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Zaterdag 10 september 
2011 wordt voor de eerste 
keer in Zevenkamp ’Het 
Smakenfestival’ gehouden. 

Een festival waar bewoners uit 
de wijk de hoofdrolspelers zijn. 
U kunt die middag genieten van 
heerlijke hapjes die uw mede 
bewoners willen laten proeven. 
U kunt zo kennismaken met hap-
jes die u nooit eerder geproefd 
heeft. De makers van de hapjes 
kunnen u alles vertellen over de 
producten die zij gebruiken. Wat 
dacht u bijvoorbeeld van hap-
jes uit de Molukken, Suriname, 
Polen, Nederland (van vroeger) of 
de Oekraïne?

Bij het startpunt van het Sma-
kenfestival op 10 september 
2011 kunt u gratis een wereld-
routekaart afhalen. Hiermee 
kunt u uw proefreis beginnen.
Naast de proeverij vindt u op het 
festivalterrein een groot “Krui-

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

denrad”, een gerechtenpuzzel en 
diverse optredens. Ook kan deel-
genomen worden aan een aantal 
internationale straatspelen. Voor 
de jongeren wordt een professio-
neel Pannakooi-toernooi georga-
niseerd.
Kortom een smaakvol program-
ma!

De organisatie is in handen van 
Bewonersorganisatie Zevenkamp 
in samenwerking met SONOR, 
Vestia, Woonstad, Woonbron, 
SportStimulering, LCC Zeven-
kamp, SBA, Laurens “de Aarhof” 
en zorginloop, Aafje, winkeliers, 
cultuurscout Prins Alexander en 
vele anderen.

Het programma is nog onder 
voorbehoud. Voor de laatste in-
formatie; zie de persberichten in 
de weekbladen, de posters bij de 
winkeliers, de raamkrant aan het 
Spinet van de BOZ, de website 
www.bo7kamp.nl.

Zaterdag 17 september 2011 van 12.00 uur tot 16.00 uur 
wordt op het Ambachtsplein in Zevenkamp voor de tweede 
maal een Hondendag georganiseerd. 

17 september 2011
Hondendag op het
Ambachtsplein

Zes jaar gelden, tijdens de vie-
ring van het 25-jarig bestaan van 
de wijk Zevenkamp, werd voor 
de eerste keer een hondendag 

georganiseerd. Een geslaagd 
evenement waar zowel de hond 
als zijn of haar baas centraal 
stonden.

Dit jaar wederom een honden-
dag. Op zaterdag 17 september 
2011 zijn hondenbezitters en 
hun honden van harte welkom 
om deel te nemen aan diverse 
activiteiten. Natuurlijk zijn ook 
niet hondenbezitters van harte 
welkom!
Er wordt puppyles gegeven, de 
verkiezing van de leukste, mooi-
ste en de gehoorzaamste hond 
wordt gehouden en dierenarts 
Lammers (met een praktijk in 
Zevenkamp) is aanwezig om uw 
hond eens goed te bekijken en 
u advies te geven. Naast andere 
acties die middag kunt u met 
uw viervoeter gratis op de foto. 
Deze is op dierendag af te halen 
bij dierenzaak ’Knabbel en Bab-
bel’.  

Het programma is nog onder 
voorbehoud.  Voor meer infor-

matie zie de persberichten en 
posters bij de winkeliers.
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Zwanenzang

Weet wat je eet
met Margreet

Verslag fietstocht Suzanne 
Vonk 
Zij is onderweg naar Roemenië 
naar het plaatsje Costuleni. Zij 
doet dat om zo veel mogelijk 
geld bij elkaar te trappen voor 
ons project. De teller staat op 
ruim € 8.500,-. Het zou mooi 
zijn als we haar op 10 september 
kunnen verwelkomen op het 
Vliegveld Eindhoven met een 
groot spandoek waarop staat 
dat we de € 10.000,- hebben 
gehaald. Wilt u haar steunen, 
kunt u een bedrag op rekening 
353257702 storten ten name 
van SAHR met de vemelding  van 
fietstocht Suzanne.

Uit logeren en andere ver-
halen uit Beieren 
De afgelopen dagen heeft mijn 
tentje voornamelijk rustig ach-
terop gelegen: steeds werd ik 
weer uitgenodigd om te komen 
logeren en kreeg ik een echt 
bed! 
Het begon in het dorp Veilsdorf. 
Daar vroeg ik aan een familie op 
straat of zij een plek voor mijn 
tent wisten. Prompt werd ik 
door de ’oma’ des huizes, Gisela, 
uitgenodigd om op de sofa te 
slapen. Even later zat ik met de 
hele familie om de keukentafel 
en liep Gisela bedrijvig rond om 
kleinzoon Silvio, zijn vriendin 
Manuela en mij van ’Avondbrot’ 
te voorzien. Ik kon helaas weinig 
van de gesprekken verstaan, 
want het ging in het plaatselijke 
dialect. Ik staarde dus maar een 
beetje rozig voor me uit en ge-
lukkig vertaalde dochter Dagmar 
af en toe wat voor me. Na een 
laatste glas wijn was het bedtijd. 
De volgende dag stapte ik na 
een uitgebreid ontbijt, waar-
bij met de al generaties in de 
familie zijnde vliegenmepper een 

groot aantal wespen door Gisela 
werden dood gemept, weer op 
de fiets, uitgezwaaid door de 
familie.

De voormalig Duits-Duitse 
grens lag hier om de hoek en bij 
het informatiebord trof ik een 
bewoner uit Veilsdorf die elke 
dag 15 km fietste in verband met 
zijn suikerziekte. Hij fietste tot 
het volgende dorp met mij mee 
ondertussen verhalend over de 
omgeving en zijn werk in het 
leger. Helaas verstond ik hier 
ook niet alles van, maar in grote 
lijnen gelukkig wel.
Het gebied tussen Veilsdorf en 
Coburg is echt heel mooi en ik 
fietste weer eens over een heu-
vel waardoor ik links en rechts 
mooie uitzichten had. Eigenlijk is 
het leuker fietsen dan in het dal, 
iets inspannender, maar je hebt 
wel ’waar voor je geld’. Maar 
eens zien hoe dat bij de Donau 
is...
 
De route bracht me naar Coburg, 
een schitterend stadje waar 
ik wat heb rondgekeken, een 
Thüringer Bratwurst heb gege-
ten en een hele tijd heb staan 
praten met een Duitse fietser 
van in de 70 die sterk geloofde in 
de positieve kracht van fietsen 
voor het algemene begrip tus-
sen mensen. Hij betreurde het 
zeer dat zijn kleinkinderen zo 
weinig fietsen en alleen maar in 
het vliegtuig stapten. In Coburg 
werd ik door Michael, mijn buur-
man in het internetcafe met € 
20 gesponsord! 
 
Welgemoed vervolgde ik aan het 
eind van de middag mijn route 
en wilde naar de camping in 
Lichtenfels. Dat liep anders: op 
straat in het dorpje Untersiemau 
ontmoette ik een echtpaar dat, 
nadat zij mij uit hun bakje had-
den laten proeven hoe lekker de 
kochkas was die ze net hadden 
gekocht, mij doorverwezen 

naar het om de hoek gelegen 
Vesperstüpchen. Niet alleen kan 
je hier heerlijke kochkas kopen, 
maar ook kun je er goedkoop 
en prima eten. Het leek me wel 
makkelijk om daar iets te eten, 
want dan hoefde ik alleen nog 
maar mijn tent op te zetten. Ik 
nam de eerste hap toen onge-
veer het hele café uitliep om 
mij te zien en ik mijn verhaal 
vertelde. De verbazing was groot 
en ik deelde vrolijk de keycords 
uit. Het Vesperstubchen wordt 
duidelijk niet dagelijks bezocht 
door vakantiefietsers. Een 
echtpaar dat net weg ging, stond 
even later weer op het terras. Ze 
hadden thuis bedacht dat ik wel 
bij hen op de logeerkamer kon 
slapen! Zoon Leon kwam even 
later aangefietst en samen fiets-
ten we naar hun huis. Uiteinde-
lijk een minitochtje deze dag 
van nog geen 40 km. Gezellig 
gekletst en de vrouw des huizes, 
Tanja, bleek op herten en wilde 
zwijnen te jagen. Ook fokt ze ha-
zen die ze zelf slacht, weer had 
ik dat stadsmeisje gevoel! 
De volgende ochtend moest 
Leon naar de Evangelische kerk 
(voor het heilige vormsel) en 
Peter stelde voor dat ik mee zou 
gaan en zo aandacht voor mijn 
tocht zou vragen. De volgende 
ochtend zat ik dus om half 10 
in de kerk in mijn fietskloffie 
en stond ik even later tijdens 
de dienst in mijn beste Duits 
enthousiast mijn verhaal te 
vertellen. Een leuke ervaring 
en het leverde ook weer € 25 
op! Deze dag was er een speci-
aal feest bij de kerk, met dans, 
taarten, braatworsten en bier! 
De dansende dame in het blauw 
is de voorgangster van de kerk. 
Ze heeft toegezegd de volgende 
week ook nog wat aandacht aan 
het onderwerp te besteden, wie 
weet wat dat nog oplevert! 
Voor foto’s en meer verha-
len kijkt u het best op www.
vonkfietst.nl

Bereiding
Bleekselderij wassen en in plakjes snijden.
Wortel wassen en in blokjes snijden.
Vel van de chorizoworst verwijderen en in plakjes snijden.
In een soeppan olie verwarmen, bleekselderij en wortel ca. 2 minuten 
fruiten.
Tomatenblokjes, bouillontabletten, witte bonen in tomatensaus, cho-
rizo en 6 dl water toevoegen.
Soep zachtjes 5 minuten laten koken.
Soep serveren met stokbrood. Eet smakelijk !

Ingrediënten
3 stengels bleekselderij
1 winterwortel
1 chorizoworst 250 gram stege-
man
1 blik tamatenblokjes
2 kippenbouillontabletten
2 potjes witte bonen in toma-
tensaus
1 volkoren stokbrood

Spaanse maaltijdsoep voor 4 personen

Een van de vele thrillers geschre-
ven door Loes den Hollander.
Vier pubers vormen op de 
middelbare school een hechte 
groep: de Zwanen! Zij hebben 
afschuwelijke bezigheden en 
ook de voorwaarden om  
bij de groep te mogen komen is 
heel bizar. Twee meisjes hebben  
herhaaldelijk geprobeerd om 
ook zwaan te worden maar 
werden tot hun ongenoegen 
steeds geweigerd. Ook dreigen 
en verraden hielp hen niet. Toch 
werden ze door de echte zwa-
nen, zwaan 5 en 6 genoemd.
Het latere leven van de zwanen, 
wordt een voor een onder de 

loep genomen. Daaruit blijkt, dat 
die tijd op de Havo nog steeds 
een grote rol speelt, alhoewel 
ze gezworen hadden er nooit 
meer op terug te komen en alles 
voorgoed uit hun gedachten te 
bannen.

Op 35jarige leeftijd krijgt een 
van de zwanen enkele verwij-
zingen naar die middelbare 
schooltijd en kort daarop wordt 
ze vermoord. Ook een tweede 
zwaan gaat eraan, na enkele toe-
spelingen op die meisjesclub.  
Zal er nog een derde en vierde 
volgen? Het blijft spannend tot 
de laatste bladzijde.

Loes den Hollander

Buurtbemiddeling
Meld u aan voor de basis-
training  buurtbemiddeling 
in oktober 2011.
 
De basistraining buurtbemid-
deling bestaat uit zes dagdelen 
en wordt gegeven door Helma 
Faber. De training vindt plaats in 
De Prinsenhof, Bramantestraat 
34 op twee donderdagavonden, 
29 september en 6 oktober en 
twee hele zaterdagen,  1 en 8 
oktober.  Na het volgen van de 
training draait u mee in het team 
van buurtbemiddeling Prins 
Alexander. Buurtbemiddeling  
biedt buren de gelegenheid hun 
verstandhouding, die door een 
conflict of ergernis verstoord 
is geraakt, te verbeteren. De 
buurtbemiddelaars doen dit 
werk vrijwillig na het volgen van 
een basistraining. Zij leren de 

basishouding en vaardigheden 
ontwikkelen die noodzakelijk 
zijn voor dit werk. Buurtbemid-
deling vraagt van een vrijwilliger 
een neutrale houding en het 
vermogen te kunnen luisteren 
deelname aan de teamavonden. 
Tijdsinvestering is tussen de vijf 
tot acht uur per maand. Buurtbe-
middeling biedt een vrijwilliger 
een prima training waar je altijd 
wat aan hebt. Samenwerking 
met gemotiveerde en ervaren 
buurtbemiddelaars. Een leer-
zame, zinvolle en interessante 
tijdsbesteding 
die veel vol-
doening geeft.

Meer info
( 010 - 
4560409 of mail naar alexander-
buurtbemiddeling.org.  
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Elke dinsdag kunt u bewust afslanken onder de begeleiding van een ervaren diëtiste Linda Graper van 
Slanke Lijn Balans (richtlijnen goede voeding van het Voedingscentrum).
In wekelijks clubverband wordt toegewerkt naar effectief en vooral blijvend gewichtsverlies, van een ½ 
tot 1 kg per week! 
Elke dinsdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur (nieuwe groep!) of 

elke donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur 
(bestaande groep!) 
Entree € 10,00 eenmalig!
Meer informatie kunt vinden op 
s.l.b@xs4all.nl; www.slankelijnba-
lans.nl
Lesgeld € 4,50 per keer en bij het 
bereiken van het streefgewicht 
slechts € 2,50 per keer!
Aanmelden op het adres in de bovenaande adres-
balk.

Samen -afslanken- staan we sterker!

WandelClub in Zevenkamp heeft nog ruimte voor nieuwe leden…

Elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur en elke woensdag van 14.00 tot 15.30 uur

Stichting Buurtwerk Alexander (SBA) is vanaf november 2010 met een groep senioren (55+) en ook andere 
volwassenen van start gegaan met een WandelClub in Zevenkamp. Het is een laagdrempelige activiteit 
voor iedereen uit de wijk en omgeving van Zevenkamp die fit en gezond wil blijven. We starten en eindi-
gen met koffie/thee in LCC Zevenkamp (Ambachtsplein 141) en de deelnemers worden voorzien van kleine 
versnaperingen gesponsord door Stichting Buurtwerk Alexander: een Sultana, een Snelle Jelle of andere 
gezonde tussendoortjes.

We zijn nu met 6 personen en hebben nog plaats voor enkele natuurliefhebbers die samen met ons willen 
wandelen!

Wij zoeken ook natuurliefhebbers die als vrijwillige begeleiders van onze 
wandelaars kunnen optreden.

Aanmelden op het adres in de bovenaande adresbalk.

Wandelclub Zevenkamp

De smaak van vroeger
Na een succes in Nesselande nu ook in LCC Zevenkamp
Eten is iets dat we dagelijks doen. Eten is noodzakelijk maar je kunt het ook voor de gezelligheid doen 
en eten koken kan zelfs je hobby zijn. Het kan zijn dat je door omstandigheden niet meer kunt koken of 
omdat je het niet leuk vindt om voor je zelf te koken.
Eenmaal in de maand organiseren we  ’De smaak van vroeger’ voor mensen die zo af en toe zelf iets wil-
len koken. Samen met anderen of onder begeleiding. Er wordt rekening gehouden met de wensen van de 
bezoekers.
Aanmelden kan per keer tot 3 dagen voor de datum!

Voor mensen die het leuk vinden om:
- Oud Hollandse gerechten te eten. 
- Om samen met andere mensen te eten. 
- Om zelf iets te koken of mee te helpen met koken. 
- Oude recepten doorgeven.

Er kunnen maximaal 10 gasten aan tafel. 
Prijs € 4,50 ( 2 gangen menu), exclusief drankje.
 
Maandag 26 september 2011  (Gehaktbal met jus en aardappelpuree/ Vanille rijstebrij)
Maandag 31 oktober 2011  (Draadjesvlees met rodekool/Hangop met rode vruchten) 
Maandag 28 november 2011  (Erwtensoep met roggebrood/Griesmeelpap)
 
Koken vanaf 16:00 uur en aan tafel vanaf 18:00 uur
Aanmelden op het adres in de bovenaande adresbalk.

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
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    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.

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 op 27 september en 
25 oktober 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 wel-
kom 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! 

Het geheim van de Rode Draak (4-8)
Poppentheater Jacobus Wieman 
Baas Ombra Sombra wil dat iedereen in de stad is aangesloten op een 
geheimzinnige Buis. Maar daar wordt de stad erg zwart en vies van. 
Suusje en haar vriendje Frati zijn er nieuw komen wonen. Zij komen 
ergens anders vandaan waar het niet vies en zwart was. Als de vader 
van Suusje ziek wordt na een bezoek aan Baas Ombra Sombra gaan 
de kinderen op onderzoek uit. Zij horen verhalen over een draak, 
verstoppen zich in het zwarte kasteel waar de buis vandaan komt en 
de kinderen proberen het geheim ervan op te lossen..
Woensdag 12 oktober 2011.
Aanvang 14.00 uur.
Entree € 3,00 met R’pas € 2,25.

Camareten festival
Een geweldige voorronde van 
het Camaretten festival wordt 
georganiseerd. Cameretten is 
de toonkamer (voor zowel pu-
bliek en media als theaters en 
impresario), kweekvijver en 
springplank van het cabaretta-
lent van de toekomst.
Beginners krijgen bij Came-
retten de kans zich te profile-
ren en ontwikkelen, zodat de 
meest veelbelovende talenten 
van cabaret hun professie kun-
nen maken.
Op woensdag 21 september 
2011.
Entree 4, 50 met Rotterdam pas 
€ 3, 40.
Aanvang 20.00 uur.

Salsafeest
Salsadansgroep Jawa Latino
Kom langs en geniet van de gezellige muziek en voor degenen die 
willen zijn er diverse getalenteerde dansers aanwezig om u de 
stappen van de salsa te leren.
Op zaterdagavond  3 september 2011.
Aanvang workshop salsa 20.00 en einde om 21.00 uur
Entree € 4,00 inclusief kopje koffie.

Clown gevraagd (4 tot 10 jaar) 
Theater Pagetti 
Janus de glazenwasser zoekt werk bij het circus. Bij de tent zijn 
helaas geen ramen maar er hangt wel een bord: ’Clown Gevraagd’. 
Voordat de directie arriveert oefent Janus samen met de kinderen: 
Welke eisen zal de directie stellen? Hoe loop je als clown? Wie 
helpt er als acrobaat? Wie gaat zich verkleden om op Janus’ muziek 
te dansen? 
Op woensdag 28 september 2011
Locatie  LCC Zevenkamp.
Aanvang 14.00 uur.
Entree € 3,00 R ’pas € 2,25.

Gevelconcert
Op 9 september 2011 zal door LCC Zevenkamp het theaterseizoen
geopend worden door het bekende Gevelconcert. Deze buitenactivi-
teit is gratis toegankelijk en zal plaatsvinden op het Ambachtsplein. 
Ook dit jaar zullen er zangers, zangeressen en verschillende bands 
optreden.  Een programma van klassieke muziek tot rock ’n roll.
Het programma begint om 18.30 uur op het buiten podium.
Daarnaast zullen in LCC zevenkamp diverse workshops worden ge-
geven. 
Bollywood dansen om 19. 00 uur.
Country dansen  om 19. 30 uur.
Salsa dansen om 20.00 uur.

Dappertje 5+
Kindertheater Kids
Een geweldige voorronde van het Camaretten festival wordt georga-
niseerd. Cameretten is de toonkamer (voor zowel publiek en media 
als theaters en impresario), kweekvijver en springplank van het ca-
barettalent van de toekomst.
Beginners krijgen bij Cameretten de kans zich te profileren en ont-
wikkelen, zodat de meest veelbelovende talenten van cabaret hun 
professie kunnen maken.
Op woensdag 21 september 2011.
Entree 4, 50 met Rotterdam pas € 3, 40.
Aanvang 20.00 uur.

Dappertje 5+
Kindertheater Kids
Een geweldige voorronde van het Camaretten festival wordt georga-
niseerd. Cameretten is de toonkamer (voor zowel publiek en media 
als theaters en impresario), kweekvijver en springplank van het ca-
barettalent van de toekomst.
Beginners krijgen bij Cameretten de kans zich te profileren en ont-
wikkelen, zodat de meest veelbelovende talenten van cabaret hun 
professie kunnen maken.
Op woensdag 21 september 2011.
Entree 4, 50 met Rotterdam pas € 3, 40.
Aanvang 20.00 uur.

Fred en de gouden 
harp (4+)
Op woensdag 19 oktober zal in 
LCC Zevenkamp de kinderthea-
ter voorstelling 
Fred en de gouden harp ( 4+ )
gespeeld en voorgelezen wor-
den door de bekende Joris Lutz 
De hond Fred zoekt nog steeds 
naar zijn baasje in Honderloo. 
Hij komt in Amsterdam terecht.
Toets, de kat van de portier 
van het Concertgebouw, ver-
telt Fred alles over klassieke 
muziek. Dan komt plotseling 
een gillende dame naar buiten 
gerend. Wat is er aan de hand? 
Heeft het iets te maken met die 
prachtige gouden harp op het 
dak van het Concertgebouw?
Aanvang 14.00 uur.
Entreee € 3,00 met R’pas € 
2,25.
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Mensen maken de stad in de Spinetbuurt
Op dinsdag 21 juni hebben be-
woners van de Spinet en Klarinet 
waar het project Mensen Maken 
de Stad gestart is, hard gewerkt 
om hun grofvuil en tuinafval af 
te voeren. In een samenwerking 
tussen SONOR, Vestia en de Ro-
teb waren twee enorme contai-
ners geplaatst voor grofvuil en 
voor groen. Er was die middag 
en avond niet alleen oog voor 
eigen afval. Een aantal bewoners 
en jongens uit de buurt heeft 
ook hard gewerkt om overhan-
gende takken op het binnenter-
rein te snoeien. Ook werd er 
flink geveegd op het binnenter-
rein. Mede dankzij hun inzet was 
de groencontainer helemaal vol.
Met een aantal bewoners is nu 
afgesproken dat dit buurtje een 
aantal Spinetbezems krijgt voor 

algemeen gebruik op het bin-
nenterrein. Een bewoner uit de 
buurt is contactpersoon.

Meer burencontact
Na de zomervakantie willen be-
woners een gezellige buurtbar-
becue organiseren. De meeste 
bewoners vinden het een leuk 
plan en willen best mee doen. 
Een aantal bewoners heeft al 
ideeën om zelf heerlijke hapjes 
te maken. Naast hapjes, natuur-
lijke lekker drinken en gezellige 
muziek willen bewoners deze 
barbecue benutten om met 
elkaar te kunnen kletsen, ken-
nismaken en mogelijke nieuwe 
plannetjes bedenken.

Verbeteringen op en aan 
het binnenterrein. 

Dinsdag  6 september 2011 
vindt de derde wijkschouw 
van  de buitenruimte in 
Zevenkamp plaats. De 
wijkschouw is een fietstocht 
door de wijk waarbij  een 
flink aantal vaste locaties 
op hun kwaliteit beoordeeld 
wordt. De wijkschouw vindt 
vier maal per jaar plaats. 

De wijkschouw wordt georga-
niseerd door de deelgemeente 
Prins Alexander. Medewerkers 
van de deelgemeente, Roteb, 
corporaties, stadstoezicht, 
gemeentewerken, Bewonersor-
ganisatie Zevenkamp en SONOR 
nemen deel aan de wijkschouw. 

Een vaste groep bewoners neemt 
ook deel aan de schouw ech-
ter de groep heeft uitbreiding 
nodig.

Hoe gaat dat een wijk-
schouw?
Alle deelnemers komen in de 
ochtend om 9.00 uur samen in 
het LCC Zevenkamp om na het 
drinken van een lekker kopje 
thee of koffie en de nodige ac-
tuele informatie, gegeven door 
de deelgemeente, met de fiets 
op pad te gaan. Aan de hand 
van vaste schouwpunten fietst 
de groep ruim twee uur door 
de wijk. De schouwpunten 
worden ter plekke beoordeeld. 

En wat vindt U van de buitenruimte?
Wanneer nodig worden  extra 
gesignaleerde knelpunten direct 
opgenomen door de aanwezige 
diensten.
Het beoordelen wordt gedaan 
aan de hand van vooraf opgestel-
de beoordelingskaart met foto’s. 
Na afloop fietst de groep terug 
naar het LCC op het Ambachts-
plein om bij de Bewonersorga-
nisatie Zevenkamp  een gratis 

lunch te nuttigen. Tijdens de 
lunch wordt vaak nagepraat over 
de ervaringen van de ochtend.
Bewoners kunnen zelf ook  extra 
schouwpunten aandragen. Maxi-
maal 10 per schouw. 

Ik wil wel eens mee fietsen
Lijkt het u leuk om een keer mee 
te doen aan een wijkschouw, 
meldt u zich dan aan  bij de 

bewonersorganisatie  Zeven-
kamp, Ambachtsplein 141, ( 
010 - 2892400. Mailen kan ook: 
infozevenkamp@xs4all.nl . U 
kunt zich aanmelden bij het 
WijkInformatiePunt, ook aan het 
Ambachtsplein 141. De openings-
tijden vindt u op de achterkant 
van de krant in de rubriek van 
het WijkInformatiePunt.

Tijdens een inspectie van het 
binnenterrein ( 21 mei) heeft 
een aantal bewoners voorstellen 
besproken om het binnenter-
rein te verbeteren. Naast beter 
onderhoud zou op een van de 
kleine grasveldjes een beperkt 
aantal bankjes met vuilnisbak-
ken en een speelelement voor 
kleine kinderen geplaatst kun-
nen worden. Het afgeperkte ste-
nen plateau, waar kinderen vaak 
voetballen, zou omzoomd kun-
nen worden door een netwerk( 
van nylon) waardoor de ballen 
opgevangen worden. Daarnaast 
is er grote behoefte aan het 
plaatsen van borden om het hon-
denuitlaten op de grasvelden te 
voorkomen.

    Wordt vervolgd.
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Sterkste Man Zevenkamp 2011
Zaterdag 27 augustus 2011 vindt vanaf 11.00 uur bij het winkelcentrum Zevenkamp al-
weer de derde editie van de Sterkste Man van Rotterdam/Zevenkamp plaats. Twaalf man-
nen zullen, in zeven onderdelen, gaan strijden om de titel Sterkste Man van Rotterdam/
Zevenkamp. Om 11.00 uur zal een van leden van het dagelijks bestuur van Deelgemeente 
Prins Alexander, de openingshandeling verrichten door een van oefeningen te doen van 
de Sterkste Man wedstrijd.

De TRUCKPULL begint direct daarna. Men moet een vrachtwagen van 8 000 kg zo snel mogelijk over 
een afstand van 20 meter zien te trekken. Dit gaat op tijd en afstand.
De TIMBERWALK is de 2e oefening. Hierbij moet men in elke hand met twee gewichten van 100 kg zo 
ver mogelijk zien te lopen.
De BANDENFLIP  is de 3e oefening.
Men moet een shovellband van 300 kg 8 keer kantelen op tijd.

Grote pauze van 45 minuten met optreden van Andrea Hazes look a like Andre Hazes

BOOMSTAMTILLEN
De 4e oefening is tillen van een ijzeren boomstam boven het hoofd. Men moet hierbij in 4 beurten pro-
beren zijn maximum gewicht boven te brengen. Men moet minimaal beginnen met 85 kg
ACCUTILLEN  5e onderdeel
Een accu van 20 kg met gestrekte armen op schouderhoogte zo lang omhoog houden.
Optreden van de Bellydancers
DEADLIFT  6e en laatste onderdeel
Deze oefening komt uit de sport POWERLIFTING.
Bij de deadlift moet een halter opgetild worden, geladen met het gewicht wat men zelf mag opgeven.
Men moet blijven tillen tot de rug en benen geheel gestrekt zijn.
De deelnemers krijgen 4 pogingen om tot hun zwaarste gewicht te komen.
SPEKTAKEL
Sommige insiders uit het Sterkste Man circuit hebben doorgegeven dat er behoorlijk sterke deelnemers 
zich hebben ingeschreven en dat er bij deze editie misschien wel over de 300 kg getild zou kunnen  gaan 
worden zaterdag 27 augustus met deze deadlift.

PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking zal gedaan worden door de dagelijks bestuurder en de Bellydancers.

OPBLAASHINDERNISBAAN en LUCHTKUSSEN
Voor de kinderen plaats Sport en Recreatie een opblaashindernisbaan en een springkussen.

WEDSTRIJD STERKSTE JONGEN/MEISJE ZEVENKAMP
Naast de hindernisbaan kunnen de kinderen kennismaken met enkele Sterkste Man onderdelen.
De kinderen die hieraan meedoen strijden gelijk voor de titel Sterkste Jongen en Sterkste Meisje van 
Zevenkamp. Dit wordt begeleid door sportleiders van Sport en Recreatie.

JURY EN SPEAKER
De juryleden zijn Ted v.d. Parre (oud wereldkampioen Sterkste Man)  
Rene Maliangkay (diverse keren Nederlands kampioen Powerlifting) 
Speaker: William Paay (12 keer Ned. Kampioen powerlifting)

Het evenement wordt 
het publiek aange-

boden door de 
Winkeliersvereniging 

Zevenkamp.

Informatie: 
winkeliersvereniging 

Zevenkamp,
 

Fernande van Dongen: 
06 - 18763152 

Ellen Spitman: 
06 - 20343149

Organisatie Sterkste Man 
Rotterdam/ Zevenkamp, 

William Paay 
06 - 16448809

Ook kan men kijken voor 
informatie op 

www.realdutchpower.nl 

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)
Nu de zomervakantie weer 
achter de rug is, hebben de 
vrijwilligers van het Wij-
kInformatiePunt (WIP) het 
bordje gesloten vervangen 
door open. 

Op maandag, dinsdag, woensdag 
en vrijdag bent u van harte wel-
kom. Het WIP beschikt over actu-
ele informatie om uw vragen zo 
goed mogelijk te beantwoorden. 
Natuurlijk beschikt het WIP over 
internet om informatie op te zoe-
ken. De precieze openingstijden 
vindt u hiernaast in het kader.

Op het WIP ligt nu ook het Ver-
keersboekje van WerkgroepVer-
keer van de bewonersorganisa-
tie. Het fotoboek laat zien welke 
verkeersknelpunten door uw me-
debewoners zijn verzameld, ook 
voorstellen voor verbeteringen 
worden in het boekje genoemd. 
Misschien herkent u na het door-
bladeren van het boekje bepaal-
de verkeerssituaties in uw buurt 
die ook om aanpassingen vragen. 
U kunt uw reacties doorgeven 
aan medewerkers van het WIP. 
Zij zorgen ervoor dat deze infor-

 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 Zevenkamp
matie bij de werkgroep Verkeer 
komt. En nu u toch in het WIP 
bent, u kunt gratis genieten van 

een lekker kopje koffie of thee. 
Dat is mooi meegenomen.! 
Graag tot ziens!!

Samenwerking tussen 
Aafje thuiszorg, huizen 
zorghotels en Thuiszorg Rot-
terdam

Aafje thuiszorg huizen zorgho-
tels en Thuiszorg Rotterdam 
hebben een intentieverklaring 
ondertekend om te onderzoeken 
hoe tot verregaande  samenwer-
king gekomen kan worden. Een 
bestuurlijke fusie is het uitgangs-
punt.
Beide organisaties hebben als 
doel het beste te willen voor 
zowel klanten als medewerkers.
Hiervoor is het noodzakelijk de 
organisaties financieel gezond 
te houden. Aafje en Thuiszorg 
Rotterdam zien in elkaar een 
geschikte samenwerkingspartner 
om dit doel te bereiken. 
De meerwaarde van de fusie is 
vooral gelegen in de mogelijk-
heden die beide organisaties 
zien om tot gecombineerde 
aanbiedingen en arrangementen 
te komen die het beter mogelijk 
maken voor klanten om langer in 
een goede situatie thuis te blij-
ven. Beide organisaties hebben 
het kleinschalige gebiedsgerich-
te werken als één van de belang-
rijke uitgangspunten. Een sterk 
groot verband is een belangrijke 
voorwaarde.

Eén raad van toezicht
Begin juli wordt bij de Neder-
landse Mededingingsautoriteit 
(NMa) melding gedaan van dit 
voornemen tot fusie. Na een 
positief besluit van alle partijen 
zal bepaald worden hoe de 
precieze invulling van de samen-
werking eruit gaat zien. Bij een 
bestuurlijke fusie zal er één Raad 
van Toezicht en één Raad van 
Bestuur worden gevormd voor 

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 

infozevenkamp@xs4all.nl - www.bo7kamp.nl

Freelance journalistiek, Fotografie en Lay-out/opmaak: 
Corstiaan Breedveld - info@zevenkamp.info
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Aafje en Thuiszorg Rotterdam. 
Beide organisaties zullen vanuit 
de nieuw op te richten holding 
worden aangestuurd. 

Over Aafje 
De naam Aafje is geïnspireerd 
door Aafje van Hulst. Zij was 
één van de leidende vrouwen 
die de basis legde voor ons werk 
van nu. Met professionaliteit 
en ondernemerschap. Zó willen 
ook wij ons onderscheiden. 
Aafje helpt klanten thuis én 
klanten kunnen bij Aafje wonen 
en logeren. Aafje is altijd in de 
buurt. Met thuiszorg, huizen en 
zorghotels. Ruim 6.000 enthou-
siaste collega’s, vrijwilligers en 
stagairs zetten zich iedere dag in 
om onze 11.000 klanten de zorg 
te geven, die we onze eigen ou-
ders ook toewensen. Aafje biedt 
zorg in de regio Rotterdam, Rid-
derkerk, Barendrecht, Albrands-
waard en de Drechtsteden.
www.aafje.nl.

Over Thuiszorg Rotterdam
Thuiszorg Rotterdam is de 
grootste thuiszorgaanbieder van 
Rotterdam en heeft een breed 
zorgaanbod: van huishoude-
lijke verzorging, persoonlijke 
verzorging tot gespecialiseerde 
verpleging. De organisatie heeft 
110 jaar ervaring en is dankzij 
ruim 2.500 gemotiveerde werk-
nemers goed vertegenwoordigd 
in alle wijken van Rotterdam en 
Schiedam. De nieuwe wijkge-
richte manier van werken met 
kleine geïntegreerde teams 
realiseert laagdrempelige, goede 
zorg rondom de cliënt. In totaal 
krijgen 12.000 cliënten profes-
sionele zorg. Kijk voor meer 
informatie op  www.thuiszor-
grotterdam.nl.

Schoonmaken uitlaatplaatsen en 
losloopgebieden
Roteb maakt niet alle uitlaat-
plaatsen en losloopgebieden 
schoon. Tijdens diverse bewo-
nersbijeenkomsten rondom de 
invoering van het hondenbeleid 
enkele jaren geleden (2006) 
zijn alle uitlaatplaatsen en 
losloopgebieden besproken. 
Naar aanleiding hiervan hebben 
wijzigingen plaatsgevonden en 
is het aantal uitlaatplaatsen en 
losloopgebieden fors uitgebreid. 
Een behoorlijk deel van de uit-
laatplaatsen en losloopgebieden 
bestaat uit langgerekte groenge-
bieden waarvan op basis van de 
te verwachten verontreiniging 
per oppervlakte eenheid het niet 
nodig is om deze te reinigen. 
Alles reinigen is overigens ook 
niet haalbaar gezien de inzet aan 
menskracht, geld en de speci-
fieke terreinsituatie zoals een te 
steil talud. 

Hieronder treft u voor de wijk 
Zevenkamp aan welke uitlaat-
plaatsen en losloopgebieden er 
zijn. Tevens kunt u zien welke 
wel en welke er niet worden 
gereinigd door Roteb. 
 

14 uitlaatplaatsen

Uitlaatplaatsen die worden gerei-
nigd (4):
* Groenstrook langs noorden 
van de Ommoordse Tocht bij de 
Triangel, Panfluit en Blokfluit.
* Grasveld langs de metro achter 
de woningen aan de Boy Edgar-
straat nr. 211 t/m 229.
* Groenstrook ten noorden van 
metrobaan (Louis Armstrong-
weg) vanaf de Billy Holidaylaan 

tot aan het Theolius Monkpad.
* Groenstrook langs pad ten 
noorden van de drie flats aan de 
Kooikerweg.

Uitlaatplaatsen die niet worden 
gereinigd (10):
* Groenstrook rondom de singel 
aan de Hunze tussen Zeven-
kampse Ring en Gein.
* Groenstrook langs zuiden van 
de Ommoordse Tocht bij de 
Panfluit en Blokfluit.
* Groenstrook rondom de singel 
van de Cole Porterstraat.
* Groenstroken direct langs het 
water rondom de singels aan de 
Grote Wielen.
* Groenstrook direct rondom de 
singel van de Boorn.
* Groenstrook ten zuiden langs 
het water van de school aan de 
Korne.
* Dijk ten westen van het Zuide-
lijk Wijkpark (langs de Beerze).
* Bermen van Schildmeer.
* Groenstrook tussen het water 
en het fietspad ten westen van 
de Carry    van Bruggensingel en 
de Igor Stravinskisingel (vanaf de 
Albert Rousselsingel tot aan de F. 
Bordewijkstraat).
* Bermen Schout Bontenbalpad.
 
Losloopgebieden die worden gerei-
nigd (2):
* Grasveld op de hoek tussen 
de Waver en de singel aan de 
Hunze.
* Driehoekig grasveld ten zuiden 
van de Blokfluit.

Losloopgebieden die niet worden 
gereinigd (6):
* Grasveld Paul van Ostaijensin-
gel (noordoosten).

* Grasveld aan het einde van de 
Igor Stravinskisingel.
* Het bermen, ten noorde van de 
waterpartij, tussen het grasveld 
van de Paul van Ostaijensingel 
en het grasveld aan het einde 
van de Igor Stravinskisingel. 
* De bermen vanaf de Jaques 
de Graafweg (achter de Nico 
de Rooijstraat) tot aan de Paul 
Whittemansingel (loopt bo-
venlangs over het dijkje bij het 
speelterrein).
* Grasveld achter Nieuwe Meer 
(achter de nrs. 101 – 105) zolang 
hier geen voetbalveld wordt ge-
realiseerd, want dan komt deze 
locatie automatisch te vervallen.
* Groenstrook langs het voetpad 
ten zuiden van het water van de 
Swalm vanaf de Scharster tot 
aan het park.
 
Overige informatie over het 
hondenbeleid kunt u vinden op 
de website van de deelgemeente 
www.prinsalexander.nl  door bij 
de zoekterm ‘hond’ in te vullen.

Den drol is zo gelegd
maar ‘t is gezwegen en gezeid
wie heeft hem daar neergeleid?
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de directe en indirecte overlast 
teruggedrongen. We maken 
gebruik van Automatic Number-
Plate Recognition (ANPR). Ook 
wordt maximaal samengewerkt 
met externe partners. De werk-
wijze is vooral gericht op actie. 
Niet oneindig lang informatie 
verzamelen en stapels dossiers 
opbouwen, maar korte rake 
klappen uitdelen en de overlast 
wegnemen. Het zal u niet verba-
zen dat ook de wijk Zevenkamp 
al snel de aandacht kreeg van 
de coördinator van Skwibus. Ik 
werd uitgenodigd om deel te 
nemen aan het project.
Inmiddels hebben we in de wijk 
diverse drugsacties met suc-
ces afgerond en we gaan door. 
Heeft u informatie of tips, kunt 
u bellen met ( 0900-8844 of 
anoniem met Meld Misdaad Ano-
niem op nummer ( 0800-7000. 

De skwibusge-
beurtenissen 
zijn op twit-
ter te volgen. 
Aanmelden 
kan op Politie 
Rotterdam@
skwibus.

Het thema voor deze puzzel is: Bloemen0 
Uit alle goede inzendingen worden weer drie 
winnaars getrokken en hun namen in Zeven-
Krant nummer 5 van 2011 gepubliceerd. Bloe-
menhandel HUIS stelt 3 prijzen ter beschik-
king uit het assortiment van de winkel.

Uw oplossing vóór 13 september 2011 via de BOZ, Ambachtsplein 141, 3068 GV Rotterdam of via email.

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
wijkinformatiepunt@xs4all.nl
( 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 3 van 2011 is: Marokkaan-
se Ingrediënten bij Vis & Vlees. 1e Prijs Th. de Wild -F. 
Borderwijkstraat-, 2e prijs Joca van der Heijden -Boy Ed-
garstraat-, 3e prijs Barbara Middelkoop-Meijssen. 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

De naam Skwibus is Bargoens 
(de taal van de onderwereld) 
voor ’wegwezen’ dus als u het 
woord niet herkende pleit dat in 
uw voordeel. Het project draait 
om de bestrijding van drugs en 
is begonnen om met name de 
drugsrunners aan te pakken. De 
Maasboulevard in Rotterdam is 
een bekende locatie in Rot-
terdam waar veel drugsrunners 
actief zijn. Runners zijn mensen 
die drugstoeristen op straat 
oppikken om ze vervolgens naar 
een pandje te brengen waar de 
drugs gekocht kan worden. De 
burgemeester van Rotterdam 
heeft eind 2009 de betrokken 
veiligheidspartners opgeroepen 
inspanningen te verrichten om 
de Maasboulevard vrij van drugs-
runners te krijgen. Het District 
Oost is vervolgens het project 
Skwibus gestart. Van een lokale 
aanpak rond de Maasboulevard 
werd het al snel uitgebreid 
naar een districtsbrede aanpak, 
waarbij niet alleen het runnen, 
maar ook het dealen en in bezit 
hebben van drugs aandacht 
kreeg.  Door middel van het 
project Skwibus wordt de lokale 
(hard)drugshandel bestreden en 

Aarde
Afrikaantje 
Allium 
Aloe   
Amarillis   
Anemoon 
Aronskelk  
Azalea   
Bakken  
Begonia   
Blauwedruif   
Bromelia     
Cyclaam    
Dahlia  
Fresia     
Geranium      
Gipskruid    
Hyacint          
Kransen       
Krokus    
Nachtschone   
Narcis   
Oxalis   
Petunia   
Potten    

Handige adressen om te weten

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

Ranonkel   
Rozen    
Sneeuwklokje  
Snijbloemen   

Stukjes   
Tritelela    
Tulp     
Turf    

Vasteplanten 
Vazen                          
Viool     
Vlox    

Vochtmeter                    
Waterlelie                     
Zonnebloem                     

Project SKWIBUS

Skwibus kent onder andere drie hoofdlijnen
1. Effectieve samenwerking en communicatie tussen ketenpartners 
op het gebied van veiligheid en leefbaarheid en bewoners,
2. Fysieke aanpak van het gebied waarbij de maatregelen gericht 
zijn op het tegengaan van overlast en het weren van ongewenste 
bezoekers,
3. Toezicht en handhaving met een informatiegestuurde grondslag, 
ook met als doel het tegengaan van overlast en het weren van onge-
wenste bezoekers.

Bloemen-algemeen

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