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Uitgave van Bewoners Organisatie Zevenkamp de BOZ

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

Werkgroep Verkeer van de bewonersorganisatie telt en 
meet aan de Schollevaartsedreef.Werkgroep Verkeer van 
Bewonersorganisatie Zevenkamp zet zich al jaren in voor 
de verkeersveiligheid van de wijk Zevenkamp. Deelnemers 
van de werkgroep  zijn bewoners uit de wijk Zevenkamp  
die zich extra betrokken voelen bij het wel en wee van hun 
wijk. 

Werkgroep Verkeer telt en meet

Onlangs heeft de werkgroep een 
tweede fotoboek van 27 pagina’s  
uitgegeven waarin  knelpunten 
en oplossingen aangedragen 
worden om de verkeersveiligheid 
voor alle verkeersdeelnemers te 
verbeteren. Het boekje is aan de 
deelgemeente overhandigd en 
een eerste schriftelijke reactie is 
gegeven. Een delegatie van het 
wijkteam Zevenkamp is ingesprek 
gegaan met de werkgroep Ver-
keer. Eén knelpunt heeft van de 
werkgroep extra aandacht gekre-
gen, namelijk de verkeerssituatie 
op de Schollevaartsedreef. De 
werkgroep pleit voor een rotonde 

op de kruising Naardermeer/
Schollevaartsedreef. De deelge-
meente wijst deze oplossing af.

Werkgroep neemt initiatief
Werkgroep Verkeer maakt zich 
hard voor een verkeersveilig 
Zevenkamp, zo ook rond het 
woongebied van de Schollevaar-
tsedreef. Omdat de Schollevaar-
tsedreef een van de ontsluitings-
wegen is om de wijk in en uit 
de gaan, wordt van de weg druk 
gebruik gemaakt.

Te hard gereden
De werkgroep was altijd al van 
mening dat het verkeer dat de 
wijk in komt veel te hard rijdt.
Het aanbrengen van een rotonde 
zou het probleem oplossen. Om 
de opvatting over het te hard 
rijden kracht bij te zetten, heeft 
de werkgroep op 8 juni 2011 
vier uur lang zelf tellingen en 

metingen verricht. Uit de cijfers 
blijkt dat automobilisten de wijk 
harder in, dan uitrijden. Ook rij-
den op dat tijdstip tussen 14.00 
uur en 18.00 uur meer auto´s de 
wijk in dan uit. In vier uur tijd 
kwamen 1279 auto’s de wijk bin-
nen. Van de gemeten voertuigen 
kwam maar 13% auto’s netjes 
aanrijden. Reed 50%  iets te hard 
en 37% te hard of veel te hard: 
tussen de 60 km per uur en meer 
dan 80 km per uur! De resultaten 
van de metingen zijn eind juni 
naar de deelgemeente gestuurd. 
Volgens werkgroep Verkeer ge-
ven de resultaten perfect weer 

hoe de situatie momenteel is. 
De werkgroep heeft de deelge-
meente verzocht de bevingen 
te bespreken met het dagelijks 
bestuur. 

Wie wil meedoen?
Werkgroep Verkeer van Bewo-
nersorganisatie Zevenkamp zet 
zich in voor de verkeersveiligheid 
van alle verkeersdeelnemers in 
de wijk Zevenkamp. De werk-
groep bestaat uit wijkbewoners 
die zich allen vrijwillig inzetten 
voor hun wijk. De werkgroep 
krijgt ondersteuning vanuit het 
opbouwwerk van SONOR. 

Wilt u ook een steentje bijdra-
gen aan uw wijk en wilt u de 
werkgroep komen versterken, 
meldt u  vrijblijvend aan bij de 
BOZ, Ambachtsplein 141. ( 010 
- 2892400 of infozevenkamp@
xs4all.nl. 

Ideeën opdoen in de wijk
Vrijdag 30 september 2011 is een groep bewoners wonen-
de rond het binnenterrein Liede op pad gegaan om in de 
wijk Zevenkamp ideeën op te doen om hun binnenterrein 
te kunnen verbeteren. 

Woonstad wil het binnenterrein 
graag opknappen en heeft bewo-
ners uitgenodigd om met ideeën 
voor verbeteringen te komen. 
Ook Woonstad heeft voorstellen 
gelanceerd. Het opbouwwerk 
werd uitgenodigd bij de voorbe-

spreking en lanceerde het idee 
om met bewoners de wijk in te 
gaan om een aantal voorbeelden 
van ’buurttuinen’ te bezoeken. 
Het opbouwwerk legde de 
contacten met de Aarhof en de 
initiatiefnemers van de moestuin 

op het Manifestatieveld. 

Op beide locaties werden de 
bewoners goed geïnformeerd 
over het ontstaan van het idee 
van de tuinen, de werkwijze, het 
samenwerken met bewoners, het 
onderhoud. Na afloop is de groep 
naar het LCC Zevenkamp gelopen 
om alle indrukken die opgedaan 
waren uit te wisselen.
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In de schaduw

Weet wat je eet
met Margreet

Bij deze willen wij de mensen die 
de afgelopen jaren de statiegeld-
bonnentjes in de bus deden bij 
Super de Boer en later bij de om-
gebouwe winkel van C1000 har-
telijk bedanken. We hebben met 
de opbrengst aardig wat kunnen 
doen in Roemenië. Helaas moes-
ten we de box weghalen, want 
het aantal bonnentjes dat de laat-
ste tijd in de box werd gestopt, 
was te weinig geworden. Dat 
zal vermoedelijk komen doordat 
men minder te besteden heeft. 
Net zoals het hier minder gaat, 
is het in andere landen in Europa 
ook geen rozengeur en manen-
schijn. Ook in Roemenië worden 
forse bezuinigingen doorge-
voerd. De associatie Betania in 
Bacau heeft de dagopvang voor 
straat- en voor andere alleen-
staande kinderen moeten sluiten 
omdat ze de finaciering niet rond 
kreeg, dus komen er steeds meer 

straatkinderen. Hieronder ziet 
u een artikel hoe de Roemeense 
overheid aan geld komt.

PVV in Roemenië
Van donderdag 1 tot en met 
maandag 5 september 2011 
bracht PVV Europarlementariër 
Lucas Hartong een werkbezoek 
aan Roemenië. Dat deed hij in 
de hoedanigheid van lid van de 
Begrotingscommissie (BUDG) 
en Commissie volksgezondheid 
(ENVI). De heer Hartong bracht 
een bezoek aan onder andere 
een particulier kindertehuis, 
diverse verzorgingscentra voor 
gehandicapten en het Nederland-
se consulaat.
Hartong: ,,Het verzoek kwam van 
een Nederlandse contactpersoon, 
die merkte dat een aantal dingen 
niet goed gingen in Roemenië. 
De Roemeense overheid stelt 
steeds gekkere financiële eisen 
aan verzorgingscentra die uit-
stekend werk verrichten, maar 
steeds meer geld aan de Roe-
meense overheid moeten betalen 
om te mogen functioneren. Dat is 
de omgekeerde wereld. De Roe-

meense overheid krijgt een flinke 
smak geld vanuit de EU om de 
gezondheidszorg in arme regio’s 
te kunnen financieren, maar die 
overheid eist tegelijkertijd geld 
van gezondheidscentra om te 
mogen functioneren. Het is nu zo 
ernstig dat dakloze kinderen en 
gehandicapten op straat dreigen 
te belanden. Dat vind ik dermate 
schrijnend, dat ik besloot een 
kijkje ter plekke te gaan nemen. 
Bovendien is de grote vraag of er 
wel verantwoord met EU-fondsen 
wordt omgesprongen. Ik heb 
daarbij mijn sterke twijfels en dat 
is dan ook één van de onderwer-
pen die ik met de Nederlandse 
consul zal bespreken.”

De gewone man de dupe
Zoals u leest wordt het steeds 
gekker en wie is de dupe, net als 
hier, de gewone man.
We hebben in onze opslag het 
nodige klaar liggen dat naar 
Roemenië vervoerd kan worden. 
We proberen het voor de winter 
daar te krijgen. We hebben veel 
winterkleding, dekens en andere 
zaken die goed van pas komen.

Bereiding

De tomaten wassen en in blokjes snijden.
De kipfilet in reepjes snijden en kruiden met de kruidenmix.
In de wok of braadpan olie verhitten en de kipfilet 3 minuten bakken 
De tomaten toevoegen en 3 minuten meebakken.
De maïs uit laten lekken en 2 minuten mee verwarmen.
Intussen de salsa en de yoghurt mengen tot een saus.
De tortilla’s verwarmen en vullen met het kipmengsel en de yoghurt- 
salsasaus. Eet smakelijk !

Ingrediënten
3 tomaten
400 gram kipfilet
2 eetlepels Mexican seasoning 
mix (strooibusje Casa Fiests)
3 eetlepels olijfolie
1 blik ( 300 gram) maiskorrels
1 pot hot salsa saus
200 ml magere yogurt
2 pakken wraptortilla’s

Tortilla’s met yoghurtsalsa

Wat is dat toch voor een gemis daar aan het stationsplein 
Nieuw Verlaat bij Bas van der Heijden. Geen gezelligheid 
zonder hangplek op dat saaie winkelplein. Na de grote 
renovatie waarbij overigens het licht-object geruimd werd, 
is saaiheid het sleutelwoord geworden. Voor de verandering 
ging ik vanuit de stad fietsend nog even naar de super. Schit-
terend weer, zonovergoten plein en na een half uurtje flink 
doortrappen trek gekregen in een ijsje. Aldus buitengeko-
men met mijn ijsje, zocht ik naar een bankje om mijn zojuist 
aan mezelf gegeven koude lekkers op te peuzelen. Helaas 
pindakaas, geen bankje te bekennen. Hoezo elkaar ontmoe-
ten, hoezo leer je medewijkbewoners kennen. Die mogelijk-
heid is ons wel ontnomen. Gezellig een praatje maken met 
een passant of een mede-bankzitter is er niet meer bij. Wel 
erg jammer, want voor die tijd was het een gezellig plein, 
wel toe aan een opknapbeurt, dat wel. Men ontmoette el-
kaar daar, zelfs de chinees heeft geen zitje. Men komt enkel 
nog voor de boodschappen, zelfs geen straatmuzikant meer 
te bekennen. Jammer hoor, wel nog een straatkrantverkoop-
ster die je vragend aankijkt, elke keer als je de winkel uit-
komt. Maar ja, als je dagelijks je verse broodje haalt, koop je 
niet bij elke passage een straatkrant. Ergens geeft het je toch 
een wat onaangenaam gevoel. Enfin, ik hoop dat de gemeen-
te weer hier en daar wat bankjes plaatst. Bij de Oosterhof 
voor de Primark staan toch ook een aantal bankjes? Of moet 
er eerst een Primark bij het station Nieuw Verlaat komen om 
bankjes te krijgen? Of is men bang dat als er bankjes komen, 
er een Primark deze locatie zal gaan vinden voor zijn shop?
Nou ja, ik voel me in elk geval alleen en eenzaam zo midden 
op het  plein, staand met mijn ijsje. Overigens mist het plein 
elke schoonheid en is er niets te beleven, heel saai allemaal. 
Ook vraag ik me af of via  de percentage-regeling ooit nog 
eens een kunstwerk komt op het plein. Misschien leest 
iemand van de bewonersorganistaie deze column en kunnen 
zij iets aan de situatie doen. Ik hoop het, want hoop doet 
leven, toch?              
             I.N.S.P. Vlijmscherp.

In de schaduw van de 
amandelboom

Het verhaal van een verboden 
liefde tussen de beeldschone Juju 
en de  arme boerenzoon Fer-
nando. In het begin van de vorige 
eeuw woont in Portugal de rijke  
grootgrondbezitter José Cavalho. 
Hij bezit niet alleen veel grond,  
maar ook een vrouw en vijf doch-
ters die hem veel zorgen baren. 
Het is voor hem een hele opgave 
om voor alle meisjes een goede 
partij te vinden. Vooral voor Juju 
de mooiste van zijn kinderen, 
heeft hij  grootse plannen. Juju 
zelf maalt niet om de zoge-
naamde klasse of standing. Het is 

alleen de avontuurlijke Fernando 
met wie zij van kinds af aan is 
opgetrokken, voor wie zij gevoe-
lens heeft. Door omstandigheden 
gedwongen trouwen zij niet met 
elkaar, maar stichten beiden een 
eigen gezin. Toch is hun band 
sterker dan de huwelijkse trouw 
en er volgen vele geheime, eroti-
sche ontmoetingen.
Ook het tumulteuze liefdesleven 
van hun beider kinderen en klein-
kinderen speelt een belangrijke 
rol in het boek. Met een vleugje 
geschiedenis van de vorige eeuw 
en veel romantiek, maar zeker 
niet zoetsappig, verschaft deze 
pil de lezer vele uurtjes leesple-
zier voor 7,50 euro.
        Jans

Ana Velosa

Column     Saaiheid troef

Vis & Vlees
Faissel El Mouridi woonde tot 
voor kort aan het Ambachtsplein. 
Zijn vier broers woonden ook 
altijd al in Zevenkamp, dus kende 
hij de wijk goed. Zijn oudste 
broer woont er trouwens nog 
steeds. Faissel werkte ongeveer 
acht jaar in de bloemen- en 
plantenindustrie. Vanaf zijn zes-
tiende jaar echter wilde hij voor 
zichzelf gaan werken. Omdat 

Faissel genoeg van de files heen 
en terug van zijn werk begon te 
krijgen, dacht hij weer terug aan 
zijn oude idee als zelfstandige. 
De kans deed zich voor om op 
het Ambachtsplein een pand 
te huren en daar een winkel te 
beginnen. Faissel besloot de stap 
te wagen. Een gecombineerde 
winkel voor vis, vlees, groente en 
brood uit de Méditerranée sfeer 

was hier nog niet en dat leek 
hem wel wat. Waar de winkel ’Vis 
& Vlees’ vooral om bekend is, 
is om haar halal geslacht vlees, 
dat eigenlijk beter smaakt dan 
gewoon geslacht vee. Overigens 
wordt wel altijd zoveel mogelijk 
naar gezond grootgebracht vee 
uitgekeken. Wegens de grote 
vraag kan niet altijd aan het ver-
langen worden voldaan. 

Broer werkt ook mee
De oudere broer van Faissel 
Mohammed werkt met hetzelfde 
enthousiasme in de zaak. Door 
de grote verscheidenheid zijn 
de vooruitzichten positief. In de 
toekomst wil Faissel voor wat de 
vis betreft het meer zoeken in 
gefrituurde vis.
Vis & Vlees, Ambachtsplein 87, 
( 06 - 43468249.
Wij van de redactie wensen hen 
goede zaken toe en dat ze nog lang 
mogen blijven.
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Samen -afslanken- staan we sterker!

Boekenwurmen gezocht!

Theater workshops
Soms willen we even iemand anders zijn, al is het maar even op de bühne…
Soms kunnen we juist slechts op de planken onszelf zijn, omdat we toch dagelijks toneel moeten spe-
len… Sommige mensen hebben eenvoudig een acteertalent, maar hebben ze tot 
nu toe er niets mee gedaan.
Stichting Buurtwerk Alexander in LCC Zevenkamp organiseert een reeks thea-
terworkshops voor iedereen die graag zijn toneeltalent wil laten ontwikkelen. 
U kunt tijdens de workshops diverse stem, mimiek en theateroefeningen doen 
onder begeleiding van een ervaren regisseur/coach. 

Belangstelling? Vragen? Twijfels?
Graag van tevoren aanmelden op bovenstaand telefoonnummer of emailadres.

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 
1kg per week! 
Elke dinsdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur (nieuwe groep!)
of elke donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur (bestaande groep!) M.u.v. vakanties!

Inschrijfgeld: € 10, 00 eenmalig!
Lesgeld: € 4,50 per keer, bij het bereiken 
van het streefgewicht slechts € 2,50 per keer!

Meer informatie: s.l.b@xs4all.nl; www.slankelijnbalans.nl

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 zoekt nieuwe leden voor de bestaande Boeken-
club. Wij zoeken enthousiaste lezers die één keer per maand bij elkaar willen komen om een mooi verhaal 
met elkaar te kunnen bespreken.

Op elke tweede dinsdag van de maand tussen 14.00 uur en 16.00 uur zijn er bij-
eenkomsten van de Boekenclub in LCC Zevenkamp. Wilt u komen? Laat het ons 
weten op bovenstaand telefoonnummer of emailadres! 

Seniorendag Ommoord & Zevenkamp
Voor alle senioren (55+) van Ommoord en Zevenkamp die zich willen laten informeren over de veilig-
heidsgevoel in hun wijken!

1) Tips over de inbraakpreventie,  oplichterij, tasjesroof etc.
2)  De echte cijfers en echte verhalen van de politie (Senioren/Veiligheid Agent)
3) Extra gasten van MDA en uit de wijken 

In de middag de Muzikale Bingo 
onder de begeleiding van de 
enige echte Kees Bos!

Op dinsdag 1 november 2011 van 
10.00 uur - 16.00 uur
In Buurthuis De Molshoop, Sigrid 
Undsetweg 300.
De entree is gratis.

Meld je aan als 
collectant en strijd 
mee met het 
Nationaal MS Fonds! 

Bel 010 591 98 39 of mail 
naar info@nationaalmsfonds.nl

Vecht tegen 
Multiple Sclerose

www.nationaalmsfonds.nl

Giro 
5057
MaaSSluiS

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 speelgoed-
beurs. Wilt u meer informatie kunt u bellen naar wijkcentrum LCC 
Zevenkamp of kom gezellig even langs en wij leggen u graag de 
spelregels uit! 
Om te verkopen of te kopen.
Verkoop is tussen 13:00 uur 
en 15:00 uur op 29 november 
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 dins-
dag tot 13:00 uur en de menulijst 
ligt voor u klaar! 

Bewoond eiland (4-8 jaar)
Elly Bezemer
Mevrouw Eloise komt vertellen over haar meest bijzondere vakantie 
ooit. Tijdens deze vakantie strandt ze op een eiland waar ze Leo, 
een leeuwenwelpje, leert kennen. Een geweldige meespeelmusical.
Woensdag 26 oktober 2011, Aanvang 14.00 uur, 
Entree € 3,00 met R’pas € 2,25.

Pierewaaien (4-8 jaar)
Kinder theater Snater
Emil is een ernstig jongetje met drie onuitstaanbare zusjes. Hij zit 
graag op het dak van zijn huis. Daar zijn dakwouters en muziekbloe-
men. Maar het allesleukst vindt hij Zsa-Zsa, zijn beste vriendin. Zij 
kan namelijk Pierewaaien! Hoe kan hij lichter worden? Met lichte 
muziek??
Op woensdag 2 november 2011.
Aanvang 14.00 uur.
Entree € 3,00 met R’pas € 2,25.

De Senioren Bigband
De Bigband richt zich op semi- professio-
nele wijze op de jazzmuziek uit de jaren 
30, 40 en 50 van de vorige eeuw.

Zondag 6 november 2011, Aanvang 14.00 uur, Entree € 4,50 met 
R’pas € 3,40.

Muziekgroep JES
De muziekgroep speelt haar repertoire van Jazz, Evergreens en 
Shanty’s spelen.Kom langs en geniet van deze heerlijke muziek.
Op zondag 13 november 2011.
Aanvang 14.00 uur.
Entree € 4,50 met R’pas € 3,40.

Slaapzand (vanaf 4 jaar)
Kinder theater Roos-Anne
Een muzikaal poppenspel over Klaas Vaak en de wereld die niet sla-
pen kan. Anne Koene en Renate Jörg laten met hun muziek, liederen 
en poppenspel het slaapzand verdwijnen. 
Op woensdag 16 november 2011.
Aanvang 14.00 uur, Entree € 3,00 met R’pas 
€ 2,25.

Russisch- Oekraïns dans en zang Kalinka
De originele kostuums en instrumenten, traditionele dansen en 
de zang in de oorspronkelijke taal, geven het geheel een authen-
tiek karakter. Hierdoor kan Kalinka uniek worden genoemd in West 
Europa.
Op zondag 20 november 2011.
Aanvang 14.00 uur, Entree € 4,50 
met R’pas € 3,40.

Blik (vanaf 6 jaar)
Kinder theater Djoart

De toeschouwers maken kennis met de Afrikaanse verteller Taliyo 
Tallatè, die helemaal vanuit Guinée naar Nederland is gevlucht. Bij 
de verhaaltjes maakt Taliyo kleine decortjes die hij al vertellend uit 
oude blikjes knipt.
Woensdag 23 november 2011. Aanvang 14.00 uur.
Entree € 3,00 met R’pas € 2,25.

John van Leeuwen
John is een zanger die al meer dan 20 jaar door heel Nederland en 
ook daarbuiten in de vakantielanden optreedt. Zijn repertoire is 
hoofdzakelijk Hollands maar dan in verschillende genres. Zo heeft 
hij luistermuziek, smartlappen, feest- en dansmuziek. 
Donderdag 24 november 2011, Aanvang 14.00 uur, Entree € 1.00.

Van Berini tot Solex
De Berini’s                                        
Onder leiding van Marjolein 
Meijers met medewerking van 
Walter en Onno Kuipers. Zij 
brengen de allermooiste oude- 
en nieuwe liedjes en smeuïge 
verhalen. 
Op zondag 27 november 2011.
Aanvang 14:00 uur.
Entree € 4,50, R’pas € 3,40.

Dotje, Lotje en Sint
Kinder theater Potdoosie 
De buurvrouwen zijn dol op 
cadeautjes, warme chocola, spe-
culaas en marsepein. Na afloop  
chocolademelk met verrassing. 
Woensdag 30 november 2011. 
Aanvang 14.00 uur.
Entree € 3,00 
met R’pas € 
2,25.

Salsa
Kom langs en ge-
niet van de gezelli-
ge muziek. Dansers 

zijn aanwezig om u de stappen 
van de salsa te leren.
Zaterdag 5 november 2011.
Van 20.00 uur tot 21.00 uur.
Entree € 4,50 incl. kopje koffie.

Tafeltje Dekje (V.a. 4 j.) 
Kindertheater KidsTotaal 
Een jokkende geit en een 
gemene waard maken het de 
poppenspeelster erg lastig. 
Woensdag 7 december 2011.
Aanvang 14.00 uur.
Entree € 3,00 met R’pas € 2,25. 
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Zaterdag 17 september 2011 van 12.00 uur tot 16.00 uur 
werd het Ambachtsplein in Zevenkamp voor een groot deel 
in beslag genomen door tientallen honden met hun baas-
jes. De bazen en baasjes konden  met hun honden gratis 
deelnemen aan een aantal activiteiten.

De hondenschool gaf  demon-
stratie lessen voor onder andere 
puppy’s. De  Nederlandse stich-
ting Hulp Hond gaf een indruk-
wekkende demonstratie met 
goede uitleg over alle hulp die 
een hulphond aan iemand met 
beperking(en) kan geven. 
Dierenarts Lammers had zijn 
praktijk even verruild voor  de 

Hondenmiddag 17 september groot succes

BuurtTent op het Ambachtsplein 
om de honden nader te beoorde-
len en adviezen te geven aan hun 
baasjes. Ook een hondentrimster 
was van de partij, evenals de 
Dierenambulance. De Roteb was 
op de uitnodiging ingaan en was 
aanwezig met de alom bekende 
poepzuiger. De dierenwinkel 
Knabbel en Babbel was met een 

kraam aanwezig en gaf onder 
andere adviezen over voer en 
andere producten.

Tevens werden verkiezingen ge-
houden voor de gehoorzaamste 
en gezondste honden.
Alle deelnemers konden die mid-
dag gratis op de foto met hun 
hond(en). De foto’s konden op 
4 oktober,,dierendag afgehaald 
worden in dierenzaak Knabbel en 
Babbel. 
De organisatoren van de middag 
kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagde middag.

Op bezoek bij bewoners van
de Dieze, Donge & Beerze
Dondag  29 september 
2011 werd  het terras van 
de BuurtTentTafel neergezet  
naast het speelveld aan de  
Dieze. De BuurtTentTafel is 
een mobiele ontmoetings-
plek georganiseerd door 
Bewonersorganisatie Zeven-
kamp, het opbouwwerk  en 
afhankelijk van de locatie, 
een corporatie.

Dit keer werd samengewerkt met 
Woonstad Rotterdam. Vooraf 
ontvingen omwonenden een 
uitnodiging in de bus met daarop 

vermeld de datum en het tijdstip.
Het was donderdag 29 septem-
ber 2011 zo mooi en warm weer, 
dat het opzetten van de Tent niet 
nodig was. Een terras met koffie, 
thee, fris en natuurlijk een koekje 
was wel aanwezig.
Tijdens de BuurtTentTafel bijeen-
komst is zowel met volwassenen 
als met kinderen gesproken.
Kinderen gaven aan best tevre-
den te zijn met de speelvoorzie-
ningen, vooral de voetballocaties 
voldoen. Ook wonen zij prettig.
Volwassen buurtbewoners keken 
op van dit initiatief en waren 

vol lof over de organisatie. Het 
was voor het eerst dat bijvoor-
beeld de corporatie naar hen toe 
kwam. Over het algemeen woont 
men er rustig en naar tevreden-
heid. Buren kennen elkaar op ze-
kere hoogte. Er waren opmerkin-
gen over het onderhoud aan de 
woningen. Woonstad heeft deze 
genoteerd. De bewoners kwamen 
met een voorstel om de voetbal-
kooi aan de Dieze met een net 
te overdekken om overlast van 
ballen tegen te gaan. Mogelijk 
wordt dit een bewonersinitiatief.

Scootmobielclub
De Scootmobielclub Zevenkamp i.o. 

organiseert op donderdag 3 november 
2011 een Snert-Scootmobieltocht.

Het vertrekpunt zal zijn LCC 
Zevenkamp Ambachtsplein 141. 
Het vertrektijdstip is gepland op 
10.00 uur.

De terugkomst bij LCC Zeven-
kamp is gepland om 12.30 uur.

Tijdens deze tocht zal onderweg 
worden gestopt om gezamenlijk
Snert met roggebrood en 
katenspek te nuttigen. Voor de 

deelnemers die snert niet op 
prijs stellen en dit vooraf melden, 
zullen broodjes beschikbaar zijn.

De kosten voor deelname aan 
deze tocht zijn € 2,50 bij vertrek 
te voldoen.

Inschrijven voor de tocht is tot 
23 oktober 2011 mogelijk door 
te bellen met Ria Gouweleeuw  
( 010 - 8188752 (na 16.00 uur).



ZevenKrant, Jaargang 19 - nummer 5, oktober - november - december 2011Pagina 6

Halloween-Braderie 
29 oktober 2011

Op 29 oktober vindt op het winkelcentrum Zevenkamp de jaarlijkse 
Halloweenbraderie plaatst. Naast het uiteenlopende aanbod in de 
verschillende kraampjes en de gezelligheid is er ’s middags voor de 
kinderen gratis pompoenen uithollen, zodat ze er griezelige gezich-
ten uit kunnen snijden.

De deelgemeente, NSI, winkeliersvereniging Zevenkamp, OBR, HbD, 
Politie Rotterdam-Rijnmond, Brandweer, Stadstoezicht, RET en Roteb 
zijn twee jaar geleden samen gaan werken met als doel verbeteringen 
te realiseren op het gebied van veiligheid, aantrekkelijkheid en een 
schoon winkelcentrum Zevenkamp. Ondanks dat er nog steeds aandachtspunten zijn en de samenwerken-
de partijen zich daarvoor zullen blijven inspannen is het gelukt om met de reeds genomen maatregelen en 
de daardoor ontstane verbeteringen het Keurmerk Veilig Ondernemen te bemachtigen. De uitreiking van 

het certificaat zal plaatsvinden 
tijdens de Halloweenbraderie 
tussen 11.00 uur en 12.00 uur 
in aanwezigheid van wethouder 
Karakus en portefeuillehouder 
Patrick Meijer.

Beurs in Zwembad Zeven-
kampse Ring geslaagd!
De beurs die gehouden 
werd in de sportzaal van 
Sportfondsenbad Zeven-
kampse ring werd goed 
bezocht.

Ondanks het slechte weer 
kwamen tal van bezoekers 
op de beurs af. Hier kon 
men niet alleen de hand 
laten lezen, de kaart laten 
leggen of toekomst laten 

voorspellen, maar ook laten 
voorlichten over gezond-
heidsmiddelen, dieëten. 
Mooie geslepen en getrom-
melde stenen, als sieraad, 
met of zonder geneeskrach-
tige werking lagen te kust en 
te keur.

Al met al een lovenswaar-
dige activiteit in onze wijk 
Zevenkamp. De wijk wordt 
hierdoor veel completer en 
spannender.

Zevenkamp’s sterkste mannen
Zaterdag 27 augustus 2011 
was het zover, de sterkste 
mannen traden aan. Hoewel 
het het water met bakken uit 
de hemel viel, werd het toch 
een geslaagde en bijzonder 
gezellige dag. Peter Kruidhof 
uit Urk bleek uiteindelijk de 
sterkste man te zijn en nam 
met veel plezier de wissel-
beker mee naar Urk. Welke 
Zevekmaper haalt de beker 
volgend jaar terug?

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)
Het wijkinformatiepunt, gelegen 
in het winkelcentrum Ambachts-
land, wijkgebouw LCC Zeven-
kamp,  heeft haar openingstijden 
veranderd.

Het WIP is een vraagbaak voor 
alle buurbewoners met uiteenlo-
pende vragen. 
Vragen zoals
*) Waar kan ik mijn belasting 
laten invullen?
*) Waar kan ik ja-nee stickers 
halen?
*)Waar kan ik een formulier kwijt-
schelding halen?
*) Zijn er sportvelden in de buurt?

Het WIP heeft een groot assor-
timent folders en ander schrif-
telijke informatie over sociale 
organisaties en ook kunnen de 
medewerkers voor u informatie 
opzoeken via internet. Voor een 
praatje bent u uiteraard van harte 
welkom en de koffie staat klaar!

  Gewijzigde openingstijden WIP

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

WijkInformatiePunt Ambachtsplein 141 ZevenkampHelp mee!
Wilt u echter zelf graag meehel-
pen, u bent van harte welkom. De 
WIP is op zoek naar vrijwilligers 

om het team te versterken. U 
kunt zich opgeven bij Kisoen, An-
neke of Wil. Of een email sturen 
naar wijkinformatiepunt@xs4all.

Het duurt even voor u begrijpt wat er in de animatie van Onein-
dige Zwaartekracht/24fps gebeurt. De persoon in beeld draait 360 
graden in verticale richting, hij gaat ’over de kop’. De camera blijft 
de persoon frontaal opnemen, waardoor we de achtergrond zien 
veranderen en belangrijker nog de veranderingen aan de persoon. 
Door de zwaartekracht verandert het haar en de gezichtuitdrukking 
van de persoon continue. In vierentwintig schilderijen (24fps of 24 
beelden per seconde) zien we welke gevolgen de zwaartekracht op 
een persoon heeft. Ieder schil-
derij is één beeld uit de animatie 
en laat de verschillende fasen van 
de invloed van de zwaartekracht 
goed zien.
De installatie is nog tot 12 no-
vember te zien bij Rombout Kap-
pers in het Alexandrium (Kleine 
Beer 21, Rotterdam)

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

Redactie
Ben van Zanten, Corstiaan Breedveld, Ellen Spitman, Gosia Bojar, 

Kisoen Pandohi Mishre, Margreet Pruis, Martine Plönissen, 
Paul Kortekaas

Druk: Flevodruk Harlingen
ZevenKrant nummer 6 verschijnt 12 december 2011

Sluitingsdatum kopij 21 november 2011

Professor Slurp, hét symbool voor kinderetiquette, is een uniek 
concept om kinderen op een speelse manier te leren over etiquette. 
Professor Slurp komt uit Burpieland en weet zich totaal niet te ge-
dragen met zijn warrige paarse haren en blauwe bril. Kinderen gaan 
Professor Slurp leren hoe hij zich beter kan gedragen. Zij helpen hem 
in verschillende situaties zonder dat ze zich bewust zijn van het feit 
dat juist zij degenen zijn die leren. Het oefenen met tafelmanieren 
bijvoorbeeld of het naspelen van een telefoongesprek moet de
kinderen zelfvertrouwen geven in de dagelijkse praktijk.
Het Professor Slurp lespakket is speciaal ontwikkeld voor kinderen 
van 6 t/m 9 jaar en bestaat uit thematische lessen, een handpop met 
bewegende mond en tong en de single met het themalied ’Slurpie
Burpie’. Het lespakket is onder meer te gebruiken door leerkrachten, 
pedagogen, begeleiders van de Buitenschoolse Opvang en maatschap-
pelijk werkers. Professor Slurp 
is ontwikkeld door Kathy Boers, 
trainer/coach van Business- en 
Teenage etiquette en moeder 
van 2 kinderen. Professor Slurp 
is ontstaan vanuit de gedachte 
’jong geleerd is oud gedaan’. 
Kijk voor meer informatie op 
www.professorslurp.nl.

InZ is de afkorting van InZicht, de nieuwe vrijwilligerspagina in de 
Havenloods. De inZ huis aan huiskrant wordt niet meer als zelf-
standige krant bezorgd, maar komt als een pagina maandelijks  in 
de Havenloods te staan. Op die manier bereikt de InZ in plaats van 
25.000 klanten meer dan 310.000 klanten. Ukunt zich dus  voortaan 
aanmelden als vrijwlliger.  Voor vrijwlligers bestaan veel cursussen: 
Veel cursussen voorvrijwilligers: kijk op www.inz.nl. Op welk gebied 
dan ook, er staat wel wat voor u bij.

Dag van de Dialoog 2011
Vrijdag  7 oktober  2011 wer-
den in Rotterdam 250 dialoog-
tafels georganiseerd. Ook in 
Zevenkamp werden dialogen 
gehouden.  In de Aarhof kwa-
men bewoners bijeen om aan 
de hand van het thema ’Over de 
brug komen’  verhalen te vertel-
len en aan te horen.   Uitvoerig 
werd stilgestaan bij  de letterlijke 
betekenis van het woord de brug. 
Rotterdam en Rotterdam Zuid 
werden belicht en met name de 
verschillen. 
Maar ook andere betekenissen  
achter de zin over de brug komen 
kwamen uitvoerig aan bod. De 
Dialoogtafel in het LCC Zeven-
kamp, bij de bewo-nersorgani-
satie, werd gehouden in com-
binatie met een broodmaaltijd. 
De deelnemers kregen volop de 
ruimte om zijn of haar  verhaal 

te vertellen bij het begrip ’Over 
de brug komen’.  Vaak werd een 
verband gelegd met de toekomst, 
gericht op nieuwe uitdagingen, 
kleinkind, groot worden, nieuwe 
levensfase, werk, woonomgeving 
en dergelijke.
Alle deelnemers van de tafels  

gingen met een fijn en voldaan 
gevoel naar huis. Fijn om zo met 
elkaar bijeen te komen, te luiste-
ren en de vertellen. Juist in deze 
tijd van veel ellende en negatieve 
berichten  bezuinigingen, ruzie’s 
en dergelijke komt een dialoog 
tafel juist goed van pas!

Apotheek Zevenkamp gaat verbouwen en tijdelijk naar het 
pand ernaast (voormalig Gezondheidscentrum Huisartsen 
Imkerstraat 31). De apotheek gaat in het weekeinde van 
19/20 november 2011 verhuizen naar de tijdelijke ves-
tiging. De verbouwing gaat een aantal maanden duren, 
maar voor 1 april moet de verbouwing klaar zijn.

Apotheek Zevenkamp verhuist

Om beter te kunnen vol-
doen aan de eisen die aan 
het werkproces van een 
eigentijdse apotheek worden 
gesteld gaat de apotheek ver-
bouwen. De publieksruimte 
biedt nu te weinig privacy, 
dus in de nieuwe situatie 
wordt die sterk verbeterd.

Robot een hele verbetering
De andere grote verandering 

is de robot. Door gebruik-
making van automatisch 
opgeborgen en weer opge-
haalde medicijnen uit de 
voorraadkast zullen lange 
wachttijden tot het verleden 
behoren. De apotheker toetst 
de medicijncode in, de robot 
gaat aan de slag en kiept het 
gevraagde in de uitbak als 
het ware. Met de voorraad 
gaat het net zo. Zet alles aan 

het begin van het opberg-
systeem en de robot plaatst 
alles op de nog lege plek-
ken in de kast. Het lijkt een 
beetje op de automatische 
bagage-opbersystemen in 
treinstations.
Op 1 april 2012 (geen grap)
kunt u de robot, als de 
verbouwing geen vertraging 
oploopt,  in werking zien.
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bijvoorbeeld het tanken zonder 
betalen. Bij uw garagebedrijf 
kunt u de kentekenplaten mid-
dels popnagels vast laten zetten. 
Autodiefstal komt ook geregeld 
voor en gestolen auto’s worden 
daarna vaak voorzien van een 
ander kenteken. Door het kente-
ken in alle ruiten van uw auto te 
laten graveren, wordt de diefstal 
uiteraard al minder aantrekkelijk 
omdat bij kentekenverandering 
ook alle ruiten moeten worden 
vervangen. Garages en gespecia-
liseerde bedrijven rekenen hier-
voor geen gigantische bedragen. 
Autoinbraken werden vroeger 
vaak gepleegd om autoradio’s en 
zonnebrillen te stelen, maar met 
de technische ontwikkelingen 
van de laatste jaren valt er een 
veel duurdere buit te halen. De 
boordcomputers, navigatiesys-
temen, DVD-spelers enzovoort, 
zijn niet meer weg te denken 
uit onze auto’s. Het adagium 
’buit eruit’ geldt nog steeds, dus 
geen dure voorwerpen achterla-
ten in de auto. Aangifte doen is 
belangrijk en vooral het onmid-
dellijk doorgeven van verdachte 
auto’s en figuren aan de politie. 
De politie is daarbij vooral geïn-
teresseerd in 
kentekens en 
signalementen. 
’Iets verdacht 
gezien? Bel 
onmiddellijk de 
politie’.

Het thema voor deze puzzel is:  Zwemmen
Uit alle goede inzendingen worden weer drie 
winnaars getrokken en hun namen in Zeven-
Krant nummer 5 van 2011 gepubliceerd.
Sportfondsenbad Zevenkampse Ring stelt 
drie prijzen ter beschikking.

Uw oplossing vóór 21 november 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 4 van 2011 is: Ga je mee 
naar buiten waar de bloemen bloeien. 1e Prijs C. Cohier 
aan de Paul Desmondsingel, 2e prijs AHC Knoops aan het 
waardermeer, 3e prijs Jan Edskes aan het Lauwersmeer. 
De prijzen liggen voor u klaar bij bloemenhandel HUIS, 
Ambachtsplein 18. Neem de krant mee, laat zien wie u 
bent en laat u verrassen!

Roel Vunderink

De wijkpolitie onderneemt 
geregeld gerichte acties wan-
neer het aantal diefstallen 
van(af) en uit auto’s ineens stijgt. 
Door onder andere te kijken 
wie de potentiële daders zijn 
(oude bekenden dus) en nadat 
informatie is verzameld over 
meest vookomende tijdstippen 
en locaties van de diefstallen, 
worden regelmatig (post)acties 
opgezet of eerdere daders extra 
in de gaten gehouden. Vaak zien 
we dit soort feiten binnen het 
hoogbouwgebied van Ommoord, 
dus ook de herinrichting van de 
grote parkeerplaatsen door de 
Deelgemeente, waarbij onder 
andere de uitgegroeide bomen 
werden vervangen door kleinere 
exemplaren, heeft bijgedragen 
aan meer licht en zicht en daar-
door meer veiligheid. Zo zijn we 
er allemaal constant mee bezig.

Voorbeelden van preventie
Kentekenplaten zitten vaak met 
twee simpele schroefjes vast of 
in het ongunstigste geval slechts 
vastgeklikt in een plastic hoesje 
van de dealer. Vaak worden 
deze gestolen om criminele 
activiteiten te ontplooien zoals 

Zwemmen
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Aquaclub
Aquarobics
Badenkaart
Banen
Borstcrowl
Borstdiep
Duiken
Eucalyptus
Fiftyfit
Glijden
Halvedraai
Hydrofit

Kinderfeestje
Klas
Lessen
Massagestralen
Moonlight
Peuterzwemmen
Recreëren
Rugslag
Schoonspringen
Snorkelen
Spetterfeest
Splashen

Sporten
Sterrenhemel
Stromen
Turksstoombad
Vlottenbouw
Vrijeslag
Water
Waterspeeltuin
Waterspringen
Watertafel
Wedstrijden
Whirlpool

Zonnebank
Zwemdiploma
Zwemmen
Zwemvliezen

Aquaclub
Aquarobics
Badenkaart
Banen
Borstcrowl
Borstdiep
Duiken
Eucalyptus
Fiftyfit
Glijden
Halvedraai
Hydrofit
Kinderfeestje
Klas
Lessen
Massagestralen
Moonlight
Peuterzwemmen
Recreëren
Rugslag
Schoonspringen
Snorkelen
Spetterfeest
Splashen

Handige adressen om te weten

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

Sporten
Sterrenhemel
Stromen
Turksstoombad

Vlottenbouw
Vrijeslag
Water
Waterspeeltuin

Waterspringen
Watertafel
Wedstrijden
Whirlpool

Zonnebank
Zwemdiploma
Zwemmen
Zwemvliezen

Autocriminaliteit

Sportfondsenbad 
Zevenkampse Ring


