
voor een veiliger Zevenkamp. 
Vindt u het leuk en belangrijk 
om een steentje bij  te dragen, 
meldt u dan aan voor de werk-
groep. Hebt u tips en ideeën 
voor een verkeersveiliger Zeven-
kamp, kunt u deze doorgeven 
aan Werkgroep Verkeer. 

Per mail: infozevenkamp@
xs4all.nl, bij de WijkInforma-
tieWinkel (WIP) Ambachtsplein 
141, 3068 GV Rotterdam of bij 
Bewonersorganisatie Zevenkamp 
Ambachtsplein 141, 3068 GV 
Rotterdam.

21 Verkeersknelpunten in Zevenkamp in beeld
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Bewoners actief in Werk-
groep Verkeer hebben 
maandag 11 april 2011 een 
gloednieuw verkeersboekje 
Zevenkamp overhandigd 
aan dagelijks bestuurder 
van deelgemeente Prins 
Alexander, Dhr. P. Meijer en 
het wijkteam Zevenkamp. 

De plaats van overhandiging 
was op een van de eenentwin-
tig plekken in Zevenkamp waar 
Werkgroep Verkeer van Bewo-
nersorganisatie Zevenkamp 
(BOZ) aandacht voor vraagt.
Om het veilig-oversteken extra 
onder de aandacht te brengen 
werd SLOWIE als opvallend 
poppetje aan een lantarenpaal 
bevestigd.

Verkeersboekje Zevenkamp
Het Verkeersboekje Zevenkamp 
is een initiatief van de bewoners 
uit Zevenkamp om aandacht te 
vragen voor knelpunten in de 
wijk. Het boekje bevat 21 knel-
punten. De knelpunten, verdeeld 
over heel de wijk, zijn ingebracht 
door bewoners uit de wijk na 
onder andere een oproep in 
deze wijkkrant, de Zevenkrant. 
Werkgroep Verkeer is vervolgens 
op de fiets de wijk door gereden 
om de locaties  te bekijken en 
op foto’s vast te leggen. Tijdens 
een aantal bijeenkomsten zijn de 
locaties aan de hand van foto’s 
uitvoerig besproken en van 

oplossingen voorzien. Uiteinde-
lijk is een full colour fotoboekje 
het resultaat! Een aantal jaren 
geleden is een eerste deel 
uitgebracht. Een aantal nog niet 
opgeloste knelpunten zijn in het 
nieuwe boekje opgenomen.

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

De BOZ dus ook de ZevenKrant bekent kleur 
en is het vanaf nu een kleurig geheel!

Op locatie
Werkgroep Verkeer vond het 
een goed idee om het boekje 
op locatie te overhandigen. 
Een van de knelpunten aan de 
Zevenkampse Ring nabij Bas was 
uitgekozen, om ter plekke het 

boekje aan de portefeuillehou-
der van onder andere wonen, 
verkeer en vervoer Dhr. P. Meijer  
en het wijkteam Zevenkamp te 
overhandigen. 

SLOWIE!
Werkgroep Verkeer kreeg de 
afgelopen periode steeds vaker 
reacties van medebewoners bin-
nen over de onveilige situaties 
bij het oversteken. Tijdens de 
overhandiging van het Verkeers-
boekje Zevenkamp werd SLOWIE 
als opvallend poppetje  nabij 
een oversteeklocatie onthuld. 
De werkgroep pleit om ook op 
andere locaties in de wijk Zeven-
kamp waar bijvoorbeeld kinde-
ren vaak moeten oversteken een 
SLOWIE te plaatsen. Denk daar-
bij aan locaties nabij scholen, 
sportzalen, zwembad, speeltuin, 
speelvelden en dergelijke.

Leuke ideeën
Werkgroep Verkeer bestaat uit 
enthousiaste bewoners die de 
wijk Zevenkamp een warm hart 
toedragen. Zij zetten zich in 
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Als de lichten dimmen Sahr 

Leo GraperColumn Rotterdamse Spiegel

Weet wat je eet
met Margreet

Als eerste de stand van de 
statiegeld box bij de C1000 
op het Ambachtsplein: 
vanaf januari tot en met 
half maart 2011 is de stand 
€ 80,-. Weer een aantal 
stenen voor het project. 

Er zijn weer een aantal fondsen 
aangeschreven om het project te 
realiseren. Nu eerst een vervolg 
op de gehandicapte kinderen. 
* Een autistisch meisje van tien 
jaar woont achteraf terwijl de 
wegen van en naar haar huis zeer 
slecht zijn. Haar jongere zusje 
kan niet naar de kleuterschool, 
omdat hun ouders geen vervoer 
hebben en om  te voet te gaan is 
het te ver. 
* Een spastisch meisje van acht 
jaar, die gelukkig opgevangen 
wordt door een buurvrouw, 
zodat haar moeder kan gaan 
werken. Zo kan zij met haar 
dochtertje eens in de zes à 
acht weken naar Iasi, om daar  
fysiotherapie te kunnen krijgen. 
* Een jongen van veertein jaar 
zit aan huis gekluisterd, omdat 
hij zwaar invalide is. Hij kan niet 
lopen en ook daar geldt, dat de 
wegen om en van en naar het 

huis slecht zijn. Hij heft zelfs 
geen rolstoel om op weg te 
gaan. 

We hebben eens een aantal 
computers naar Costuleni 
vervoerd voor een vorig project, 
maar daar is echter nooit 
gebruik van gemaakt. Nu gaat 
de zoon van Mariana Lupu 
(hoofd van de kleuterschool) 
een van de computers zover in 
orde maken, zodat de invalide 
jongen de computer kan gaan 

gebruiken. Zo zijn er steeds 
allerlei problemen. Soms draait 
het om vervoer, zo erg zelfs, 
dat een terreinwagen nog nog 
moeite heeft om van a naar b te 
gaan.gaan. Eind mei gaan allerlei 
zaken weer op transport naar 
Roemenië. Dus als u aan het 
opruimen slaat en spullen over 
hebt, kunt u die brengen naar de 
Nieuwemeer 101 op maandag en 
woensdagmorgen van 09:15 uur 
tot 12:45 uur.

Een spastisch meisje.

Bereiding van de Vegetarische schotel

De tarly koken volgens de gebruiksaanwijzing.
In de wok de olie verwarmen. 
Roerbakken van de groente in circa 5 minuten.
De sperziebonen toevoegen en nog 5 minuten meebakken.
De saus erbij voegen en 5 minuten doorverwarmen.
De tarly op 4 borden scheppen.
De saus erover scheppen. 
Eventueel garneren met een schijf ananas en wat cashewnoten.

Eet smakelijk !

Ingrediënten
1 pak Tarly 250 gr
2 eetlepels zonnebloemolie
1 zak roerbakmix
300 gr sperziebonen
2 potten Patak Coconut en 
pineapple saus mild 250 gr
1 blik ananasschijven
100 gr ongezouten 
cashewnoten

Indiase groenteschotel

Spiegeltje spiegeltje aan de wand... Ha... ha... Dit wordt wat.
Over een spiegel. Voer voor psychologen. De aanleiding 
was de terugweg ontmoeting op het metrostation met een 
Iraakse dame. Stond daar. Klein, eenzaam op het perron 
op weg naar mijn favoriete buurthuis. Haar onopvallende 
gedrag viel mij op. U kent dat wel, vrouwen zijn daar best 
wel goed in. Een klein meisjesachtig typetje van eenjaar of 
vijfendertig. Goed voormijn dagelijse (c). Dagkruimels. Mijn 
interesse is opgewekt. Wie? Wat? Hoe? Ze staat daar maar. 
Ik kon het niet laten en vroeg: ,,Mevrouw, zag ik u ook al 
niet op de heenreis?” 

Verbaasd klinkt het: ,,Mijnheer, zeven jaar lang verblijf ik 
in Nederland, maar nog nooit ben ik door een Nederlander 
zo spontaan aangesproken.” ,,Nog nooit?” papegaaide ik. 
Hmmmm... Uitgelokte (winstgevende) angstneuroses maken 
het steeds moeilijker om mensen p vriendelijke wijze aan 
te spreken. Jezus nog aan toe, wat een doffe ellende! Zeven 
jaar... Ik moet wel bijzonder zijn. Goed, zij uit Irak en geen 
werk. Instappen dan maar en zittend naast elkaar vertelde 
zij over haar vrijwilligerswerk. Haar echte werk en waar ze 
voor studeerde was medisch laborante. Haar diploma’s gel-
den hier niet en bijscholing blijkt onmogelijk te zijn. In mijn 
verplichte Nederlandse diensttijd werkte ik ookals medisch 
laborant. Interessant wewrk. Niet voor haar bereikbaar 
meer, pech!

Babbelen in het verleden, rijdend in het tunnel-geroe-ze-
moes, was zij haast onverstaanbaar en hoorde ik alleen het 
woord ’misbruik’. Ik knikt emaar van ja. Verwijtende donder-
achtige blik: u.. u bent voor misbruik? Ik? Nee hoor! (Geeni-
dee wat ze bedoelde). Ik geef haar mijn email-adres met de 
opmerking een e-mailtje te sturennaar mij met haar CV, je 
weet maar nooit. En weg was mijn vriendelijke conversatie, 
ze was uitgestapt. Frustrerend dat zo’n hoog (beschaafde) 
geschoolde vrouw niets voor Nederland mag betekenen. Is 
er nog iets te lachen? Moeilijk, moeilijk. Haha, de Rotter-
dammer heeft er geen aanleg voor.Tenzij u de grap vooraf 
uitlegt. Geen graje sin de metro, stilte, stikvol introvo’s. 
Pierdepiep, oortjes, lege bolle ogen gekoppeld aan mobiel-
tjes. Leuk gesprek?  

-Wordt vervolgd-          
           Is opgetekend door Antonio Acampora

Leo de Graper begon 
zijn loopbaan als 
IT-consultant bij de 
firma Dataprint en 
werkte daar zeven-
tien jaar.

De laatste zeventien jaar 
werkte hij bij Mercedes 
Benz als T-manager en 
dat deed hij al die jaren 
met veel plezier. Helaas 
ging het bedrijf failliet. 
De komende zeventien 
jaar wil Leo wel graag 
in de IT-wereld blijven. 
Het is echter wel lastig 
werk te vinden momen-
teel op zijn vakgebied. 
Het liefst wil hij bij een 
bedrijf gaan werken dat 
IT er bij heeft. Daar wil 
en wil hij zijn kennis op 
IT gebied in de praktijk 
brengen, dus IT ziet hij 

Informatie Technicus helpt de BOZ

niet meer als einddoel maar als 
hulpmiddel.

Vrijwilliger
Leo de Graper heeft zitting in 
werkgroepen bij de BOZ  en doet 
vrijwilligerswerkzaamheden 
in diverse werkgroepen van de 
deelgemeente Alexander. Ook in 
de werkgroep wijkopbouw heeft 
hij zijn sporen al verdiend. Leo is 
overal inzetbaar op IT-gebied, of 
het nu Office toepassingen zijn 
of serverbeheer, Leo staat zijn 
mannetje. Hij besteed veel tijd in 
de Zevenkampse Weblog dat al 
vijf jaar bestaat. Op zijn weblog 
kunt u allerlei activiteiten die 
in Zevenkamp plaatsvinden, 
raadpegen. Of kunnen de Zeven-
kampers met elkaar in contact 
komen. 
Nieuwtjes kunt u achterlaten op 
zevenkamp@xs4all.nl of kijk op
http://zevenkamp.web-log.nl

Dit boek werd geschreven door 
een arts en is een verzameling 
van waargebeurde belevenis-
sen. Het zijn verhalen die hij zelf 
heeft gehoord of hem verteld 
zijn door enkele collega’s. Soms 
hilarisch, soms droevig, maar 
altijd boeiend. De verhalen 
uit zijn studententijd kunnen 
natuurlijk niet uitblijven. Vooral 
de ’verstrooide’ professor, die er 
een geheel eigen wijze van een 
tentamen afnemen op nahield 
is leuk. Heel apart is de me-
thode, waarmee een bevriende 
arts-psychiater werkt om een al 
ouder echtpaar van het nachte-
lijk bedplassen af te helpen. Ook 
krijgt die dokter te maken met 
een echtpaar, waarbij het maar 
niet lukt om kinderen te krijgen. 
Dit blijkt een hele vreemde re-
den te hebben en dat komt zeker 
niet door de mooie Spaanse 
schone, de ene helft van het jon-
ge paar. Het hoofdstuk ’tranen 
op het toilet’, bespreekt een van 
de laatste taboes: de stoelgang. 
Vaak een onderwerp waar veel 
grappen over worden gemaakt, 
maar waar veel leed en schaamte 
is. Wat te denken geeft, is het 
steeds vaker voorkomen van 

mensen in de spreekkamer die 
eigenlijk meer om aandacht 
vragen, dan dat ze werkelijk 
iets mankeren. Eveneens zijn er 
mensen die werkelijk ziek zijn 
en het doktersbezoek gebruiken 
om alles weer eens goed op een 
rij te zetten. Hoe tegenstrijdig 
ook, zij komen vaak sterker uit 
het ziekteproces, dan dat ze erin 
gingen. Dit boek (Dr. Don) leest 
makkelijk en is zeker geen zware 
kost!
        Jans 



Op dinsdag 21 juni en donderdag 23 juni 2011 kunt u op uw eigen tempo wandelen of meelopen in een 
groepje. 
     
Op dinsdag 21 juni 2011 om 13.30 uur is de start en de finish in buurthuis de Molshoop.
Na de wandeling krijgt u iets te drinken en worden een paar rondjes bingo gespeeld.

Op donderdag 23 juni 2011 om 
13.30 uur, is de start en de finish 
in de Vijf Havens.
Na de wandeling krijgt u een 
kopje koffie en een hapje, 
tevens kunt u genieten van 
een muzikaal optreden van 
Marijke Smits, zij zingt en speelt 
keyboard en accordeon.
 
U kunt zich inschrijven van 9 mei 
tot en met 14 juni 2011 à € 6,00 
per persoon bij de receptie van:
LCC Zevenkamp, Ambachtsplein 
141, van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Van lapjes stof kunt u oneindig veel prachtige dingen maken, zoals 
onderzetters, vestjes, tasjes, siervogelhuisjes, beddensprei, schilderij 
en nog veel meer. U kunt ook de oude overhemden van uw man/zoon 
of de babykleertjes van uw (klein) kind gebruiken, zelfs oude dassen 
en kledingmerkjes kunnen een basis zijn voor een mooi patchwork 
of quilt!

Een ervaren Patchwork en 
Quilts maakster/liefhebster 
kan u tijdens maandelijkse 
workshopbijeenkomsten laten 

zien hoe u van kleine stukjes stof een prachtig geheel kunt maken. 
Elke eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 21.00 uur.
De kosten zijn: € 1,50 per keer.

Wel graag uw eigen stoffen/schaar/naalden meenemen!
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Een cursus voor stoere vrouwen die willen leren boren, spijkers op 
de koppen slaan, kleine en grote klusjes doen zonder dat ze het vor 
de zoveelste keer aan hun partner moeten vragen en of smeken. 
Tegels zetten of een pijp verwijderen? Alles wat je nodig hebt is goed 
materiaal en een beetje zelfvertrouwen. Op een speelse, maar wel 
zeer serieuze manier leren we de dames uit Zevenkamp klussen!
Vind je het ook leuk om met andere vrouwen te lachen om hoe 
multitasking wij zijn en lekker veel meer (tegelijk) kunnen dan de 
mannen?

Voor een zeer aantrekkelijke prijs van € 10, - voor maar liefst 10 lessen kun je bij ons lekker klusklaar 
worden!
Op 4 april 2011 is de nieuwe groep dames begonnen me de tweede cursus van 2011. De groep zit vol, 
maar als we voldoende aanmeldingen krijgen dan starten we in het najaar 2011 gewoon met de derde 
cursus!
Meld u aan via het adres in de kop boven dit artikel.

Klussen met vrouwen

Patchwork & Quilt workshops

Op dinsdag 17 mei 2011 organiseert Ouderen Platform Zevenkamp in 
samenwerking met Stichting Buurtwerk Alexander een Seniorendag 
in LCC Zevenkamp.
Van 10.00 uur tot 16.00 uur kunnen de senioren uit de wijk zich 
laten informeren over aangepast wonen (Patrick Meijer van Leefbaar 
Rotterdam) en klussendiensten in Zevenkamp. Ook Stichting SoLink 
is uitgenodigd om een presentatie te houden over een bijzondere 

project voor studenten en senioren.
Er wordt ook samen geluncht en ’s middags 
kan iedereen genieten van de gezellige 
muzikale bingo!

Seniorendag 17 mei 2011 in LCC

Senioren 2-daagse Ommoord/Zevenkamp

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

* Model-gordijnen
* Gordijnen op maat maken
* Kleermakerij
* Stomerij
* Broeken zomen
* Feestjurken

Het Coupeusehuis
Ambachtsplein 15 - Winkelcentrum Zevenkamp ( 010 - 4211484

www.zevenkamp.info

     010 - 4563993



ZevenKrant, Jaargang 19 - nummer 2, april - mei - juni 2011Pagina 4

    010 - 4563993           email: lcczevenkamp@senr.rotterdam.nl

Maandag
Copperheads Country Line Dancers 13.00 uur - 15.00 uur      ( 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
Fitness dansen  18.30 uur  ( 010 - 4563993
Dinsdag
Eetsalon, drie gangen menu 17.00 uur - 18.30 uur ( 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  ( 010 - 4563993
Buikdansen  18.30 uur  ( 06 - 41796064
Copperhead Country dancers  20.00 uur   ( 010 - 4563993
Woensdag
Yoga 50-Plussers 09.00 uur - 11.00 uur Jeanette Adriaanse ( 010 - 4215475
Crea 55+ 09.30 uur - 11.30 uur  ( 010 - 4563993
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
Mindfullness   20.15 uur   ( 06 - 11014952
Mimelessen 19.30 uur   ( 06 - 51720712
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
Salsadansen voor iedereen   19.00 uur   ( 06 - 53353073
Schilderen voor 50 +   14.00 uur   ( 010 - 4563993
Vrijdag   ( 06 - 51553453
BBB-Steps 09.30 uur - 10.30 uur  ( 010 - 4563993
Turkse lessen voor kinderen info  ( 010 - 4563993
Praten en doen voor alle culturen Inlichtingen via LCC  ( 010 - 4563993
Indonesische dans voor 4-6 jaar  16.00 uur  ( 010 - 4563993
Tekenen en schilderen kinderen  16.00 uur  ( 06 - 33092407

Programma 2011

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.

The Battle of the Bands
Alle bands uit de voorrondes treden nog eenmaal op.
Dit mag je niet missen! De eerste prijs is een miniconcert in LCC 
Zevenkamp.
De tweede en derde prijs zijn een optreden op het Gevelconcert in 
september 2011.
Aanvang is 14.00 uur.
Bezoekers betalen € 1,00 per entree.
De grote finale zal op 15 mei 2011 zijn.

Apejong (vanaf 5 jaar)
Familievoorstelling van Stichting Lakon
Het is een spannende poppentheatervoorstelling, dat het verhaal 
vertelt over een kleine orang-oetang en zijn beste vriend. Orang-
oetang Hanoman is gevangen genomen en 
moet optreden in een café aan de rand van de stad. 
Daar leert hij Anton kennen, een kleine, slimme straatjongen, die 
met hem speelt en hem redt uit een gevaarlijke situatie…
Woensdag  18 mei 2011.
Aanvang 14.00 uur.
Entree ( 2,50 en met Rotterdampas ( 1,90.

Er was eens
Kindertheater Potdoosie
Eigenlijk begint de dag als vele andere: juffrouw Dotje en juffrouw 
Lotje spelen met De verkleedkleren, ze lezen elkaar voor en 
drinken thee. Wanneer ze op reis gaan naar het sprookjesbos 
gebeuren er rare dingen. Dromen de dames of is het echt. Een 
vrolijke voorstelling die je niet 
mag missen.
Op woensdag 1 juni 2011.

Aanvang 14.00 uur.
Entree  € 2,50 met R’pas € 1,90.

Indiase Dans
Dans is een manier om in beweging te blijven. De klassieke dansen 
zorgen ervoor dat lichaam en geest met elkaar in harmonie 
komen. Sierlijke bewegingen en ritmisch voetenwerk maken de 
dansen tot een geheel. Stichting Shringara heeft een gevarieerd 
pakket van een aantal Indiase 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.
Op zondag 19 juni 2011.
Aanvang 14.00 uur.
Entree ] 3,00, met R’dampas ] 2,50.

Kinderfeestje
Ben je jarig of wil je zomaar 
gezellig met je vriendjes of 

vriendinnetjes 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 à 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 31 mei en 28 juni 2011.

De eetsalon elke dinsdag
U kunt als wijkbewoner wekelijks 
terecht voor een driegangendiner. We gebruiken de maaltijd vanaf 
17:30 uur gezamenlijk in de foyer, een goede ontmoetingsplek voor 
jong en oud. Ook uw kinderen zijn welkom en voor hen hanteren we 
tot 12 jaar de prijs van € 2,15 in plaats van het gebruikelijke tarief 
van € 4,75. Inschrijven elke dinsdag tot 13:00 uur en de menulijst 
ligt voor u klaar! 

Sjaak en de 
Bonenstaak (4-8 jaar)
 John de Winter 
Voorbij de wolken, tussen de 
sterren in de zevende hemel, 
wordt een prinsje geboren. De 
Koningin is dolblij, maar de 
Koning niet, want het Prinsje is 
erg lelijk.
Dus geeft hij opdracht aan de 
wind om het prinsje te verstop-
pen op een plek waar niemand 
hem kan vinden. 
Maar de Koningin gaat met het 
jongetje Sjaak op zoektocht.
Met de toverbonen van Sjaak 
en een snufje wind en wolken 
komt alles weer goed.
Op woensdag 4 mei 2011.
Aanvang 14.00 uur.
Entree € 2,50 en met 
R’pas is d eentree € 1,90.



ZevenKrant, Jaargang 19 - nummer 2, april - mei - juni 2011 Pagina 5

BOZ
Bewonersorganisatie Zevenkamp

12:00-12:10 uur

12:10-12:25 uur

12:30-12:50 uur

13:00-14:00 uur

14:10-14:30 uur

14:30-14.50 uur 

15:00-15:20 uur 

15:30-15:50 uur

16:00-16:30 uur

16:40-17:40 uur

17:40-17:45 uur

13:00-17:00 uur

Opening door bestuurder

Demonstratie Flamenco dansen

Angel-lique

Band Joost mag het weten

Jonay en Juan

Road to reserection

Broek los

Angel-Lique

Guillaume

DJ Ron

Afsluiting

Ballonnenclown

Koninginnedag 2011
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Mensen Maken de Stad

Opzoomeren 2011
Op 21 maart 2011 heeft Opzoomer Mee in Ommoord, de 
aftrap gegeven voor het nieuwe Opzoomeren ’Op eigen 
kracht’. De BOZ heeft hier op 30 maart 2011 een vervolg 
aan gegeven speciaal voor de bewoners van Zevenkamp. 

Helaas was de avond niet heel 
druk bezocht, desalniettemin 
was het zeer geslaagd!

De reacties, na beide informa-
tieavonden, zijn enigszins 
verontrustend. Bij veel bewo-
ners komen veel vragen naar 
boven. Hoeveel acties zijn 
er dit jaar, hoe moet het 
formulier ingevuld worden en 
dergelijke. Voor alle vragen en 
informatie kunt u terecht bij 
BewonersOrganisatieZeven-
kamp (BOZ) via ( 010 - 2892400 
of mail infozevenkamp@xs4all.
nl

Oproep voor Zevenkampers

Zevenkamp is een “kleine 
wereld” op zich. Rond de 60 
nationaliteiten wonen hier 
en daar willen wij (BOZ) iets 
ludieks mee doen!

Voor een activiteit in september 
2011 is de BOZ opzoek naar 
recepten. Voor-, hoofd- en 
nagerechten uit alle landen…. 
Een bestaand recept of een eigen 
maaksel, alles is welkom!

In ieder land spelen kinderen 
op straat en vaak in ieder 
land een zelfde soort spel. In 
Nederland wordt geknikkerd, 
gehinkeld enzovoort. Graag 
willen wij weten welk spel in uw 
geboorteland gespeeld word, 
met daarbij een korte uitleg.

Wij zien uw bijdrage graag 
tegemoet op papier (inleveren 
bij de BOZ) of via de mail 
(infozevenkamp@xs4all.nl ter 
attentie van Martine.

Bewoners Spinet en Klarinet 
willen het binnenterrein 
verbeteren.

Bewoners  van Spinet en 
Klarinet  hebben sinds kort een 
viertal straatafspraken. Deze 
afspraken zijn onder andere te 
vinden aan de gevels van het 
complex. Eind februari 2011 
werden de borden officieel 
onthuld door de voorzitter van 
deelgemeente prins Alexander 

Dhr. F. van Hilst. De periode 
daarvoor heeft SONOR als 
opbouwwerkorganisatie 
veelvuldig  gesprekken gevoerd 
met bewoners om duidelijk 
te krijgen waar behoefte aan 
is. Uiteindelijk is een viertal 
punten benoemd: wij groeten 
elkaar, wij zorgen dat onze 
portieken en galerijen netjes 
en schoon zijn, wij doen mee 
met straatactiviteiten om elkaar 
(beter) te leren kennen en in 

onze portieken 
stellen oude 
en nieuwe 
bewoners zich 
aan elkaar 
voor.

Aandacht binnenterrein
Tijdens de bewonersbijeenkomst 
buiten op het binnenterrein 
gaven diverse bewoners aan dat 
het terrein wel eens opgeknapt 
zou mogen worden. Andere 
bomen, iets voor kinderen, een 
kunstwerk, allemaal ideeën om 
de buurt te verbeteren. 

De komende periode komt 
een groepje bewoners bij de 
Bewonersorganisatie Zevenkamp 
in het LCC bijeen om de 
verbeteringen met elkaar te 
bespreken. De andere bewoners 
worden doormiddel van een 
nieuwsbrief op de hoogte 
gesteld.

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.

Ambachtsplein 141 - 3068 GV Rotterdam
www.bo7kamp.nl - infozevenkamp@xs4all.nl

Telefoon 010 -2892400 - Fax 010 - 2892409
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WIP (WijkInformatiePunt)
Misschien herkent u het wel. 
Ergens in huis moet nog een 
folder liggen waarin het klach-
tennummer staat waaraan ik 
een melding over een kapotte 
lantaren door kan geven, maar 
kan die juist nu niet vinden. En  
mijn internetverbinding  doet 
het niet. Wat nu?
Voor u alle reden om  even langs 
te gaan bij het WijkInformatie-
Punt (WIP) Ambachtsplein 141.
Medewerkers van het WIP 
ontvangen u graag  en helpen u 
verder.  Het WIP beschikt over 
een uitgekiend systeem van 
informatie. En mocht  juist die 
ene folder niet beschikbaar zijn, 
kan altijd de juiste informatie via 
internet opgezocht worden. U 
gaat nooit met lege handen naar 
huis. De medewerkers van het 
WIP komen maandelijks bijeen 
om  nieuwe informatie door te 
nemen en te bespreken om u als 
bezoeker nog beter van dienst te 
kunnen zijn.

Nieuwe service
In het WIP is nieuwe informatie 
binnengekomen over de volgen-
de onderwerpen:
• De groene agenda maart-mei 
2011 met daarin tal van aciti-
viteiten zoals een rondleiding 
heemtuin Kralingse Bos en 14 
mei 2011 het nationaal klimaat-
feest.
• Een culturele kaart Prins 
Alexander met een haast 
compleet overzicht van cultu-
rele instellingen, artiesten en 
kunstenaars.
• Een brochure van de Nationale 
Ombudsman. Klachten over de 
overheid. Voor welke zaken kan 
de Nationale ombudsman zich 

 Openingstijden WIP

 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

WijkInformatiePunt Ambachtsplein 141 Zevenkampinzetten? Het staat erin.
• Programma aanbod .
Gelijktijdig wordt deze infor-
matie ook op de website van de 
bewonersorganisatie gezet: 
www.bo7kamp.nl

Vragen staat vrij
Loopt u al langer rond met een 
bepaalde vraag op het gebied 
van, wonen, politie, recre-
atie, ouderen en activiteiten, 
gezondheid in het algemeen, 
Opzoomeren, vrijwilligerswerk, 
verkeers(on)veiligeid in de wijk, 
speelvoorziengen, sport  en der-
gelijke, stap gewoon even binnen  
in het WIP, aan het Ambachts-
plein. 

Leuk werk
Vindt u het leuk om zelf actief te 
worden in het WIP?  Stap even 
binnen en u wordt onder het 
genot van een kopje thee of kof-
fie,  nader geïnformeerd over  de 
werkzaamheden binnen het WIP.

Spreekuur Vestia
VESTIA houdt iedere eerste 
maandag van de maand tus-
sen 10.00 uur en 11.00 uur een 
inloop spreekuur in het WIP. 
Karin van Heusden van Vestia 
is dan aanwezig om u te woord 
te staan. Dit spreekuur is niet 
bedoeld om gangbare onder-
houdsklachten aan de woning 
door te geven.

O U D E R E N N I E U W S
De ‘Grote Rekendag’ is een 
landelijk georganiseerde dag 
voor alle basisscholen, waarbij 
alles in het teken staat van 
rekenen. De negende ’Grote 
Rekendag’ vond plaats op 
woensdag 13 april en de Ds. J.J. 
Buskesschool deed er met de 
hele school aan mee!
Het thema voor deze rekendag 
was: ’Weet je het zeker?’ , 
redeneren en combineren.
Het thema van de dag wees op 
het overdenken van het handig 
tellen en het doorzien van 
kansen: ’Weet je het zeker?’ 
De kinderen doen ervaringen 
op met activiteiten waarbij 

Colofon
De ZevenKrant is een uitgave van de Bewonersorganisatie 

Zevenkamp met een oplage van 7.300 en een frequentie van 
zesmaal per jaar.

Adres:
BOZ Ambachtsplein 141, 3068 GV Rotterdam, Teleloon 010-2892400 

zevenkrantpost@xs4all.nl - www.bo7kamp.nl

Freelance journalistiek, Fotografie en Lay-out/opmaak: 
Corstiaan Breedveld - info@zevenkamp.info
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kansen krijgen, combineren 
en redeneren een belangrijke 
functie vervullen.
Voor ieder leerjaar werd een 
programma samengesteld. In 
de ochtend werd begonnen 
met een schoolbrede start. Na 
de schoolbrede start gingen de 
leerlingen terug naar hun eigen 
lokaal, waar ze aan de slag gaan 
met hun eigen rekenprogramma. 
De verdere activiteiten vonden 
plaats in de klaslokalen, op het 
schoolplein of in de gymzaal.
De kinderen en leerkrachten 
vonden het een mooie, gezellige  
en bovenal ook leerzame dag.

1   Geen geldig APK keuringsbewijs 90 ]
2   Een verlopen rijbewijs 60 ]
3   Kunt uw rijbewijs niet tonen? 60 ]
4   Het kentekenbewijs niet kunnen tonen 30 ]
4a  Het APK keuringsbewijs niet kunnen tonen 30 ]
6   Rijden zonder rijbewijs 220 ]
7   Rijden zonder APK keuringsbewijs 90 ]
8   Rijden en uw rijbewijs is ingenomen 150 ]
9   Rijden terwijl het keuringsbewijs is ingenomen na  
     deugdelijk herstel 60 ]
10  Onverzekerd rijden 380 ]
11  Kentekenbewijs me foutieve gegevens 220 ]
12  Ondeugdelijke kentekenplaten 90 ]

voor fout verkeersgedrag zijn de kosten:

1   Inhalen waar het verboden is 150 ]
2   Overschrijding doorgetrokken streep 150 ]
3   Niet rechtshouden op de weg 90 ]
4   door rood bij eenverkeerslicht rijden 150 ]
5   Inhalen vlak voor of op een zebrapad 240 ]
6   Rechts inhalen 150 ]
7   Parkeren op een invalidenparkeerplaats 150 ]  
8   Op de vluchtstrook stilstaan 150 ]
9   Op een vluchtstrook rijden 240 ]
10  Geen gebruikmaken van de autogordels 90 ]
11  Ondeugdelijke verlichting 90 ]
12  Handheld bellen
 150 ]

Doe je dit op je brommer zijn de kosten:

1   Bestuurder jonger dan 16 jaar 150 ]
2   Niet kunenn tonen bromfietscertificaat of rijbewijs 60 ]
3   Zonder bromfietscertificaat rijden 150 ]
4   Niet de vereiste verzekering afgesloten 260 ]
5   Geen of geengoedpassende helm dragen 60 ]
6   Door rood bij eenverkeerslicht rijden 100 ]
7   Geen voorrang verlenen op/bij een zebrapad 100 ]
8   Als bromfietser de fietsstrook met droorgetrokken streep
     gebruiken 100 ]

Ouderen actief in het 
Ouderenplatform Nieuwe 
stijl Zevenkamp (OPZ NS) 
hebben nieuwe plannen 
bedacht voor de komende 
maanden. Ouderen zijn 
van harte welkom om 
deel te nemen aan alle 
activiteiten. En twijfelt 
u omdat u alleen bent? 
Geen geen probleem, 
vraag uw buurvrouw of 
buurman mee en u zult 
merken dat het oh zo 
gezellig kan zijn!

Een kort overzicht
* Dinsdag 3 mei van 
14.00 uur tot 16.00 uur 
gezellige inloop met 
mogelijkheden voor dans 
en spelletjes. Toegang 
gratis!
* Dinsdag 17 mei de 
hele dag seniorendag! 
We starten met koffie 
en thee en er wat 
bij, vervolgens een 

boeiende uiteenzetting 
over aangepast wonen en 
handigheden bij zelfstandig 
wonen door Dhr. P. Meijer. 
Een echte klusjesman komt 
vertellen over eenvoudige 
maar toch handige aanpas-
singen om het wonen nog 
aantrekkelijker te maken. 
Na de lunch wordt het 
nog gezelliger! Het OPZ 
NS verzorgt voor u een 
muzikale BINGO!
Toegang wederom gratis.
* Donderdag 26 mei van 
14.00 uur tot 16.00 uur. 
Organiseert het OPZ NS 
in samenwerking met LCC 
Zevenkamp een bijzonder 
dansoptreden! 
Toegang gratis!
* Dinsdag 7 juni van 14.00 
uur tot 16.00 uur gezellige 
inloop met mogelijkheden 
voor dans en spelletjes. 
Toegang gratis!
* Dinsdag 28 juni van 14.00 
uur tot 16.00 uur gezellige 

inloop met mogelijkheden 
voor dans en spelletjes. 
Toegang gratis!

Vraagje
Vindt u genoemde activi-
teiten leuk maar heeft u 
zelf ook leuke ideeën, laat 
het ons weten. U kunt uw 
ideeën of vragen op papier 
zetten en deze afgeven in 
het WijkInformatiePunt, 
Ambachtsplein 141.

Maar mailen mag ook: 
infozevenkamp@xs4all.nl
Ook kunt nadere informa-
tie krijgen bij een van 
de vrijwilligers van het 
WijkInformatiePunt.
Programma onder 
voorbehoud. 
Zie eveneens de aankon-
digingen in de raamkrant, 
etalage van de WIP en de 
website van de BOZ: www.
bo7kamp.nl.
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in de onmiddellijke nabijheid 
van de school en zouden best 
te voet of op de fiets kunnen 
komen. Ik begrijp het wel, 
want na het afzetten van de 
kinderen gaan ze meteen door 
naar hun werk. Het is dan niet 
handig om eerst weer terug naar 
huis te gaan om je fiets in de 
schuur te zetten om vervolgens 
weer met de auto weg te gaan. 
Toch zou ik willen vragen om 
wat discipline en om rekening 
met elkaar te houden. Veel 
drukke of rennende kinderen in 
combinatie met  automobilisten 
die haast hebben in één straat, 
dat is wachten op een ongeluk. 
Ik vraag u om zo veel mogelijk te 
voet of op de fiets de kinderen 
te brengen. Neemt u dan toch 
de auto, parkeer dan in een 
daarvoor bestemt vak. Het kan 
best wel eens zo zijn dat je dan 
niet pal voor de deur van de 
school staat. Door de gemeente 
zijn bij een aantal scholen al 
extra maatregelen genomen 
om het slechte verkeersgedrag 
fysiek onmogelijk te maken 
door het aanleggen van 
drempels, biggenruggen 
een parkeerverbod of een 
eenrichtingsweg.
Door de politie worden bij 
het open- en 
uitgaan van 
de scholen, 
extra controles 
gehouden, 
waarbij 
bekeuringen 
worden 
uitgeschreven.   

Het thema voor deze puzzel is: Vis & Vlees 
Uit alle goede inzendingen worden weer drie 
winnaars getrokken en hun namen in Zeven-
Krant nummer 3 van 2011 gepubliceerd. Vis 
& Vlees stelt 3 prijzen ter beschikking uit het 
assortiment van de winkel.

Uw oplossing vóór 21 mei 2011 op de BOZ, Ambachtsplein 141, 3068 GV Rotterdam.

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

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

Maatschappelijke Dienstver-
lening Alexander
Marten Meesweg 141
3068 AV Rotterdam
( 010 - 2868100
info@stichtingmda.nl

Jongerencentrum 
Jongerencentrum 7's
Nieuwemeer 101
3068 KJ Rotterdam
( 010 - 4210572

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

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

Roteb
Lucie Vuylstekeweg 5
3066 GT Rotterdam
Algemeen nummer voor alles
( 14010.

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

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 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. Ste-
vense

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

De oplossing van ZevenKrant 1 van 2011 is: Dun, dik, dun-
ner, dikker, dunst, dikst. 1e Prijs Hendrik Hoeder, A. Rous-
selsingel, 2e prijs Mirjam Vielvoye, Kooikerweg, 3e prijs V. 
Hagenaar, Veluwemeer. U kunt uw prijs af te halen bij de 
balie van het LCC Zevenkamp, Ambachtsplein 141, neem 
deze krant mee, laat zien wie u bent en laat u verrassen!

Roel Vunderink

Ik sta altijd weer vol 
bewondering te kijken naar 
de moeders die met een kind 
achterop en een kind voorop 
de fiets zich een weg proberen 
te banen door de drukke 
ochtendspits om haar kroost 
op tijd op school te krijgen. 
Hoe dichter ze de school 
nadert, des te groter worden de 
hindernissen. Kennelijk moet 
iedereen op hetzelfde tijdstip 
naar de zelfde plek.
Kinderen die plotseling voor 
haar de weg oversteken, 
kinderen op fietsjes die zo 
slingeren dat ze de helft van de 
weg nodig hebben of met z’n 
vieren naast elkaar fietsen en als 
klap op de vuurpijl ouders die 
de kinderen met de auto komen 
brengen. Zij willen allemaal 
het liefst zo dicht mogelijk bij 
de ingang van de school de 
auto parkeren onder het mom 
van ’duurt maar 2 minuutjes’ 
en hebben allemaal haast. De 
chaos is compleet. In het gebied 
van wijkteam Zevenkamp 
liggen tien basisscholen en van 
allemaal ontvangen wij de zelfde 
klachten; parkeergedrag van 
ouders bij het brengen en halen 
van de kinderen.
Bijna al deze mensen wonen 

Anijszaad
Arganolie
Bissara
Brood
Bruiloftsontbijt
Bstella
Citroenstoofschotel
Couscous
Garnalenspies
Geitenkaas
Granaatappel
Kikkererwten
Kippenvlees
Koriander
Kurkuma
Lamsvlees
Linzen
Makreel
Negoula
Ogenbonen
Olijfolie
Paling
Pannenkoek
Pastilla

Handige adressen om te weten

Thuiszorg compleet voor al uw zorg, zorgvragen en hulpmiddelen ( 010 - 2518859

Vis&Vlees

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

Patrijzen
Piment
Quarun
Rijstpudding

Rondkorrelrijst
Rozmaalhlib
Saffraan
Schapenvlees

Sefha
Sjdeda
Souiri
Spinazie

Struisvogel
Tajine
Tortilla
Zeebrasem

Slalommen op de fiets


