambachtsplein 141, 3068 GV Rotterdam.

Danslessen met een verhaal
Vanaf woensdag 14 april 2010 start SBA met danslessen voor kinderen van 4 tot 8 jaar. 
Een ervaren Mexicaanse dansdocente zal een- of twee keer per maand kinderen verrassen 

met een mooi spannend verhaal, dat vervolgens om-
gezet wordt in een exotische dans. Totaal komen de 
dansers 10 keer (verdeeld over 7 maanden in 2010) 
bij elkaar en zullen zij tweemaal een kans krijgen 
om een optreden te geven voor de familie, vriend-
jes/vriendinnetjes en andere bewoners uit de wijk! 
Vragen naar Tjerk Schoonheim of Gosia Bojar. Wij 
hebben plaats voor maximaal 10 kinderen, dus vol=vol!

Lenen bij DUS steeds leuker!

Enquête Buurthuisbezoek in Zevenkamp

In de wijk Zevenkamp voert Stichting Buurtwerk Alexander het sociaal cultureel werk 
uit vanuit Locaal Cultuur Centrum Zevenkamp, kortweg: LCC Zevenkamp. LCC 
Zevenkamp ligt aan een winkelplein en als het weer het toelaat staat er een klein en 
gezellig terrasje voor de deur waar wijkbewoners en winkelend publiek iets kunnen 
drinken. Buurtwerk Alexander wil graag weten wat de bewoners van Zevenkamp nog 
missen in hun wijk aan vrijetijdsbesteding en hoe zij hun vrije tijd op dit moment door-
brengen.

Vrouw / man

Leeftijd: ……….

Maak een top 3 van de leukste vrijetijdsbesteding (kies uit onderstaande voorbeelden):

1……………………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………………

dans
muziek
zingen/rappen
theater/toneelspelen
knutselen
sport
koken
anders, namelijk: …………………………………………………………………………….......

Weet u wat LCC Zevenkamp is....................................................................................................

Bent u er wel eens binnen geweest?...........................................................................................

Zo ja, wat heeft u er gedaan?......................................................................................................

Zo niet, wat was de reden?.........................................................................................................

Mogen wij u 1 x per 2 maanden via e-mail op de hoogte houden over de activiteiten schrijf hier dan uw 
e-mail adres: 

      …………………………………………………………………………………………………"

Actie
U krijgt 

10 punten bij inschrij-
ving als nieuw lid

Jarie en geleider Dennis kregen 
applaus bij iedere vondst. Daarna 
moest er natuurlijk worden get-
oond hoe de hond een ’boef’ zou 
kunnen overmeesteren. 
Hiervoor moest er iemand in een 
zogenaamd oefen/bijt pak. De keu-
ze viel op Hans Manse. De op-
dracht was simpel. Hans de boef 
was boos en weigerde te blijven 
staan en liep weg. Hond Jarie twij-
felde geen moment en liep achter 
Hans de Boef aan. Deze werd bij 
de arm gepakt en neergelegd op de 
grond, waarna hondengeleider 
Dennis, onder toezicht van  dienst-
hond Jarie, de boef kon afboeien 
en afvoeren.                                                                  
Namens het district Oost kregen de 

kinderen ook nog een klein 
aandenken aangeboden, zij kregen 
een lantaarn met opdruk ’waak-
zaam en dienstbaar’. Die kunnen 
de kinderen met bijgeleverde band 
om hun arm binden en zo in hun 
eigenland zich goed zichtbaar op 
de weg voortbewegen. Onze dank 
is groot aan de politie Oost. Met 
deze woorden beëindigde de heer 
den Hartog  als een van de organi-
satoren van de van de ’stichting 
Rusland Kinderhulp’. Op 21 april 
nemen de kinderen afscheid van 
Rotterdam en gaan met ervaringen 
en kennis rijker weer richting wit-
Rusland.
Hans Manse en Jan Nobel
Bureau Zevenkamp

Vervolg van pagina 8

Russische schoolkinderen maken 
kennis met de politie
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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 27 april 2010 en 25 mei 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 
afgehaald te worden. Wanneer het om een 
kinderfeestje 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
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 2010

Mini talentenjacht 
(4 t/m 14 jaar)
Kun je lekker dansen, zingen of leuk 
playbacken? Wil jij je talent op een 
echt podium laten zien? Grijp dan 
deze kans en geef je op. Op 18 juni 

2010 zal iedereen nog eens optreden en zal een deskundige jury be-
slissen welke act een optreden op 10 september 2010 wint.
Deelname is gratis!

De voorrondees zijn op:
Op vrijdag 21 mei 2010.
Op vrijdag 4 juni 2010.
Opgeven met de artiest en het nummer voor 17 mei 2010.

Klaverjasvereniging ’Zeven-
kamp’

Lijkt het je leuk om te klaverjassen, kom gezellig 
een keer kijken of doe gewoon mee!
Op vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur.

ZUMBA lessen
Op dinsdag van 20:00 tot 21:00 uur.

Een blok van 10 lessen kost
 a 40,- en met R'damPas a 40,-. 

Pilates
Elke maandag Pilates lessen. 
Kom langs voor een proefles, ie-
dereen kan het! Van 9.30 tot 
10.30 uur.

Ruimte te huur
Per 1 februari 2010 is in LCC Ze-
venkamp een zeer mooie lichte 
ruimte te huur voor a 10,00 per 
uur.
U kunt de ruimte huren tussen 
8:30 tot 22:00 uur.
Deze ruimte is geschikt voor pe-
dicurewerkzaamheden, massa-
ges, voetreflex en andere zorg-
activiteiten.

Bel ( 010 - 4563993 voor het 
maken van een afspraak voor 
een bezichtiging van de ruimte.

LCC Zevenkamp is gevestigd op 
het Ambachtsplein 141, 3068 
GV Rotterdam

Afslanken in LCC
In LCC Zevenkamp is al 17 jaar een gerenommeerde afslankorganisa-
tie actief. Op de bijeenkomst wordt u gewogen en ontvangt u recep-
ten. Ook allerlei tips en thema’s worden behandeld met betrekkig tot 
alles wat met voeding en gezondheid te maken heeft. De cursus 
wordt geleid door Mw. L. Graper. Zij werkt volgens de richtlijnen 
’Goede Voeding’  van het Voedingscentrum. Stop met jojo-en en 
meldt u aan op ( 010 - 4556581. 
(www.slankelijnbalans.nl of slb@xs4all.
nl). 
Iedere donderdagavond van 
19:00 tot en met 20:00 uur

Visserke Vis (4 t/m 10 jaar)
Theater GRRR
Een visser die in een houten huis op palen woont vindt een walvis op 
het droge. De wereld van de visser is de wereld waarin wij leven.
Door de walvis komt de visser erachter hoe hij liefde krijgt door de 
zee. De kinderen worden door de voorstelling ervan bewust hoe ze 
met de natuur omgaan.
Woensdag 19 mei 2010.
Aanvang 14.00 uur.
Entree a 2,50 met R‘damPas a 1,90.

De Nieuwe Voorstel-
ling (3 t/m 7 jaar)
Theater van Zanten
Roodkapje, de jager en de wolf 
hebben vakantie. Zij hebben in 
het bos een plekje gehuurd 
waar ze een hut gaan bouwen. 
De muziekinstrumenten gaan 
mee om straks bij het kampvuur 
te gaan zingen 
en muziek te maken.
Woensdag 2 juni 2010.
Entree a 2,50 met R’damPas a 
1,90. 

Indiase Dans
Dans is een manier om in beweging te 
blijven. De klassieke dansen zorgen 
ervoor dat lichaam en geest met el-
kaar in harmonie komen. Sierlijke be-

wegingen en ritmisch voetenwerk maken de dansen tot een geheel. 
Stichting Shringara heeft een gevarieerd pakket van een aantal Indi-
ase dansstijlen zoals: Odissi, Kathak en Bharat Natyam.
Vanmiddag zullen de leerlingen van Wina Bhoelai, 
danslerares en voorzitter van stichting Shringara,
laten zien wat zij hebben geleerd.
Zondag 13 juni 2010.
Aanvang 14:00 uur.
Entree a 3,00 met R’dam pas a 2,50.

De Egel en de Trollebol (4+)
Max Verstappen
In het bos waar Egel woont is iets vreemds aan de hand. Normaal is 
er in het bosmeer genoeg water voor iedereen. Maar het is nu hele-
maal op! Dan hoort Egel dat een enorme Trol het bosmeer gebruikt 
als badkuip en al het water voor zichzelf wil houden ….
Woensdag 16 juni 2010.
Aanvang 14:00 uur.
Entree a 3,00 met R’dam pas a 2,50.
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Vrijdag 30 april 2010 

11.55 - 12.00   Opening door bestuurder Deelgemeente

12.00 - 12.20   Kevin Zijderveld

12.25 - 12.40   Alexandra Weteling 

12.45 - 13.05   An. Verwey

13.10 - 14.10   Nederlandse coverband Joost mag het weten

14.15 - 15.15  Presentatie popworkshop 7’s (div. acts)

15.20 - 15.50  Zack is Hip Hop (rap)

15.55 - 16.25  Selah youth (reggae)  

16.25 - 16.55 Jonay (spaanse gitarist met zang)

17.00 - 18.00 Angel-Lique (zangeres)

18.00 - 18.10   afsluiting

Diversen kinderactiviteiten van 13.00 - 15.00 op het plein

Verder zal er voor de kleintjes een ballonnenclown op 

het plein aanwezig zijn.
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Opzoomeren 2010 van start
Bewoners- en straatgroepen 
die al eerder actief zijn 
geweest onder het motto 
’Opzoomeren’, hebben 
inmiddels de Opzoomer- 
aanbiedingen van Bureau 
OpzoomerMee in de bus 
ontvangen. 

Bewoners die voor de eerste keer 
aan de slag willen met het Opzoo-
meren kunnen in het Wijkinfor-
matiepunt van de Bewonersorga-
nisatie Zevenkamp aanmeldkaar-
ten afhalen en informatie krijgen 
over alle aanbiedingen van Opzoo
merMee.

Gratis taart voor 50 perso-
nen!
Als u voor 1 mei 2010 een aan-
meldkaart volledig invult en af-
geeft bij Bewonersorganisatie Ze-
venkamp, ontvangt u van Opzoo-
merMee een Opzoomertaart voor 
50 personen. Waarom? Omdat er 
2018 Opzoomerstraten in Rotter-
dam zijn: een nieuw record. U 
kunt tot oktober 2010 de taart 
nuttigen tijdens uw  straatactivi-
teit.

Opzoomeren maakt je straat wak-
ker, brengt je straat tot leven. Bu-
ren komen naar buiten, ontmoe-
ten elkaar en steken samen de 
handen uit de mouwen voor een 
vriendelijke, schone en veilige 
straat. In Zevenkamp doen inmid-
dels 55 straten mee aan het Op-
zoomeren, maar nieuwe initiatie-
ven zijn natuurlijk van harte wel-
kom.

Aanbieding 1
Gaat u met uw buren aan de slag 
in een schoonmaakactie, een kin-
derspeeldag, een straatdiner, een 
plantjesdag, een straatpuzzel-
dag…. OpzoomerMee biedt uw 
straat een waardebon van 200 
euro aan. Daarmee kunt u de kos-
ten voor een Opzoomeractiviteit 
dekken.

Aanbieding 2
Wilt u met de straat en op straat 
een gezellige lunch organiseren 
en heeft u geen tafels, stoelen en 
dergelijke, kunt u bij Opzoomer-
Mee gratis een Opzoomerkeetje 
reserveren. In de Dinerkeet vindt 
u alles voor een straat diner. Van 

tafels, stoelen tot borden en be-
stek. Maar er is ook een terras-
keet, een speelkeet en een klus-
keet. Kortom aan alles is gedacht.

Voor informatie en/of reser-
vering van een keetje
( 010 - 2131055.

’Waar u niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd’

’Waar alle vragen met open armen worden ontvangen’
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De redactie van de ZevenKrant stelt zich niet aansprakelijk 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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Ouderenplatform Zevenkamp Nieuwe Stijl

WIP (WijkInformatiePunt)

Het WijkInformatiePunt (WIP) is 
een service portaal, waar u ten alle 
tijde naar binnen kunt lopen met 
uw vragen, klachten of ideeën 
voor onze wijk. Met de ’out of the 
box’ mentaliteit zorgt WIP ervoor 
dat u niet van het kast naar de 
muur wordt gestuurd maar altijd 
een antwoord krijgt of een verwi-
jzing naar de juiste instantie.
WIP is gevestigd in het hart van 
Zevenkamp aan het Ambachtsplein 
(aan de voorkant van het LCC 
Zevenkamp). Deze wordt bemand 
door een team van zeven gemo-
tiveerde vrijwilligers, die klaar 
staan om u te helpen.
In geval van privacy, heeft WIP 
ook hiervoor ruimtes beschikbaar 
gesteld in het LCC.
Tevens zijn brochures verkrijgbaar 
inzake actualiteiten en activiteiten 
in Rotterdam.
Mocht u belangstelling hebben om 
als bewoner een handje te helpen, 

Met ingang van 2010 is Ouderenplatform Zevenkamp Nieuwe Stijl voort-
varend van start gegaan. Een vaste kern van veertien bewoners bedenkt 
en organiseert tal van activiteiten voor mede-ouderen in Zevenkamp.

eens eruit wil om onder de 
mensen te komen, maken 
kans op twee gratis diner-
bonnen. 

*) Dinsdag 18 mei is het Ou-
derendag Zevenkamp. Een 
speciaal programma van 
10:30 uur tot 16:00 uur. Lo-
catie LCC Zevenkamp.  Naast 
informatie krijgen muziek 
en dans alle aandacht. Voor 
de liefhebbers wordt een 
bingo gehouden. (Program-
ma onder voorbehoud)

*) Het definitieve program-
ma en nadere informatie 
worden via persberichten 
en posters bekend gemaakt.

*) Het Ouderenplatform 
Nieuwe Stijl is op dit mo-
ment bezig met de pro-
ductie van een vernieuwd 
WieWeetWaar-boekje voor 

*) Eens in de twee weken 
organiseert het platform 
voor mede-ouderen een 
gezellige dans en ontmoe-
tingsmiddag in het LCC 
Zevenkamp.
 
*) Dinsdag 4 mei wordt 
een speciale dansmiddag 
met extra aandacht voor 
vrede. Wederom in het 
LCC zevenkamp.

*) Ouderen die op 4 mei 
naar de dansmiddag ko-
men en een buur of ken-
nis meenemen die er ook 

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

 Openingstijden

 maandag 13:00 uur tot 16:00 uur
 dinsdag 13:00 uur tot 16:00 uur
 woensdag 09:00 uur tot 12:00 uur
 vrijdag  13:00 uur tot 16:00 uur

Afvalglas
bent u van harte welkom! Heeft u 
een paar uurtjes over en wilt u met 
een gezellige team samenwerken, 
loop even binnen bij WIP en meldt 
u aan als vrijwilliger. 
Speciale vaardigheden zijn niet 
nodig maar klantvriendelijkheid 
en werken in teamverband staan 
wel centraal.
  
Team WijkInformatiePunt.

www.zevenkamp.info

Energiebesparing

Voorkom geluidsoverlast, 
gooi glas overdag in de 
container
Hoe meer u in de glascontainer 
gooit, hoe beter het is voor het mi-
lieu. Omwonenden van een glas-
container kunnen veel hinder 
ondervinden wanneer u uw glas 
weggooit. Gooi daarom glas over-
dag tussen 08.00 en 20.00 uur weg 
om geluidsoverlast te  voorkomen. 

Wel
Verpakkingsglas zoals flessen en 
potten kunnen wel. In de regel gaat 
het om glazen verpakkingen 
waarin levensmiddelen, dranken, 
cosmetica en medicijnen hebben 
gezeten. Ook lege parfumflesjes, 
glazen deodorantrollers en krui-
denpotjes horen gewoon in de 
glascontainer.

Niet 
Gebroken ruiten, kristallen glazen, 
kapotte gloeilampen en tl-buizen 
moeten dus niet ion de container. 
Ovenschalen (keramisch glas), 
theekopjes en ander serviesgoed 
(porselein) en jeneverkruiken 
(steen). Doppen, deksels en kurk-
en horen ook niet in de glascon-
tainer.

Verspilling voorkomen 
Jaarlijks verspilt u honderden eu-
ro’s aan energie. Onnodig, want 
kleine maatregelen in huis en 
kleine veranderingen in uw ge-
bruik kunnen u forse besparingen 
op uw energierekening opleveren. 
Bewonerskompas helpt u graag op 
weg!
Zet de verwarming ’s nachts lager 
en gebruik spaarlampen. Vaak 
onderschat de gebruiker, dat vele 
kleine maatregelen wel tot een 
paar honderd euro per jaar op uw 
energierekening kan schelen. 

Diverse mogelijkheden
Plaats dubbel glas, dakisolatie, 
ventilatie of een HR++ ketel. Wel 
eerst kijken wie wat mag/kan doen 
in verband met eigenaar, verhuur-
der of VVE. Zoals kozijnen, 
(groene) daken en balkons.
Vanuit de overheid zijn diverse 
subsidies voor particuliere ei-

Het Nationaal Onderwijsmuseum zoekt enthousiaste koor-
leden! Kun je nog zingen? … zing dan met ons mee!

In het Onderwijsmuseum is in 
2011 een tentoonstelling te zien 
over muziek- en zangonderwijs op 
school van vroeger en nu. Als 
voorbereiding op deze tentoonstel-
ling gaat het museum in 2010 ver-
schillende Rotterdamse wijken be-
zoeken om te inventariseren welke 
liedjes de bewoners nog kennen 
vanuit hun schooltijd. In de wijken 
wil het museum aandacht trekken 
voor haar bezigheden door verras-
singsoptredens op de markten te 
organiseren met een speciaal hier-

Nationaal Onderwijsmuseum

voor opgericht gelegenheidskoor. 
Dit koor zal op verschillende mo-
menten een medley ten gehore 
brengen van bekende oude school-
liedjes om zo het publiek te ver-
rassen en interesse op te wekken. 
Het hele project zal op film vastge-
legd worden en later in de tentoon-
stelling te zien zijn.
Voor dit koor zoekt het Onderwijs-
museum wijkbewoners die het 
leuk vinden enkele malen een 
klein optreden te verzorgen in ver-
schillende delen van de stad. 
Zangervaring is handig maar niet 
nodig, want we vragen alleen en-
thousiasme. Inclusief het instuder-
en van de liedjes gaat het om circa 
10 bijeenkomsten, verspreid over 
de maanden april tot en met okto-
ber 2010. Ook zijn we nog op zoek 
naar een muzikaal leider.

genaren mogelijk, om besparende 
energiemaatregelen te nemen.
Voor kleine aanpassingen zoals het 
plaatsen van tochtstrips is geen 
toestemming nodig. Maar wilt u 
graag dubbel glas of een HR++ ke-
tel, dan kunt u daarover afspraken 
maken met uw verhuur-
der.

Alle informatie 
( 010 - 2806422 of mail naar 
info@bewonerskompas.nl.

ouderen wonend in de 
wijk Zevenkamp.

*) Het Ouderenplatform 
Nieuwe Stijl staat open 
voor nieuwe ideeën, sug-
gesties en enthousiaste 
bewoners.

Meer informatie
Boz ( 010 - 2892400 of 
WIP ( 010 - 2892404
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talen, zo ook redelijk Russisch.  
Jan was dus de aangewezen colle-
ga om deze les te geven. Samen 
met Hans Manse werd een plan ge-
maakt om deze kinderen kennis te 
laten maken met de Rotterdamse 
politie. Aan de kinderen werd een 
week van te voren gevraagd één of 
meerdere vragen op  te stellen. Het 
motto was ’wat zou je willen 
weten over, of zien van de Rotter-
damse politie’. Opvallend was dat 
de meeste kinderen iets zouden 
willen weten over hoe de politie te 
werk gaat met politiehonden.
Er werd contact gezocht met de 
hondenbrigade en gevraagd om 
een demonstratie te geven met een 
diensthond. 
Zo gezegd, zo gedaan. Nadat de 
kinderen twee video’s hadden ge-
zien over hoe de politie in Rotter-
dam werkt en er een kartonnen 
politiepet in elkaar was gezet, 
kwam hondengeleider Dennis de 
Jongste met zijn hond Jarie aan bij 
voornoemde school. De ogen van 
de kinderen werden zo groot als 
wat, bij het zien van de poltiehond. 
De meeste kinderen vonden het 
eng, maar daarom zeker niet mind-
er imposant. Nadat hond Jarie was 
voorgesteld, werden voorwerpen 
verstopt zoals 
buisjes met 
mensengeur, 
een breekijzer 
en een jacht-
geweer. 

Het thema voor deze puzzel is: Feestdagen. 
De redactie van de ZevenKrant wenst alle puz-
zelaars veel puzzelplezier. Uit alle goede inzen-
dingen worden weer drie winnaars getrokken 
en hun namen in ZevenKrant nummer 3 van 
2010 gepubliceerd. Boys & Girls staat in voor   
drie leuke prijzen!

Uw oplossing voor 18 mei 2010 naar de redactie van de ZevenKrant. (Zie adres in de colofon op pagina 7)

Om de twee à drie jaar haalt de 
’stichting Rusland kinderhulp’ kin-
deren naar Rotterdam om deze te 
laten genieten van de mooie din-
gen die het leven alhier bieden en 
tevens deze kinderen te laten profi-
teren van onze onderwijsstijl.  Van 
5 maart tot 23 april  2010  was dit 
weer zover.   

Deze kinderen krijgen les in onder 
andere de Engelse taal. In het ka-
der van maatschappelijke visie op 
Nederland heeft de Rotterdamse 
politie ook altijd een duit in het
zakje gedaan. De school waar deze 
kinderen hun lessen kregen, was 
de Ds. Buskesschool  aan de Ben 
Websterstraat.
Middels politiebureau Alexander-
Noord werden twee collega’s be-
reid gevonden om een dergelijke 
les te geven.  Binnen dit bureau is 
collega Jan Nobel rijkelijk voor-
zien van kennis in de vreemde 

Allerheiligen
Aswoensdag
Carnaval
Dag van de Arbeid
Dag van de Vrijheid
Diwali
Driekoningen
Goedevrijdag
Hemelvaart
Kerstmis
Koninginnedag
Magha Puja
Makar Sankranti
Nationale Herdenking
Nieuwjaarsdag
Oudejaar
Palmzondag
Pasen
Pesach
Pinksteren
Poerim
Qing Mingfestival
Ramadan
Sinterklaas
Toe Bisjwat
Vaderdag
Verjaardag
Wittedonderdag

Russische schoolkinderen 
maken kennis
met de politie

P 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

WijkInformatiePunt
Onderdeel van Bewonersorganisatie 
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 
Gezondheidszorg
Maatschappelijk Centrum 
Rotterdam

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

Ouderenplatform Zevenkamp
P/a Ambachtsplein 141
( 010 - 2892400

Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening Alexander 
(MDA)
Dienstverlening, het Algemeen- en 
School Maatschappelijk Werk, het 
Ouderenwerk, de Sociale Raads-
lieden, 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 - 4210572

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

Gemeentediensten

Deelgemeente Prins Alexan-
der
Prins Alexanderplein 6
3067 GC Rotterdam
( 010 - 2868200

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

Sociale Zaken en Werkgele-
gen-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

Thuiszorg Compleet
Thuiszorgwinkel en hulpmiddelen
Ambachtsplein 20
3068 GV Rotterdam
Dinsdag tot en met vrijdag van 
10:00 tot 16:00 uur
( 010 - 2518859

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. Steven-
se

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

Handige adressen om te weten

Thuiszorg Compleet voor al uw zorgvragen vragen en hulpmiddelen ( 010 - 2518859

De oplossing van ZevenKrant 1 van 2010 is: 
Met gewokt eten eet je zoveel gezonder! 
1e prijs: A.C.L v.d. Wel Kooikerweg, Rousselsingel, 2e 
prijs: D. v.d. Waart Terry Wiennekestraat, 3e prijs: P. van 
Tongeren aan de Luit. U kunt uw prijs opeten bij Wokinn 
Ambachtsplein, neem deze krant mee, laat zien wie u bent 
en laat u verrassen!

Feestdagen

n i k o n i n g i n n e d a g
i t n a r k n a s r a k a m r
e a d q n d z d m e t e g v a
u w a i e i n r i k i r v a a
w j g n m w p e r g o s a v j
j s v g s a i d e a n t n e e
a i a m i l a n o d a m d r d
a b n i n i s o p j l i e j u
r e d n t m w d a i e s a a o
s o e g e a o e l r h s r a n
d t v f r g e t m v e t b r e
a c r e k h n t z e r r e d r
g a i s l a s i o d d a i a e
a r j t a p d w n e e a d g t
d n h i a u a e d o n v r a s
r a e v s j g l a g k l t i k
e v i a j a d e g e i e n f n
d a d l r a m a d a n m i e i
a l l e r h e i l i g e n r p
v e n e s a p e s a c h s t d
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