
Wegens het grote succes van 
2009 wordt de Culturele Manifes-
tatie geprolongeerd. Ook kunst 
zal weer een prominente plaats 
krijgen in het programma. Uiter-
aard zullen weer vele artiesten 
hun muzikale talenten vanaf de 
diverse balkons ten gehore bren-

gen tijdens het Gevelconcert.
De manifestatie bestaat uit diver-
se onderdelen. Er wordt om 15.00 
uur gestart met een culturele-, 
kunst- en maatschappelijke bra-
derie. Tijdens deze braderie zul-
len diverse artiesten en groepen 
hun artistieke kunsten vertonen 

op een centraal podium op het 
Ambachtsplein. De winkeliersver-
eniging zal een BBQ houden. 

Aansluitend zal het Gevelconcert 
losbarsten en de manifestatie zal 
eindigen rond 21.30 uur.

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

BuurtTentTafel dit keer aan de Klarinet
De BuurtTentTafel (BTT) van Bewonersorganisatie  
Zevenkamp (BOZ) en SONOR was 17 juni 2010 te vinden 
aan de Klarinet.

Op het binnenterrein tussen de 
woningen aan het Spinet en de 
Klarinet, waren het terras en de 
tent opgebouwd. 
SONOR, BOZ, Vestia en Bewo-
nerscommissie Vestia werkten 
eendrachtig samen om deze BTT 
tot een succes te maken. Vestia 
had gezorgd dat alle huurders in 
de directe omgeving van de BTT 
gratis gebruik konden maken van 
grote afvalcontainers voor zowel 
grofvuil als tuinafval. Bewoners 
die hun afval daadwerkelijk kwa-
men brengen ontvingen daarvoor 
een zomers plantje als blijk van 
inzet en waardering.
Het resultaat van deze actie was 
dat beide containers helemaal vol 
zaten en bewoners hun afval kwijt 
waren.

Kansen
Uit gesprekken met bewoners uit 
de buurt maakte het opbouwwerk 
van SONOR op dat er weliswaar 
een aantal problemen zijn in de 
buurt, maar dat er kansen zijn om 
met elkaar de buurt te verbeteren. 
Belangrijk signaal was, dat bewo-
ners willen zien en horen dat er 
daadwerkelijk iets gedaan wordt 
met opmerkingen die ze aandra-
gen. Vestia heeft inmiddels laten 
zien dat zij als corporatie zaken 
op wil pakken. Bewoners zijn daar 
positief over. De kans is groot dat 
na de zomer een groep bewoners 
met elkaar een buitenactiviteit 
gaat starten. SONOR biedt hen 
in samenwerking met de BOZ on-
dersteuning.

Culturele Manifestatie

Het team buurtbemiddelaars is 
uitgebreid onder leiding van pro-
jectleider en docente Helma Fa-
ber. Twaalf mensen namen deel 
aan de basistraining buurtbemid-
deling in Prins Alexander. Buurt-
bemiddeling biedt buren de gele-
genheid hun verstandhouding, die 
door een conflict of ergernis ver-
stoord is geraakt, te verbeteren. 

Buurtbemiddelaars
Deze basistraining van zes dagde-
len heeft weer een gemotiveerde 
groep nieuwe buurtbemiddelaars 
opgeleverd. Zij gaan eerst met er-
varen collega’s aan de slag. 

www.buurtbemiddelingprinsa-
lexander.nl of prinsalexander@
buurtbemiddeling.org of ( 010 
- 4560409.
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Zijn hond is zijn beste vriend. Door slechte ervaringen houdt hij 
contact met mensen af. Omdat hij zelden iets terug zegt, wordt hij 
door de meeste buren niet meer gegroet. Zijn hond is vriendelijker 
tegen andere mensen, dan hij zelf.  
Veel bewoners in zijn straat hebben goed contact met elkaar. Voor-
al de gezinnen met jonge kinderen ontmoeten elkaar vaak op het 
pleintje op de hoek. Kort geleden hadden ze een buurtfeest geor-
ganiseerd. Vlaggetjes en slingers werden van huis tot huis over de 
straat opgehangen. Het zou zo leuk zijn als iedereen mee zou doen. 
Alleen vond hij dit vlaggenvertoon onzin waaraan hij niet mee wens-
te te doen.  Dat werd door de buurt met wat gemor geaccepteerd. 
Men kende hem als een zonderlinge man, die geen kwaad doet. Dat 
veranderde toen hij geïrriteerd een slinger met vlaggetjes langs zijn 
tuinhek wegtrok. Er ontstond zo’n woordenwisseling met enkele 
buren, dat het de stemming verpeste. 

De volgende ochtend waren vernielingen aangericht in de straat en 
tien slingers kapot getrokken. Iedereen verdacht hem. Er volgden 
vervelende scheldpartijen. Een buurvrouw belde de buurtbemidde-
ling. Tot ieders verbazing bleek hij bereid om met de bemiddelaars 
te praten, al was het alleen om hen te vertellen dat hij niets gedaan 
had. Met enige moeite lukte het om hem en twee buren met buurt-
bemiddeling aan tafel te krijgen. 
Hij vertelde dat hij, hoewel hij die versieringen niks vond, hun feest-
je niet wilde verknallen. Hij had, toen hij die avond met zijn hond 
thuis kwam, wel gezien dat een paar baldadige jongens door de 
straat liepen die hier en daar aan de vlaggetjes trokken. Hij werd 
niet geloofd. De ergste boosheid was gezakt, maar het gesprek ein-
digde niet in een hartelijke verbetering in de relatie.
Totdat bleek dat ook in andere straten vernielingen hadden plaats-
vonden. Daarvoor pakte de politie drie jongens op. Zij gaven toe 
dat ze dat ook in deze straat hadden gedaan.....
       Dalia

Hoe staat er voor met ons 
nieuwbouwproject voor 
naschoolse opvang en ge-
meenschapshuis in Costu-
leni?

Inmiddels hebben we het comple-
te bouwdossier in ons bezit. Onze 
architect Dammis Vroegindeweij 
is in mei in Costuleni geweest  
en heeft daar het bouwbestek 
meegekregen. Alles was netjes 
uitgewerkt. Er zaten er nog wat 
kleine schoonheidsfoutjes in die 
veranderd moesten worden, zoals 
de draairichting van de deuren in 
verband met de brandveiligheid. 
Verder wordt het gebouw over 
de totale lengte 35 cm lager, dat 
scheelt weer bouwmateriaal en 
lagere stookkosten. De gemeente 
wilde van ons een intentieverkla-
ring over de financiering en het 
mogelijk beschikbaar stellen van 
materiaal en mankracht. De ver-
klaring is door ons gemaakt en in 
het Roemeens vertaald door An-

dré Muit. André is de Nederland-
se directeur van asociatia Betania, 
(onderdeel uit van stichting HCR 
uit Sommelsdijk). Met deze stich-
ting werken we intensief samen in 
dit project. De intentieverklaring 
is inmiddels door alle partijen 
ondertekend. We kunnen nu dus 
echt met het project aan de slag.

Aanvankelijk wilde de gemeente 
Costuleni de offerte-aanvragen en 
bouwbegeleiding verzorgen. Dit 
verzoek is door ons afgewezen. 
Afgesproken is nu dat de gemeen-
te bij een plaatselijke aannemer 
een offerte aanvraagt en dat An-
dré Muit ook twee offertes aan-
vraagt. Deze offertes kunnen dan 
naast elkaar worden gelegd waar-
na we straks een verantwoorde 
keus kunnen maken. Ook wilde 
de gemeente de financiën van 
het project gaan beheren maar 
ook dit houden we in eigen hand. 
Wij hebben besloten om dit door 
André Muit te laten regelen. Hij 

werkt al vele jaren in Roemenie 
en weet hoe hij met de Roeme-
nen om moet gaan. De intentie- 
verklaring hebben we inmiddels 
ondertekend ontvangen. Op dit 
moment  zit  er nog maar slechts 
€ 4.500,00 in de bouwpot, dus als 
u ons wilt helpen om dit project 
uit te voeren en een finaciële bij-
drage doen, kan dat op rekening  
353257702 ten name van SAHR. 
Mogen wij op u hulp rekenen?

Bereiding
Bonen schoonmaken en koken.
Kipfilet in stukjes snijden, uien pellen en versnipperen.
In de wokolie de kipfilet rondom bruinbakken.
Mihoen volgens gebruiksaanwijzing bereiden.
Ui bij de kip scheppen en 4 minuten roerbakken.
Gember toevoegen, woksaus en bonen erbij.
2 minuten laten doorwarmen.
Mihoen met kip en groeten serveren.

Weer een verrassend gerecht in 20 minuten.
Per eenpersoonsportie 480 kilocalorieën Eet smakelijk !

Ingrediënten
500 gram sperziebonen
350  gram kipfilet
2 el zonnebloemolie
2 uien
250  gram mihoen
1 tl gehakte gember
180 ml woksausflesje Go-Tan es-
sentials ketjap –sesam

Mihoen met ketjap-sesamkip voor 4 personen

Sahr (Stichting Alexander Helpt Roemenië)
De Droomvogel is een heel bij-
zonder boek van Marlies Greve.
Niet alleen een voorleesboek 
voor kinderen, maar voor (groot)
ouders staan er goede tips in, om 
kinderen te helpen en te stimu-
leren om te spelen. Want spelen 
is voor de ontwikkeling van een 
kind net zo belangrijk als eten en 
drinken.
Boek 1, Tovenaartje spelen is ge-

schikt voor kinderen vanaf 3 jaar, 
met weinig (samen)spelervaring.
De teksten zijn op rijm, kort en 
bondig. En de vrolijke prenten 
brengen het spelplezier goed in 
beeld. Het lijkt heel simpel, maar 
het boek is knap in elkaar gezet. 
De schrijfster is speltherapeute 
en tot driemaal toe uitgeroepen 
tot Nederlands kampioene goo-
chelen voor kinderen.

Boekbespreking Droomvogel

Na ruim 28 jaar nam juf Meijler afscheid van de ds. J.J. 
Buskesschool. Ze begon haar lange loopbaan in Sliedrecht, 
bij de kleuters. In Zevenkamp werkte ze voornamelijk in de 
middenbouw. 

Juf Elly Meijler verlaat de ds. J.J. Buskesschool 

Op donderdagmiddag was er een 
afscheid met ouders en kinderen 
van groep 4, de laatste groep van 
haar werkzame leven. Ze werd 

verwend met gedichtjes, cadeaus 
en tekeningen Ook was er een 
presentatie op het smartboard. 
Daarna namen de collega’s af-

scheid met een barbecue waarbij 
ook Elly’s gezin was uitgenodigd. 
Er werd een quiz gedaan over 
haar leven en werk en ze was erg 

blij met de gekochte en gemaakte 
cadeaus en de toespraken. Elly 
was een echte juf met een warm 
hart voor alle kinderen. De school 

zal haar missen. Maar zelf kan ze 
nu volop genieten van alle vrije 
tijd en van haar kleindochter.
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SBA in LCC Zevenkamp         (  010 - 4563993

Vrijwilligers voor grote & kleine klussen
Stichting Buurtwerk Alexander (SBA) verzorgt in het seizoen 2010/2011 net als in de voorgaande jaren, di-
verse sociaal-culturele activiteiten. U kunt bij hen terecht voor kinder-, volwassenen- en seniorenactiviteiten 
(zie het overzicht op pagina 4), zoals inloop, kooklessen, bridge, crea-ochtenden, wandelclub, cursussen en 
workshops. Wij zijn voor onze locatie LCC Zevenkamp op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons graag 
een handje willen helpen met het organiseren en het uitvoeren van de leuke activiteiten. Wilt en komt u 
ons team versterken en iets voor uw medemens betekenen, wekelijks of 
met enkele regelmaat? 
Mailt u naar contactpersoon Gosia Bojar van Stichting Buurtwerk Alexander 
(aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag): gosia.bojar@buurtwerk-
alexander.nl of belt u met Gosia op ( 010 - 4563993.

Bewegen met peuters

Dans en beweging voor moderne 55+sers

Een super cursus voor kinderen van 1,5- 3 jaar, waar de peuters spelenderwijs vertrouwd gemaakt worden 
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 ze 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 spiergroepen, de balans, het evenwicht en de coördinatie worden ontwikkeld. De op-
drachten zijn klein en worden verwerkt in een spelvorm of parcours waaraan kinderen en ouders veel 
plezier zullen beleven. Door het samenspel en een gemeenschappelijke beleving van de kinderen kan de 
cursus ook bijdragen tot het ontwikkelen van een sociale houding. In alle delen van de les speelt de ouder 
een begeleidende, stimulerende en ondersteunende rol. De ouder/begeleider doet actief mee met de les. Er 
worden spelvormen aangeboden die samen met de ouder/begeleider gedaan worden. 
Mailt u naar contactpersoon Gosia Bojar van Stichting Buurtwerk Alexander (aanwezig op maandag, dinsdag 
en donderdag): gosia.bojar@buurtwerk-alexander.nl of belt u met Gosia op ( 010 - 4563993.

LCC Zevenkamp organiseert het bekende Gevelconcert op het Am-
bachtsplein als opening van het theaterseizoen van LCC Zevenkamp. 
Een geweldig buitenconcert wordt verzorgd door talent uit de wijk. 
Er zullen diverse optredens van verschillende muziekgenres op het 
podium en op de balkons van het Ambachtsplein plaatsvinden. Wij 
heten u van harte welkom op vrijdag 11 september 2010.
Om 15.00 begint een culturele markt met muziek.
Om 19.00 uur begint het Gevelconcert.
LCC Zevenkamp bevindt zich op Ambachtsplein 141.

Bewegen is belangrijk zeker als u ouder wordt! Het houdt u 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 bewegen is van vitaal belang voor allerlei lichaamsfuncties. Bovendien draagt het bij aan uw 
emotionele welbevinden. U voorkomt ermee dat u stijf wordt, uw botten broos worden en uw algehele 
conditie terugloopt. Verder is bewegen goed voor de spijsvertering, de bloeddruk en geeft het cholesterol 
minder kans. Mensen met artrose (slechte gewrichten) wordt sterk geadviseerd regelmatig te bewegen. Dat 
lijkt namelijk de verergering van artrose af te remmen. 
Onze docente heeft al jarenlange ervaring en weet iedereen enthousiast te maken om te gaan dansen. De 
dansbewegingen zijn eenvoudig en voor iedereen te volgen. Het is vooral op een zeer plezierige manier 
lekker bezig zijn op vrolijke muziek. Tijdens de lessen Dans & Beweging van CurZus&Zo wordt rekening 
gehouden met de mogelijkheden en onmogelijkheden van iedere cursist. Het accent ligt niet zo zeer op het 
vergroten van de conditie maar meer op bewegen en het soepel en sterk houden van het lichaam.
Na afloop gaan we met z’n allen een heerlijk bakje koffie of thee drinken.
Kosten 106,37 euro per persoon of met de Rotterdampas 69,14 euro.
Mailt u naar contactpersoon Gosia Bojar van Stichting Buurtwerk Alexander (aanwezig op maandag, dinsdag 
en donderdag): gosia.bojar@buurtwerk-alexander.nl of belt u met Gosia op ( 010 - 4563993.

Boekenwurmen gezocht

Gevelconcert op 10 september

Wie is de sterkste
van Zevenkamp?

Is het lezen van een boek een hele beleving voor u? Kunt u de hele wereld met al zijn zorgen vergeten als 
u aan het lezen bent? Wilt u dat gevoel met anderen delen? Laat het ons even weten! Stichting Buurtwerk 
Alexander (SBA) in LCC Zevenkamp wil graag een Boekenclub starten en wij zoeken enthousiaste lezers die 
één keer per maand bij elkaar willen komen om een mooi verhaal met elkaar te kunnen bespreken. Tevens 
willen we graag bekende (en minder bekende) schrijvers uitnodigen om hun verhaal met ons te delen, om 
te vertellen waar hun helden vandaan komen en hoe ze aan het boek gewerkt hebben!

Op dinsdag 14 september 2010 om 14.00 uur is de eerste bijeenkomst gepland.

Graag reserveren bij contactpersoon Gosia Bojar van Stichting Buurtwerk Alexander (aanwezig op maandag, 
dinsdag en donderdag): gosia.bojar@buurtwerk-alexander.nl of belt u met Gosia op ( 010 - 4563993. 

Gaarne uw lievelingsboek meenemen dan kunnen we het gelijk in de groep gooien…

Sterkste Man Rotterdam/Zevenkamp 2010
Sterkste Jongen/Meisje Zevenkamp 2010

28 AUGUSTUS 2010
12.00 uur t/m 17.00 uur

De opening wordt verricht door Patrick Meijer
Ambachtsplein (Winkelcentrum Zevenkamp)

De winnaar uit 2009 Berry Verhey zal zijn titel verdedigen.

Onderdelen van de wedstrijd
Deadlift

Truckpull met harnas,  truck ± 10 000 kg
Timberwalk 2x 100 kg op afstand

Bandenflip 300 kg
Boomstamtillen startgewicht minimaal 85 kg

Kruiwagenrace 200 kg aan zakken zand

Voor de jeugd is naast de stormbaan een aantal ’sterke man 
oefeningen’. Inschrijven kan op de dag zelf.

Speaker
William Paay

Juryleden 
Ted van de Parre en René Maliangkay

Stormbaan, springkussen voor de jeugd wordt verzorgd door
Sport & Recreatie Rotterdam

Entertainment 
Belly dancers  

Met 18 deelnemers laat de organisatie weten dat de inschrijving 
is gesloten. Deelnemers die zich nu nog aanmelden komen op een 

reservelijst.

Zie informatie:  www.realdutchpower.nl 

Met dit grote spectakel wordt het weer een spannende strijd.
Wordt mede verzorgd door Winkeliersvereniging Zevenkamp
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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 kunt u bellen naar wijkcentrum LCC Zeven-
kamp 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 28 september en 26 oktober 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 € 2,15 in 
plaats van het gebruikelijke tarief van € 4,75. Inschrijven elke dins-
dag tot 13:00 uur en de menulijst ligt voor u klaar! 
Op 31 augustus beginnen we weer.

Voorgerecht: meloen met ham.
Hoofdgerecht: witlof met ham, kaas, 
slavink en gekookte aardappelen.
Dessert: Dame Blanche.

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

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, ontspanningslessen 19.15 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

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

LCC Zevenkamp
LCC Zevenkamp is een accommodatie met een gezellige sfeer. 
Iedereen is welkom. Wij serveren een heerlijk kopje koffie of een 
lekkere tosti. LCC Zevenkamp biedt ook de mogelijkheid om een 
ruimte te huren. Er is een grote zaal beschikbaar voor professionele 
uitvoeringen of lezingen. Eveneens zijn kleinere ruimtes te huur voor 
workshops, cursussen en bijeenkomsten.
Email naar lcczevenkamp@senr.rotterdam.nl.

Gratis workshop Tai Chi voor iedereen
Tai Chi is een eeuwenoude Chinese bewegingskunst die haar oor-
sprong vindt in de Chinese krijgskunst. Vele miljoenen mensen be-
oefenen Tai Chi, ‘s morgens vroeg in parken, op straat en natuurlijk 
thuis. In deze oefeningen ligt de nadruk op het herstel van de verbin-
ding tussen lichaam en geest. De aangeleerde bewegingen worden 
aaneengesmeed tot een vaste choreografie; de Tai Chi vorm. Tijdens 
de oefening gebruikt u geen uiterlijke kracht, u ontwikkelt in toene-
mende mate souplesse, harmonie en een 
nieuwe beleving van uw lichaam.
Op 3 en 9 september 2010.
Van 13.00 uur en 14.00 uur.

Teken- en schilderlessen (8 tot 12 jaar)
Zes leuke lessen in LCC Zevenkamp. Kinderen gaan aan het werk met 
aquarelverf en krijt, acrylverf, een tekenpotlood en Oost Indische 
inkt. In de lessen oefen je onder andere het natekenen en schilderen 
van de dingen om je heen. Na afloop van de cursus hangen de kunst-
werkjes in het LCC tijdens een echte expositie.
De lessen worden iedere week op vrijdagmiddag gegeven van vanaf 
3 september 2010.
Iedere vrijdag van 15.45 uur tot 17.00 uur. 
Entree € 30, -.

Danscompetitie
Movemasterz
Dansers uit heel Nederland kunnen nu in een voorronde bij hen in de 
buurt laten zien wat zij in huis hebben. Daar kunnen zij zich plaatsen 
voor de landelijke finale in Rotterdam. Movemasterz is de plek waar 
iedereen die danst moet zijn of het solo is of in een groep, en van 
jazzballet tot hiphop.
Op zondag 19 september 2010.
Aanvang 14.00 uur.

Bart verveelt zich (2 tot 6 jaar)
Kindertheater Kijk Haar Nou 
Hij heeft al van alles geprobeerd, maar niets is leuk. Hij zit in zijn ka-
mertjes met van alles om hem heen, tekenblok, knuffels, knutselspul-
len en nog veel meer. Misschien weet zijn pop raad. Poppelien kijkt 
zijn kamer rond en krijgt ineens een goed idee.
Op woensdag 22 september 2010.
Aanvang 14.00 uur.
Entree € 2,50 op vertoon van de R’pas  € 1,90.

Camaretten festival
Een voorronde voor de selectie van het Cameretten festival. Cameret-
ten is de toonkamer (voor zowel publiek en media als theaters en impresario), 
kweekvijver en springplank van het cabarettalent van de toekomst. Beginners 
krijgen bij Cameretten de kans zich te profileren en ontwikkelen, zodat de 
meest veelbelovende talenten van cabaret hun professie kunnen maken.
Op vrijdag 24 september 2010
Om 20.00 uur. 
Entree  € 3,00 met Rotterdampas € 2,50.

Er was eens... 
(vanaf 4 jaar)
Kindertheater Potdoosie 
Eigenlijk begint de dag als vele 
andere dagen. Juffrouw Dotje 
en Juffrouw Lotje spelen met 
de verkleedkleren, lezen elkaar 
voor en drinken thee. Maar 
wanneer ze op reis gaan naar 
het Sprookjespark, gebeuren er 
rare dingen. Dromen de dames 
of zitten ze echt in een sprook-
je?
Op Woensdag 6 oktober 2010.
Aanvang 14.00 uur.
Entree € 2,50 , met Rotterdam-
pas € 1,90.

De kus van de Bal-
lerina (Vanaf 4 jaar)
Kindertheater Van Santen 
In de minimusical De kus van de 
Ballerina spelen twee mensen 
uit verschillende werelden die 
elkaar ontmoeten in het park. 
Op woensdag 20 oktober 2010.
Aanvang 14.00 uur.
Entree € 2,50, 
RotterdamPas 
€ 1,90.

Kwaak de Kikker
Kidstotaal
Een zang- en dansvoorstelling.
Wat is er aan de hand met Kwaak 
de Kikker? Hij kwaakt niet en hij 
springt niet. 
Op 27 oktober 2010.
Aanvang 14.00 uur.
Entree € 2,50, R'dampas € 1,90.
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Veilig fietsen in Zevenkamp onder de loupe!
In de vorige Zevenkrant 
werd een artikel gewijd aan 
het veilig fietsen door de 
wijk. Gevraagd werd om 
ervaringen met het fietsen 
door te geven. Met name 
ervaringen en knelpunten in 
de wijk Zevenkamp welke 
aangepakt zouden moeten 
worden.

Werkgroep  Verkeer heeft nu een 
aantal knelpunten binnen, maar 
staat nog steeds open voor uw 
ervaring met het fietsen. Kent u 
plekken in de wijk die niet echt 
veilig zijn om te fietsen door ka-
pot wegdek, onoverzichtelijke 
kruisingen en dergelijke: geef 
deze ervaring door aan Werk-
groep Verkeer van de BOZ. Info-

zevenkamp@xs4all.nl.
Opsturen of afgeven kan ook:  
BOZ, ter attentie van Werkgroep 
Verkeer, Ambachtsplein 141, 3068 

GV Rotterdam. Om u een beeld 
te geven wat mogelijke knelpun-
ten kunnen zijn ziet u een drietal 
foto’s hiernaast.  

Zaterdag 19 juni 2010 orga-
niseerden de bewoners van 
de Boorn en omgeving een 
bewonersdag. Niet toevallig 
werd deze zaterdag benut 
om een gezellige dag te 
organiseren rond het WK 
voetballen.

In de middag voetbalde Neder-
land tegen Japan. Na het winnen 
van Nederland werden de party-
tenten omgetoverd tot een groot 
buurtterras. Ongeveer honderd 
bewoners namen deel aan onder 
andere de buurtbarbecue. Het 
bijzondere was dat heel veel be-
woners een (eetbare) bijdrage le-
verden aan deze geslaagde dag. 
En natuurlijk had iedereen wel 
iets oranje aan. Zelfs de kleinste 
baby was niet vergeten. Na afloop 
werd alles netjes opgeruimd door 
onder andere  een groep hardwer-
kende jongeren uit de buurt on-
der aanvoering van Tony.

De dag begon voor het Wol-
lefoppen- opzoomerteam al 
vroeg. Om 7.30 uur was 
iedereen paraat. Er werd 
begonnen met het opzetten 
van de twee partytenten. 
Het veldje werd versierd met 
oranje vlaggen en de tent 
ingeruimd. De muziek werd 
geïnstalleerd. Het grote 
luchtkussen werd geplaatst 
en de spelletjes neergezet.
 
Om 13.00 uur was alles klaar 
en begonnen de spelletjes. 
Oer-Hollandse spelletjes voor 
elk wat wils. De kinderen heb-
ben zich dan ook prima vermaakt 
Tussendoor was er tijd voor 
limonade,chips en popcorn. Aan 
het einde van de middag was 
er ijs en een poppenkastshow. 
Hierdoor had het team even de 
tijd om de spelletjes op te ruimen 
en zich voor te bereiden op de 
barbecue van die avond.
 
Ook de avond was weer reuze 
gezellig met vlees, salades, stok-
brood enzovoort. Als afsluiting 
was er nog een tombola, met ca-
deautjes van verschillende spon-
soren. 

Kortom weer een geslaagd feest
 
Monique Rietveld

Opzoomerteam Wollefoppen

Zeer geslaagde bewonersdag Boorn en omgeving
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’Waar alle vragen met open armen worden ontvangen’

Stichting Alexander Plus is op zoek naar toneelspelers, dan-
sers, zangers en muzikanten van alle leeftijden en achter-
gronden uit Deelgemeente Prins Alexander. Samen maken 
we theaterstuk Mixed Marriage: een theatervoorstelling over 
gemengde relaties, over liefde, vooroordelen en het samen 
leven in deelgemeente Prins Alexander. 

De inhoud van de voorstelling 
wordt samen met de spelers be-
paald. Het eindresultaat is een 
bruiloft met dans, zang en mu-
ziek. En natuurlijk ontbreken ook 
lekkere hapjes en drankjes niet.
Iedereen uit deelgemeente 
Prins Alexander kan zich aan-
melden. Enthousiasme en inzet 
zijn belangrijker dan het perfect 
spreken van het Nederlands of 
theaterervaring! Ook dans– of 
muziekgroepen en koren zijn 
van harte welkom. Meedoen is 
gratis! Niet alleen voor op het 
toneel worden mensen gezocht, 
ook voor achter de schermen zijn 
mensen nodig, bijvoorbeeld voor 
het bouwen van decors, het ma-
ken van kostuums, grime, geluid, 
PR, catering etc. Tenslotte zijn 
ook bewoners welkom die het 

leuk vinden om mee te praten 
over de onderwerpen: gemengde 
relaties en de multiculturele sa-
menleving in Rotterdam. 

De start van de repetities is in 
september 2010. Er wordt we-
kelijks gerepeteerd op een vaste 
avond. In januari zal er extra ge-
oefend worden en in februari zal 
het stuk opgevoerd worden. De 
gespreksavonden zullen in au-
gustus en september plaatsvin-
den.

Wil je mee doen, meld je dan aan! 
Ken je iemand die mee zou willen 
doen, vertel ze over dit project! 
Aanmelden kan via theatermixed-
marriage@gmail.com of via Su-
zanne Vonk ( 06 - 42364012 of 
Adel Koutet 06 - 38821364.

Activiteiten in Zevenkamp
Voor kinderen
Kookclub kinderen 8-12 jaar  Maandag  15.30 uur -17.00 uur
Kinderactiviteiten 4-12 jaar Woensdag   13.00 uur -14.30 uur
Peutergym Woensdag 10.30 uur -11.30 uur
Inloop voor 4-12 jaar Donderdag 15.30 uur -17.00 uur

Kinderevenementen
Huttenbouw in Speeltuin 
Taka Tuka Land  9 t/m 13 augustus 2010
Halloween  30 oktober 2010
Sinterklaas feest  1 december 2010

Diverse vakantieactiviteiten in voorjaar, zomer, najaar en in de kerstvakantie: Kijk voor meer informatie op 
de website van SBA www.buurtwerk-alexander.nl en op de flyers & posters van BuurtSchoolWerk, via scho-
len en in LCC Zevenkamp verkrijgbaar.

Voor volwassenen & senioren
Klussen voor/met vrouwen Maandag 18.30 uur -20.30 uur
Creaochtend Dinsdag 09.30 uur -11.30 uur
SeniorenBoekenClub Dinsdag 14.00 uur -16.00 uur
Bridge Club Woensdag 13.00 uur -16.00 uur
Crea Club Woensdag 09.30 uur -12.00 uur
Dans en beweging 55+ Woensdag 09.30 uur -10.30 uur 
Nederlandse Taalles Donderdag hele dag
Praten en Doen (Stg. Zahra) Vrijdag 10.00 uur -12.00 uur
55+ Wandel/Fietsclub Vrijdag 09.30 uur - 11.30 uur

Evenementen voor iedereen
Gevelconcert op 10 september met extra activiteiten van SBA
Het Feest van het Licht op 31 oktober

Voor het meest recente programmaoverzicht kijk op 
www.buurtwerk-alexander.nl in de wijk Zevenkamp!  
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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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WIP (WijkInformatiePunt)

Het WijkInformatiePunt (WIP) is 
een serviceportaal, waar u te al-
len tijde naar binnen kunt lopen 
met uw vragen, klachten of idee-
en voor onze wijk. Met de ’out of 
the box’ mentaliteit zorgt het WIP 
ervoor dat u niet van het kastje 
naar de muur wordt gestuurd, 
maar altijd een antwoord krijgt 
of een verwijzing naar de juiste 
instantie.
Het WIP is gevestigd in het hart 
van het LCC Zevenkamp, aan het 
Ambachtsplein. Het WIP wordt 
bemand door  zeven enthousi-
aste, gemotiveerde vrijwilligers, 
die klaar staan om u te helpen. In 
geval van privacy heeft het WIP 
hiervoor ruimtes beschikbaar in 
het LCC. Tevens zijn brochures 
verkrijgbaar inzake actualiteiten 
en actualiteit in Rotterdam.

  Eens in de twee weken organiseert het platform voor mede-ouderen      
  dansen voor ouderen een gezellige dans- en ontmoetingsdag in LCC     
  Zevenkamp.
   
  U bent van harte welkom!

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

www.zevenkamp.info

Acoholverbod strand Nesselande

Brava
Klassieke muziekzender 
bezig met grote opmars
Televisiekijkers in de gemeente 
Rotterdam hebben er een nieuwe 
cultuurzender bij. Met ingang 
van 1 juli 2010 maakt de klas-
sieke muziekzender BravaNL deel 
uit van het analoge basispakket 
van kabelexploitant UPC op ka-
naal 66+ en frequentie 832.00 
Mhz. De komst van BravaNL volgt 
op een positief advies van de 
Programmaraad Rotterdam. Het 
merendeel van de Nederlandse 
programmaraden heeft inmiddels 
een soortgelijk advies gegeven.

Aandacht voor Nederlandse 
producties
De programmering van BravaNL 
bestaat uit nationale en interna-
tionale opera’s, concerten, solo-
recitals en documentaires over 
klassieke muziek. Daarbij is er 
speciale aandacht voor Neder-
landse solisten, ensembles en 
orkesten. BravaNL is een reclame-
vrije zender en is vierentwintig 
uur per dag te zien. Een uitge-
breide programmagids is te vin-
den op www.bravanl.nl. 

Team WijkInformatiePunt

Met ingang van 7 juli 2010 
geldt een alcoholverbod op 
het strand en directe om-
geving in Nesselande. Het 
college van B&W besloot 
positief op de aanvraag van 
het dagelijks bestuur van 
deelgemeente Prins Alexan-
der voor dit alcoholverbod.

Het alcoholverbod geldt voor het 
winkelplein, het strand en het 
aangrenzende gebied. Daar mo-
gen mensen geen alcohol drinken 
of geopende blikjes en flesjes al-
cohol bij zich hebben. Het alco-
holverbod geldt in het openbare 
gebied, maar niet voor terrassen 
van horecagelegenheden. Het ver-
bod geldt tot 1 september 2010.

Het strand van Nesselande aan de 
oevers van de Zevenhuizerplas is 

een gebied waar gezinnen, jonge-
ren en ouderen zich goed verma-
ken. Overlast op het strand wordt 
vaak veroorzaakt door jongeren 
na het drinken van grote hoeveel-
heden alcohol. Het alcoholverbod 
is dus een middel om preventief 
op te kunnen treden tegen deze 
vorm van overlast.

Alcoholverbod handhaven
Bestuurder Henk Koedijk van 
deelgemeente Prins Alexander 
vertelt: ,,Nesselande is een pretti-
ge woonwijk en op het strand van 
Nesselande is het prettig toeven. 
Helaas hebben we moeten con-
stateren dat groepen jongeren dit 
beeld verstoren onder invloed van 
alcoholische dranken. De overlast 
die daaruit voor bewoners en be-
zoekers ontstaat, willen we zo 
snel mogelijk teniet doen. Het al-
coholverbod geeft ons de moge-
lijkheid om snel en accuraat op te 
treden. De politie zal vanaf nu het 
alcoholverbod handhaven.”

Alcoholverbod geldt 
voor het gebied:
Wollefoppenweg t.h.v. 
het Oeverpark, het metro 
eiland,
Corsicalaan, Korfoepad, 
Menorcalaan, Siciliebou-
levard, Kretalaan en de 
gehele waterkant tot aan 
het Oeverpark.
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Het thema voor deze puzzel is: LCC eetsalon. 
Uit alle goede inzendingen worden weer drie 
winnaars getrokken en hun namen in Zeven-
Krant nummer  5 van 2010 gepubliceerd. LCC  
geeft 1e prijs 3x eetsalon, 2e prijs 3x theater 
volwassenen, 3e prijs 3x theater kinderen!

Uw oplossing voor 9 sept. 2010 naar de redactie van de ZevenKrant. (Zie adres in de colofon op pagina 7)

Aspergesoep                    
Aubergine                     
Bami                       
Bamisaus                       
Blotebilletjes                 
Chocopaste                     
Courgette                      
Couscous                       
Draadjesvlees                  
Hamlapstoofpotje               
Hawaïkip                       
Kabeljauwschotel               
Kalkoensoies
Karbonade                      
Krotensalade                   
Lasagne                       
Mosselen                       
Notenroomsaus                  
Paksooi                    
Pastatosacane
Peerschotel                     
Pesto                          
Pruttelkip                      

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 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 
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 Steunpunt Mantelzorg en het 
Steunpunt Vrijwillige Hulpdien-
sten. 

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
( 14 010.

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 34
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
Aar 55
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 hulpmid-
delen
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. Ste-
vense

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 zorg, zorgvragen en hulpmiddelen ( 010 - 2518859

De oplossing van ZevenKrant 3 van 2010 is: 
Lekker, hoor een portie patat met een fricadel. 
1e Prijs L. Meulendijks - Vrieslandstraat, 2e prijs M. Brox - 
Zevenkampse Ring, 3e prijs I. Eland - Stan Kentonstraat . U 
kunt uw prijs ophalen bij Starfood, Ambachtsplein, neem 
deze krant mee, laat zien wie u bent en laat u verrassen!

Rabarber                        
Ragout                      
Rijstschotelkip                 
Rundervink                     
Shanghai                       
Spaghetti                      
Sperziebonen                   
Spinazierosbief                
Stoofvis                      
Tagliatelle                    
Tartaartje                     
Vegaburger                     
Vlamindepan                    
Witlof                        
Wittebonensoep                 
Zalmvierzeizoenen      
Zomersalade            

Wilt u ook een bladkorf in 
de straat?
In de herfst vallen de bla-
deren van de bomen. Veel 
mensen vegen dan hun 
straat of stoep schoon. Om 
hen tegemoet te komen 
biedt deelgemeente Prins 
Alexander bladkorven aan.

Vorig jaar werden voor het eerst 
bladkorven geplaatst. Na veel 
positieve reacties biedt de deel-
gemeente ook dit jaar de mo-
gelijkheid om afgevallen blad te 
verzamelen in bladkorven. De 
bladkorven worden geplaatst in 

Bladkorft u ook?
de maanden oktober, november 
en december 2010.

Wilt u graag een bladkorf bij u 
in de straat? Laat het ons voor 1 
september 2010 weten via info@
prinsalexander.rotterdam.nl of 
per post: Deelgemeente Prins 
Alexander, Postbus 84205, 3009 
CE Rotterdam. 

U kunt ook bellen met wijkteam 
Zevenkamp, ( 010 - 2868263. 

Alleen locaties in de directe nabij-
heid van laagbouwwoningen ko-
men in aanmerking.

Recepten	ZevenKrant
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Aspergesoep
Aubergine
Bami
bamisaus
blotebilletjes
Chocopaste
Courgette
couscous
draadjesvlees
Hamlapstoofpotje
Hawaïkip
Kabeljauwschotel

Kalkoensoies
Karbonade
krotensalade
lasagne
Mosselen
Notenroomsaus
Paksooi
PastaTosacane
Peerschotel
pesto
pruttelkip
rabarber

ragout
rijstschotelkip
Rundervink
Shanghai
Spaghetti
Sperziebonen
Spinazierosbief
stoofvis
Tagliatelle
Tartaartje
Vegaburger
Vlamindepan

Witlof
Wittebonensoep
zalmvierzeizoenen
Zomersalade
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