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De gezamenlijke scholen 
organiseerden een week 
van respect. In de lessen 
besteedden de leerkrachten 
aandacht aan verdraag-
zaamheid en de kracht van 
diversiteit.

Op initiatief van ouders en gefi-
nancierd door de deelgemeente 
Prins Alexander, werd de Vredes-
fabriek naar de wijk gehaald. De 
groepen 7 en 8 van de scholen en 
hun ouders konden een twintig-
tal machines bedienen en vrede 
maken.
Als je iets invoert in een machi-
ne, krijg je zicht op het resultaat 
van je gedrag op langere termijn. 
Uren waren onze ‘kinderarbei-
ders’ (ca. 300) bezig met hun 
spannende werk.

Een week lang repeteerden de 
kinderen ook het Wijklied van 
Zevenkamp, het lied van respect 
voor elkaar. Kinderen maakten tal 
van ontroerende gedichten.
De begeleiding was in handen 
van ‘de Zangmakers’, ingehuurd 
door ‘Music Matters’.
De week werd afgesloten met 
een nooit eerder geziene stunt: 
1300 kinderen zongen op het 
Ambachtsplein het Wijklied, aan-
gemoedigd door jonge rappers. 
Mooie gedichten werden voorge-
lezen en een straattegel met het 
lieveheersbeestje tegen geweld 
werd onthuld.
De kleuters hadden lieveheers-
pakjes aan en vormden een 
kleurrijke haag rond de symbo-
lische tegel. Het was een groot 
ontmoetingsfeest. 

Vrijdag 9 maart 2012 heb-
ben wij met de 4 basis-
scholen (de Waterlelie, de 
Buskes, De leeflang en de 
Vliedberg) in Zevenkamp de 
week van Respect gezamen-
lijk afgesloten door middel 
van een feestelijk samenzijn 
op het Ambachtsplein. 

Bomvol Ambachtsplein

De hele week stond het bij de 
vier scholen in het teken van Res-
pect. Iedere dag is er extra aan-
dacht besteed aan Respect. Zo 
zijn de groepen 7 en 8 naar de 
Vredesfabriek geweest. Dit is een 
tentoonstelling waarbij de kinde-
ren allerlei opdrachten moesten 
doen in het teken van tolerantie, 
normen en waarden. Verder 

hebben de kinderen gedichten 
geschreven en andere soorten 
lessen gekregen omtrent Res-
pect. Tijdens deze week hebben 
de kinderen een wijklied ingestu-
deerd. Dit wijklied is met behulp 
van de zangmakers gemaakt. De 
zangmakers hebben samen met 
de leerkrachten de coupletten 
geschreven en het rap gedeelte 

van het wijklied is door 2 rappers 
gemaakt met behulp van een 
aantal leerlingen. Zo is het echt 
een wijklied geworden van alle 
leerkrachten en kinderen. Vrijdag 
tijdens de gezamenlijke afslui-
ting is dit lied voor het eerst 
ten gehore gebracht. Het was 
een feestelijk gebeuren, waarbij 
gedichten werden voorgelezen 

en de tegel van zinloos geweld 
werd aangeboden. Deze tegel 
is nu overigens zichtbaar op 
het ambachtsplein. Het zingen 
van het wijklied was natuurlijk 
het hoogtepunt. er waren veel 
mensen komen kijken, ouders, 
opa’s en oma’s, mensen uit de 
wijk. Kortom een zeer geslaagde 
afsluiting van een super week.

Indringende week van respect (zie ook pagina 7)
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Vlinders

Buitenlands eten zelf maken

Bereiding
De cassave en de kokosnoot ontdooien
De cassave en kokosnoot samen mengen met kokosmelk en snufje 
zout.
De eieren roeren met suiker en essence.
Het eimengsel roren met cassave/kokormassa.
Kaneel en rozijnen toevoegen, de gesmolten boter toevoegen.
Een bakblik invetten, het beslag erin en in een voorverwarmde 
oven(175 gr) ongeveer 60 minuten bakken.

Eet smakelijk !

Ingrediënten

1 kg geraspte cassave (diep-
vries)
1 pak geraspte kokos (diepvries)
1 blik kokosmelk
4 eieren
2 el kaneel
1 el amandelessence
1 el vanilleessence
75 gr boter
200 gr suiker
100 gr rozijnen
snufjue zout

Gebak: een recept uit het wereldsmakenboek 
(te koop bij de Readshop-Ambachtsplein)

Kunst in Zevenkamp is meer aanwezig dan u denkt, maar he-
laas worden de kunstwerken niet zo best onderhouden. Het 
lijkt erop, dat als een kunstwerk eenmaal is neergezet, dat 
er voor het leven niet meer aangezeten mag worden. Geen 
verfje, geen reparatie of niet eens verlichting vervangen.
Eenvan de laatste nieuwe kunstwerken van Zvenkamp mar-
keert de toegang tot Zevenkamp vanaf de rijksweg Utrecht/
Dordrecht. Het staat op de Zevenkampse Weg, links tegen-
over het Walburg college. Een leuk bedacht werkje, maar 
inderdaad leuk. Imposant is het helemaal niet. Een klein 
tulpje komt wat zielig uit het taluudje. Zevenkamp verdient 
meer dan dat. Neem nou de metro-overgang naar de Vijfha-
vens. Een roestvrijstalen geraamte waar men doorheen rijdt, 
zelfs verlichting is er gemaakt. Soms zijn de kunstwerken 
wat verborgen. Debronzen buizen boven de ingang van de 
Vijf havens bijvoorbeeld, laten de kijker naar binnen gaan en 
links meteen andere bronzen kokers zien. In het restaurant-
gedeelte ziet men een voortzetting doormiddel van koperen 
platen. En niet te vergeten de lichten naar het Noorden, als 
die aanstaan, kan men in Delft zelfs het gebouw zien. Taka 
Tukaland werd ook niet vergeten. Kinderschilderijen rondom 
het hek gehangen in frisse heldere kleuren. Heel huiselijk 
trouwens. Wist u dat er op elk kunstwerk door de gemeente 
een nummerplaat is gemonteerd? Bij navraag blijkt men bij 
gemeentewerken echt niet te weten wie nou toch de ma-
ker van het kunstwerk is. Jammer hoor, want zo wordt een 
nalatenschap aan de wijk wel anoniem. Een naam erbij zou 
beter zijn, kunnen de Zevenkampers onder elkaar zeggen, 
he joh, daar staat een van Pietersen en daar een Johanssen. 
Dan gaan de werken leven bij de bewoners. Gemeente, zet 
toch een naam bij het kunstwerk en pleeg onderhoud, de 
werkstukken zijn per slot ook straatmeubilair als het ware.
     I.N.S.P. Vlijmscherp

Het boek gaat over Zoë, een 
meisje dat paranormaal begaafd 
is, hetgeen betekent dat zij gees-
ten kan zien die nog iets moeten 
doen. Anders blijven de geesten 
niet op aarde. Maar op een dag 
ziet ze een jongen staan op het 
schoolplein, zij vindt hem best 
cool dus ze loopt er naar toe.
Eerst had ze niet in de gaten dat
hij dood was maar zij kon het 
voelen, het is een heel koud ge-
voel. De jongen vertelt haar dat 
hij Olaf Lemstra heet. De volgen-
de dag zoekt ze de naam op. Ze 
vindt allemaal verhalen en ook 
een filmpje, waarin te zien is hoe 
Olaf dood getrapt wordt. Maar 
wat blijkt, toen Zoë nog met haar 
ouders in Gouda woonde is er 

op het schoolplein een jongen 
dood getrapt, met de naam Olaf 
Lemstra. Ze wil dit heel erg graag 
aan haar moeder vertellen, maar 
die is door de scheiding van haar 
vader erg van streek, dus dat kan 
niet. De week daarna ziet ze Olaf 
weer, ze loopt naar hem toe. Ze 
vraagt waarom hij nog steeds op
de aarde is. Hij vertelt dat toen
 hij klein was, zijn moeder over-
leed. Dat viel zijn vader heel 
zwaar, maar toen Olaf zelf over-
leed is zijn vader depressief ge-
worden, omdat ze de daders niet 
konden pakken. 
Olaf wil dat de daders gepakt 
worden. Hij weet de namen en 
geeft deze aan Zoë. Een van de 
daders is een vriend van haar 
broer. Hij vertelde dat hij voor 
zijn vader sigaretten moest 
halen. Toen hij dat deed werd de 
winkel overvallen, de winkelier 
werd in zijn buik geschoten. De 
daders zagen Olaf en gingen 
achter hem aan. De vriend van de 
broer van Zoë wou dit ei-genlijk 
niet doen maar hij werd gedwon-
gen. Ze ging meteen naar haar 
broer en vertelde hem alles.Ze 
hadden een plan, eerst gingen ze 
het meisje zoeken die het filmpje 
had gemaakt en dan naar Olafs 
vader en dan naar Olafs vader. De 
daders kwamen achter hun plan-
nen en stelde alles in het werk 
om te zorgen dat ze niet alsnog 
gepakt zouden worden.

Door Simone van der Vlugt

Column 

De dierenarts: Myxomatose
Myxomatose, een woord 
waar ik als dierenarts de 
kriebels van krijg. Myxoma-
tose is een zeer besmette-
lijke ziekte, die voorkomt bij 
konijnen. 

Deze ziekte komt helaas nog 
regelmatig voor en afgelopen 
najaar heeft het weer veel konij-
nenlevens gekost. Als een konijn 
met de typische symptomen van 
myxomatose binnenkomt, is de 
diagnose meestal gemakkelijk 
te stellen. Het konijn genezen 
is echter zeer moeilijk, omdat 
er nog geen behandeling is om 
het virus zelf te doden. Je kunt 
het konijn alleen ondersteunen. 
En dat blijkt vaak onvoldoende, 
waardoor de meeste konijnen 
eraan sterven. 

Gelukkig is er een uitweg: vac-
cineren! Helaas zijn veel mensen 
hiervan nog niet op de hoogte, 
vinden het niet nodig of den-
ken dat een ’binnenkonijn’ niet 
besmet kan raken. Dat laatste is 
zeker niet waar. Want behalve 

door contact met wilde konijnen 
wordt myxomatose ook overge-
dragen door muggen, die je in 
ieder huis kan vinden.

Tot nu toe gebruikten we een 
veilig maar kortwerkend vaccin 
lyomyxovax® tegen de myxoma-
tose. Omdat dit vaccin maar kort 
bescherming gaf, adviseerden wij 
u om konijnen twee-
maal per jaar te enten. 
Tegenwoordig gebrui-
ken we een vaccin dat 
een heel jaar werkt. Dit 
vaccin beschermt ook 
tegen nog zo’n verve-
lende ziekte: VHD (viral 
haemorrhagic disease, 
ook wel bekend als 
RHD of VHS), een virus 
waar konijnen vaak per 
acuut aan sterven. In 
bijna alle gevallen is 
een eenmalige injectie 
voldoende om voor 1 
jaar bescherming te 
geven. Echter als het 
konijn in het verleden 
alleen tegen myxoma-

U kunt elke ochtend, behalve maandag terecht bij de 
BOZ. Op die dagen is de BOZ ook bereikbaar op ( 010 

- 2892400 en op andere momenten kan men bellen 
naar de mobiel van Ed de Meyer: ( 06 - 45724536.

Kunst in Zevenkamp

Miniroparun
Woensdag 15 februari 2012 heb-
ben wij op basisschool de Vlied-
berg een miniroparun gehouden. 
De bedoeling van de miniroparun 
was zoveel mogelijk rondjes 
rondom de school rennen voor 
het goede doel. Namelijk geld 
ophalen voor mensen met kanker. 
Voordat deze dag van start kon 
gaan moesten de kinderen de 
week voor de miniroparun langs 
familieleden gaan om zoveel mo-
gelijk sponsoren te zoeken. Dit 
eenmaal gedaan kon woensdag 
de miniroparun van start gaan. 
Om 11.00 uur werd de miniropa-
run geopend door met heel de 
school een warming- up te doen 
tijdens het zingen van het school-
lied. Na deze opening waarbij 
ook een aantal teamleden van 
team 116 van de Roparun aanwe-
zig waren en de mascotte van de 
Roparun ging de loop van start. 
We begonnen met de groepen 
1 t/m 4. Zij kregen 20 minuten 

de tijd zoveel mogelijk rondjes 
rondom de school te lopen. De 
Roparun vogel gaf het startschot. 
Langs de kant stonden ouders 
met spandoeken. Van alle kanten 
werden de kinderen aangemoe-
digd. Bij de stempelposten waar 
de teamleden van team 116 ach-
terstonden haalden de kinderen 
na elk rondje een stempel.  Rond 
half 12 waren de groepen 5 t/m 

8 aan de beurt om te laten zien 
hoe fit ze waren. Alle kinderen 
werden flink aangemoedigd door 
ouders, familieleden en leer-
krachten. Het was super leuk te 
zien dat iedereen zo enthousiast 
mee deed. Wij kijken dan ook 
met zijn allen terug op een super 
geslaagde miniroparun.

                      Juf Lieke en Juf Bianca

tose is geënt en nog nooit tegen 
VHD of als het konijn een infectie 
met myxomatose heeft overleefd, 
kan het zijn dat er onvoldoende 
bescherming wordt opgebouwd 
tegen VHD. In deze gevallen 
moet na 1 maand de vaccinatie 
herhaald worden. 
Drs. Karin Lunenborg
Dierenarts Zevenkampsering

Deze boekbespreking werd geschre-
ven door Caitlyn (12 jaar).
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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

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 à 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 dinsdag 24 april & 
dinsdag 29 mei 2012.

De eetsalon elke dins-
dag
U kunt als wijkbewoner weke-
lijks terecht voor een driegan-
gendiner. 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. Inschrij-
ven elke dinsdag tot 13:00 uur en de menulijst ligt voor u klaar! 

Activiteitenoverzicht LCC Zevenkamp

Wilt u op de hoogte gehouden worden van alle culturele en kinderactivi-
teiten die in LCC Zevenkamp plaatsvinden? Stuur een email naar lccze-
venkamp@rotterdam.nl. 
U krijgt dan regelmatig de komende voorstellingen in uw mailbox.

Salsafeest
Jawa Latino
Elke maand weer is het een enorm succes. Iedereen is welkom om 
te genieten van de heerlijke opzwepende muziek en de prachtige 
dansers. Ook als je de salsapassen nog niet beheerst, kun je 
meedoen aan de gratis workshop om 20:30 uur. Er zijn meerdere 
docenten aanwezig. Kom langs en geniet van een zwoele avond.
Op zaterdagavond 5 mei en 2 juni 2012.
Entree is € 4,50 inclusief een kopje koffie
Aanvang 20:00 uur.
Einde 01:00 uur.

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.

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 Indi-
ase dansstijlen zoals: Odissi, Kathak en Bharat Natyam.
Op 3 juni zullen de leerlingen van Wina Bhoelai, danslerares en 
voorzitter van stichting Shringara, laten zien wat zij hebben geleerd.
Op zondag 3 juni 2012.
Aanvang 14:00 uur.
Entree € 4.50, 
met R’dam pas € 3.40.

03 april 2012
Kippensoep
Gekookte aardappels, sperziebonen met bal 
gehakt Vanille ijs

10 april 2012
Groentesoep
Chili con carne  
Blanke vla met chocola

17 april 2012
Tomatensoep
Gebak aardappels, 
Gemengde groente, verse worst
Perzikenkwark

  24 april 2012
Gevulde paprika
Lasagne met Hollandse groente
Cake met ijs en kersen

01 mei 2012
Kippensoep
Nasi goreng met saté
Vlaflip

08 juni 2012
Hamrolletje
Bloemkool met aardappels  en verse worst
Vruchten yoghurt                             
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  010 - 4563993 Email: gosia.bojar@buurtwerk-alexander.nl

Lekker leren taarten maken en samen genieten van een zelf gemaakte lekkernij!

Elke laatste maandag van de maand 

Eerste les wordt op maandag 21 mei 2012 gegeven (met champagne!), mits er voldoende inschrijvingen 
zijn!

Van 14:00 uur tot 16:00 uur.
Kosten € 2,50 per keer.

Aanmelden op bovenstaand telefoonnummer of emailadres of gewoon langskomen.

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! 

Op dinsdagochtend van 10:00 uur tot 11:00 uur. 
of donderdagavond van 19:00 tot 20:00 uur. 

Inschrijfgeld € 10, 00 eenmalig!
Lesgeld € 4,50 per keer, bij het bereiken van het streefgewicht slechts € 2,50 per keer!
Meer info: Linda@slankelijnbalans.nl en www.slankelijnbalans.nl

Aanmelden op bovenstaand telefoonnummer of emailadres of gewoon langskomen.

Het is voor alle creatieve dames (en wie weet komen er ook heren:-) 
die graag samen iets moois willen maken: kaartjes, kraaltjes, potjes, 
kettingen, brei- en naaiwerkjes, schilderijtjes, auto- of bootmodellen, 
alles mag! U neemt uw eigen werkje en benodigdheden mee en van 
ons krijgt u een kopje koffie en een gratis ruimte om uw hobby uit te 
kunnen oefenen! Samen is toch veel leuker dan helemaal alleen in uw 
woonkamer?! Entree € 1,- per keer
Aanmelden op bovenstaand telefoonnummer of emailadres of ge-
woon langskomen.

Het is een laagdrempelige activiteit voor iedereen uit de wijk en omgeving van Zevenkamp die fit en 
gezond wil blijven.
 
Elke maandag van 10:00 uur tot 12:00 uur en elke woensdag van 14:00 tot 15:30 uur

U start en eindigt met koffie/thee in LCC Zevenkamp en de deelnemers worden voorzien van kleine 
versnaperingen gesponsord door Stichting Buurtwerk Alexander: Sultana, Snelle Jelle of andere gezonde 
tussendoortjes.
We hebben nog plaats voor enkele natuurliefhebbers die samen met ons willen wandelen of fietsen!

Aanmelden op bovenstaand telefoonnummer of emailadres of gewoon langskomen.

De Sociaal Cultureel werker van Zevenkamp is 
in de wijk Zevenkamp voor alle bewoners van 
de wijk. 

Mijn naam is Gosia Bojar en U kunt me vinden in LCC 
Zevenkamp, Ambachtsplein 141. U kunt altijd (ma, di 
en do) langskomen of bellen 010 4563993.

Ik wil graag ook op andere locaties in de wijk te vinden 
zijn, zoals Speeltuin Taka Tuka Land of Leger des Heils, 
overal waar de vrijwilligers actief bezig zijn. Overal 
waar mensen met ideeën, initiatieven en leuke plannen 
voor de wijk(bewoners) aanwezig zijn, wil ik ook zijn.

Hebt u ideeën/initiatieven voor leuke activiteiten, wilt 
u iets bijzonders voor uw wijk betekenen of loopt u 
met een briljante actie voor uw buren?

Hierbij overzicht van de activiteiten die in LCC Zeven-
kamp georganiseerd worden door Stichting Buurtwerk 
Alexander. 
Voor de meeste kunt u zich alsnog aanmelden:

Afslanken met Linda di
WandelClub ma en woe
Taarten maken zonder bakken ma
VrouwenWereldKunst Project vr
Klussen met vrouwen woe
BoekenClub di
Creaochtend woe
BridgeClub woe
Individuele Nederlandse Taalles do
Breien/Haken & Handwerken vr

Ik sta open voor uw ideeën en plan-
nen. Laat me weten of u iets mist in 
uw wijk en of we eventueel samen 
iets leuks in Zevenkamp kunnen 
opstarten.
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Na drie maanden opbouwwerk in Zevenkamp constateer ik 
een breed gedeelde visie. Zevenkamp is één van de beken-
de bloemkoolwijken waar woningen gedrapeerd zijn rond 
binnenterreintjes met speelelementen. De binnenterreinen 
waren een natuurlijke ontmoetingsplaats met gezelligheid 
en sociale controle. We zien twee ontwikkelingen: de kids 
worden ouder en zelfbewuster en het individualisme heeft 
toegeslagen. De roep naar hekwerk wordt groter.

Een gedeelde visie Zevenkamp

Prioriteit nummer 1 is je richten 
op de leeftijd van 4 tot 14 jaar. 
Op deze leeftijd zijn kinderen 
nog te beïnvloeden en zijn ze 
nog echt betrokken bij de wijk.
We koersen op een kindvrien-
delijke (schoolvriendelijke) wijk 
waarin de kinderen positief wor-
den benaderd en de kans krijgen 
hun talenten te ontwikkelen. Elk 
kind heeft wel een talent waarin 
hij of zij kan uitblinken. Die po-
sitieve benadering zien we bij de 
scholen; dat is hun pedagogische 
lijn die ze doorgezet willen zien 
in de buitenruimte.

Talentvorming
Het is belangrijk op de pleinen 
en binnenterreinen activiteiten te 
organiseren gericht op talentvor-
ming om dit te realiseren. Kinde-
ren moeten uitgedaagd worden 
en zich kunnen verbazen over 
acrobaten, muzikanten, zangers 
en dansers. Via workshops gaan 
ze zelf aan de slag. Via de Brede 
School krijgen ze verdieping en 
geven ze hun eigen uitvoeringen. 
Als jongeren zien dat dit gebeurt 
met hun broes en zussen, gaan 
ze meedoen en zelf programma’s 

maken, publiciteit regelen en 
begeleiden van A tot Z.
Pleinctiviteiten trekken moeders 
en vaders om te participeren; 
het is vooral leuk. Kinderen en 
jongeren willen ook hun stempel 
drukken op de omgeving.

Ontmoetingsplek
Prioriteit nummer 2 is een bin-
nenterrein weer tot een ontmoe-
tingsplek te maken. Dan moet je 
het vergroenen: je kunt er bezig 
zijn met planten, bloemen en 
groenten. Je kunt het kleurrijk 
maken. Vraag het kinderen en 
jongeren, zij kunnen inspireren. 
De binnenterreinen kun je vervol-
gens verbinden met een kinder-
lint van fantasiedieren.
De meest fabelachtigen worden 
via een stemronde verkozen. Kies 
uit de scholen een groep ‘verken-
ners’ van de verbindingsroute.
Prioriteit nummer 3 is het door-
breken van het sociaal isole-
ment. Wollefoppen Groen heeft 
Pameijercliënten uit de buurt aan 
zich verbonden: fantastisch! Aafje 
wil een kunstproject met jong 
en oud als bewonersinitiatief en 
de Aarhof wil buiten naar binnen 

brengen met een wervelend Rus-
sisch feest.

Sociale cohesie
Prioriteit nummer 4 is sociale 
cohesie. Zevenkamp kende 44 
Opzoomergroepen. Dit is geslon-
ken tot 14! Natuurlijk mag je bij 
een Opzoomeractiviteit gewoon 
barbecuen, maar denk  tegelijk 
aan de oma’s en opa’s of doe iets 
origineels met de kids (een the-
atervoorstelling of bijvoorbeeld 
karaoke). Een leuke Opzoomer-
groep weet wat er loos is in de 
straat en wie je wat aandacht 
moet geven. Het is allemaal niet 

ingewikkeld. Heb je geen jonge 
zanger, rapper of danser in je 
straat? Er mag echt gelachen 
worden. Taal is ook een leuk mid-
del om mee te stoeien: scrabbel 
met de buurvrouw, maak gekke 
teksten met de kids.

Wijkiddee: meer geld
Veel Opzoomeraars zijn rijp voor 
een WijkIdee. Je krijgt dan meer 
geld voor een ambitieus plan: 
vergroenen van de schuttingen, 
tafels mozaïeken, bloembak-
ken maken, muurschilderingen 
aanbrengen, een wandkleed 
maken dat als een vliegend tapijt 

op diverse plekken geëxposeerd 
kan worden of een spelletjesmid-
dagen met ouderen.

En…….de speeltuin zoekt 
vrijwilligers. Kun je een winkeltje 
beheren, ben je technisch, heb je 
groene vingers of kun je af en toe 
bijspringen? Neem dan contact 
op het Taka Tuka Land, Kees van 
Hoeven, tel. 010 – 220 23 00.
Wollefoppen Groen zoekt ook 
geïnteresseerden voor stadsland-
bouw op het Manifestatieveld. 
Wil je een eigen volkstuintje? 
Neem contact op met Frenk Wal-
kenbach,( 010 - 2731831.

Buurt in een nieuwpak

Medewerkers van Woonstad en het opbouwwerk van SONOR bezochten bewoners van het 
woonblok Dieze – Beerze met de bedoeling bewoners te betrekken bij een facelift van het 
gebied. En wellicht kunnen de vuilcontainers achter een groene haag. 

Het gebiedje kon een Opzoo-
merschoonmaak gebruiken. Het 
is leuk als de bewonersactie 
gepaard gaat met het door de 
deelgemeente aanbrengen van 
het fameuze voetbalnet. Het 
wordt mooi, want er zit behoor-
lijk wat pit in de bewoners. 

Het enthousiasme van de bewo-
ners voor een tuinenopknapdag 
bleek groot. 
Woonstad zorgde voor plantjes 
en een drankje, het opbouwwerk 
voor de schoffels en de harken. 
De aanpak zorgde
voor een fris beeld in samenhang 

tussen de bewoners. 
Tijdens de huisbezoeken lanceer-
de Woonstad ook een leefstijlen-
onderzoek om zo aan bewoners 
een betere service te kunnen ver-
lenen en zowel koop- als woning-
toewijzing beter te richten.

Ondernemers 
en jongeren
Ondernemers en jongeren 
gingen met elkaar in 
gesprek in LCC Zevenkamp. 
De conclusie was ‘onbekend 
maakt onbemind’. Ze 
spraken af vaker naar 
elkaar toe te stappen. 

Het Ambachtspleinfeest was een 
groot succes met de rappers, 
zanger en fantastische dansers. 
Het was leuk dat ook gedacht 
werd aan de kids. Er was een 
groot springkussen en de eerste 
schuchtere danspasjes werden 
gezet. De volgende keer wordt 
het zeker een programma voor 
jong en oud. Winkelcentrum 
Ambachtsland kampt met tijde-
lijke leegstand. Het is wel crisis, 

maar toch wordt gewezen naar 
de verhuurder: hoge huur-prijzen 
en zwak onderhoud. Dit leidt tot 
een gebrekkige uitstraling. Waar 
blijft het Grand Café dat een ge-
mixt publiek aantrekt? Wellicht 
kunnen jonge kunstenaars hier 
neerstrijken en een beeld geven 
van het toekomstige bruisende 
Ambachtsland. Het is een intiem 
plein met kansen.
Ondernemers en jongeren beslo-
ten niet alleen te praten, maar 
concreet te werken aan een ge-
zellig plein waar iedereen zich 
thuis voelt. Opvallend was de 
aanwezigheid van deelraadsvoor-
zitter Frans van der Hilst. Hieruit 
blijkt dat ook hij beweging wil 
rond het Ambachtsplein.
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BOZ
Bewonersorganisatie Zevenkamp

10:00 uur

10:15-11:00 uur

11:30-12:00 uur

12:00-12:15 uur

12:15-13:00 uur

13:00-13.15 uur 

14:15-15:00 uur 

15:00-15:15 uur

15:15-16:00 uur

16:00-16:15 uur

17:15-17:00 uur

Muziek DJ Ron op het podium

Guno Reggea en Salsa

Enrique de la Rosa/Elba Zaphira

Leo Theater voor kinderen

Enrique de la Rosa/Elba Zaphira

Leo Theater voor kinderen

Ari Fortes Zouk / Salsa

Leo Theater voor kinderen

Salsa workshop Jawa Latino

Leo laatste keer voor de kids

Muziek voor DJ Ron

Koninginnedag 2012
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Foto’s respect en gedichten
Impressie van het Wijklied 

Zevenkamp

Muziek: Zangmakers

Tekst: kinderen en 

leerkrachten van OBS 

De Waterlelie, KBS 

De Vliedberg, Ds. J.J. 

Buskesschool en SSBO C. 

Leeflang i.s.m. Zangmakers, 

Buya en J. Strijder

Hallo, hallo, hallo

Respect dat is precies waar wij voor staan
Daar willen wij met vier scholen voor gaan
Volop acceptatie, geen discriminatie
In ’t Zevenkamp’s publiek is iedereen uniek
Schoppen en slaan, pesten op Hyves
Rotzooi op straat, verkeer dat gaat
Daar doen wij allemaal iets aan, pak het aan!
Zingend kunnen wij de hele wereld aan!
refrein
Hallo, hallo, hallo..... Hier in Rotterdam
Hallo, hallo, hallo..... De stad waar alles kan
Hallo, hallo, hallo..... Ik sta in vuur en vlam
Hallo, hallo, hall0..... voor jou Rotterdam….

Al die mensen, al die huizen
Voel de vibe en voet het bruisen
Samen spelen, samen leren
Wereldwijk in Rotterdam!
 
Vriendschap is 10! Dat laten we zien
Op de muziek, samen een team
School of straat, werk of reis
Familie of vriendschap, dat heeft geen prijs

Vrienden zijn goed, ik laat zien hoe het moet
Sluit niemand buiten, samen een groep
Samen worden we er beter van
Gooi je vuist in de lucht voor Zevenkamp!
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Wollefoppengroep presenteert ontwerp
De Wollefoppengroen bij-
eenkomst rond het ontwerp 
van het Manifestatieveld 
was succesvol. De stadsland-
bouw werd verwelkomd. Er 
kwamen leuke suggesties 
als het plaatsen van beelden 
in de tuin. Er was een aantal 
voorstanders van afsluiten 
van de doorgangen tussen 
het water in de nachtelijke 
uren.

Frustratie was er wel bij de 
speeltuinachterban. Zij willen 
een afsluitbare speeltuin met het 
oog op veiligheid en goed beheer 
van de speeltuigen, maar vooral 
ook voor de kleiner kinderen 
voor wie het water een gevaar is 
en het grote manifestatieveld wel 
onoverzichtelijk is. Nu komen de 
moeders met de kids en kunnen 
rustig een boekje lezen. Als er 
een pad komt over de dijkzijde 
moet dit volgens hen strak langs 
het water lopen. Het lage hek 
wordt dan verplaatst en vervan-
gen door een hoog rasterwerk 
waartegen klimop kan groeien. 

Natuurlijke speeltuigen
De speeltuinachterban is verder 
enthousiast over het stads-
landbouw gebied. Ze willen de 
speeltuin als speeltuin in het 

verlengde hiervan ontwikkelen. 
Dat wil zeggen natuurlijke 
speeltuigen die wel aansluiten bij 
de verlangens van de kinderen: 
amazing, avontuurlijk en daarom 
ook wel gevoeliger voor slopen. 
Het worden geen standaard 
materialen. De speeltuin heeft 
momenteel 13 vaste vrijwilligers. 
Het bestand neemt gestadig toe.
Het is de bedoeling dat de kids 

Het voetbal-basketbalveldje bij 
de Kuinder ziet er ver-waarloosd 
uit. Bewoners willen de trieste 
muur met de schilderskwast 

bewerken en jongeren willen er 
hun voetbalidolen op prikken.
Wanneer gaan we aan de slag?

Kuinder

zelf hun speeltuigen uitkiezen 
en hun voorkeur uitspreken. Een 
aantal ’verkenners’ kun je meene-
men op een tocht door de stad 
met het oog op inspiratie. 

Een èn èn verhaal
Kees van Hoeve en zijn tech-
nische helpers zijn ontzettend 
belangrijk voor het beheer, niet 
alleen van de speeltuin maar ook 

van het totale stadslandbouw 
gebied.
De centrale materialenhut kan 
in de speeltuin, evenals een 
eventuele keuken of biowinkel. 
Je kan ze zo plaatsen dat ze van 
twee kanten toegankelijk zijn. De 
speeltuinachterban wil een abso-
lute vergroening, zoveel mogelijk 
de tegelpartijen weg. Het gaat 
niet om een tegenstelling maar 

van een èn èn verhaal.
De reservering van € 300.000,- 
voor de speeltuin is een blijvende 
must en ook de functie van de 
beheerder. De huidige steun van 
hun achterban, hun ervaring en 
expertise kunnen we in deze fase 
niet missen.

Vooral omdat hun ideeën niet zo 
afwijken van de ‘groenboeren’.

Jonge skaters hebben het 
opbouwwerk benaderd om 
in Zevenkamp een haalbare 
voorziening neer te zetten: een 
skatebaan. Ze willen via een 
bewonersinitiatief zelf vorm 
geven aan hun droom. Hier een 

Een droom?
impressie. Er wordt momenteel 
hard gelobbyd onder de 
jongeren. Een goed initiatief!
Wilt u het steunen? Mail naar 
initiatiefnemer Daniel Leemans: 
danielleemans@live.nl. 

Bomvol Opzoomercafé
Het Opzoomercafé zat op vrijdag 23 maart 2012 nokvol met actievelingen. Zangeres Joan 
zong de sterren van de hemel. Ze werd gevolgd door een spetterend kindercircus dat dui-
delijk maakte dat bij Opzoomer Mee ook de kids en hun talentvorming centraal staan.
Margreet Grundmeijer van Opzoomer Mee lichtte de nieuwe campagne toe. Deze sluit aan 
op de deelgemeentelijke prioriteiten: buitenspelen van kinderen, groen en eenzaamheids-
problematiek.

Per activiteit (drie maal per jaar) 
krijg je standaard € 175,--. Bij 
de aanvraag lever je een begro-
ting aan. Voor catering kun je 
maximaal € 75,-- opvoeren per 
activiteit. Heb je een groter en 
origineler idee dat meer kost, 
neem contact op met Opzoomer 
Mee op ( 010 - 2131055. Wil je 
met andere straten samenwer-
ken, neem dan ook even contact 
op.

De microfoon ging rond in 
de zaal: hoe was jullie erva-
ring in 2011?
’Jongeren zijn moeilijk mee te 
krijgen!’, ’Onze barbecue was een 
doorslaand succes; we combi-
neerden het met leuke kinderspe-
len!’, ’De Halloween was niet te 
filmen, de Halloween was echt!’, 
’We zijn met de kids aan het 
planten geslagen, echt mooi!’, 
’Ons Sinterklaasfeest in Orion 

was geweldig, het zou ook iets 
zijn voor het winkelcentrum!’.
De Wollefoppengroengroep liet 
zien hoe ook grotere ideeën 
vorm kunnen krijgen: op het 
Manifestatieveld startte ze met 
stadslandbouw. De avond werd 
afgerond met de jongeren-
dansgroep ‘Showtime’ uit het 
LCC. Wij zijn benieuwd naar de 
showtime van de Opzoomeraars 
in 2012.   Succes!
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Jos van der Lans, een be-
kend schrijver in welzijns-
land, bepleit een overheid 
die faciliteert en vertrouwen 
heeft in de burgers en hun 
initiatieven.

Er wordt over de sociale staat van 
Nederland veel gesomberd, in 
de media en in de politiek. Maar 
is dat terecht? Hoe energiek is 
Nederland? Enkele gegevens van 
het Sociaal Cultureel Planbureau:
45% van de volwassen bevolking 
doet aan vrijwilligerswerk, 5,8 
miljoen mensen gemiddeld een 
dagdeel in de week, tezamen 1 
miljard uur onbetaald werk.
Er zijn in Nederland 3 miljoen 
mantelzorgers, waarvan er 
800.000 meer dan acht uur per 
week voor een naaste zorgen; 
nog eens zo’n 500 miljoen uur 
onbetaald werk.
Nederland behoort tot de top 
wat betreft geven aan goede 
doelen: 88% van de huishoudens 
geeft gemiddeld 750 euro per 
jaar, tezamen met bedrijven goed 
voor 4,7 miljard euro particulier 
geefgeld voor goede doelen.
Nederland kent een hoge sociale 
organisatiedichtheid; er zijn 
ruim 26.000 algemeen nut 
beogende instellingen (ANBI’s) 
en daarnaast meer dan 200.000 

clubs en verenigingen met een 
sociaal-maatschappelijk doel: 
een Nederlander is gemiddeld lid 
van 3 landelijke organisaties. 65% 
van de Nederlanders doet aan 
sport, in 27.000 sportclubs met 
1 miljoen vrijwilligers. Er zijn in 
Nederland 8 miljoen beoefenaren 
van amateurkunst. Daarin zijn 
1 miljoen vrijwilligers actief; 20 
miljoen mensen bezoeken jaar-
lijks voorstellingen van de 30.000 
verenigingen voor amateurkunst.

Politiek en beleid
Alles in Nederland moet vanuit 
beleid, politiek en overheid on-
der controle worden gehouden. 
Burgers vragen de overheid om 
‘los te laten’. Er zijn twee werel-
den. De wereld van vernieuwing, 
van optimisme, van aanpakken. 
Versus de wereld van angst, van 
somberheid, van berusting en 
van onverschilligheid. Tussen die 
twee werelden lijk het contact 
verstoord.
Jos van der Lans: ‘Organisaties 
die hun dienstverlening klein-
schalig en persoonlijk houden 
en die zo dicht mogelijk bij hun 
cliënten werken. Dat type dienst-
verlening wint de sympathie van 
burgers en heeft ook een grote 
aantrekkingskracht op profes-
sionals.’

Van der Lans geeft enkele 
aanbevelingen:
*) Faciliteer cirkels van vertrou-
wen;
*) Maak burgers weer eigenaar 
van hun eigen leven;
*) Geef  ’best persons’ vertrou-
wen;

*) Publieke dienstverlening kan 
niet zonder verankering in lokale 
contexten en netwerken;
*) De verbinding tussen systeem-
wereld en leefwereld vraagt om 
professionals die ruimte heb-
ben om hun eigen handelen te 
bepalen;

In het winkelhart van Nesselande, aan het Maltaplein, ligt 
‘KUNSTwerk aan de Winkel’, een prachtige expo ruimte 
voor kunstenaars uit de deelgemeente Prins Alexander. De 
ruimte wordt betaald door de deelgemeente en vastgoed-
eigenaren. De expo’s worden gefinancierd door fondsen en 
de winkeliersvereniging.

De bekende cultuurborrels waar-
bij kunstenaars, bewoners en 
projectontwikkelaars elkaar ont-
moeten worden er gehouden. De 
onlangs georganiseerde borrel 
was spetterend: een uitdagende 
expo van een aantal beeldende 
kunstenaars, geselecteerd door 
de Kunstkring Alexander (o.a. 
Denise Kruithof, Ivonne van den 
Nieuwendijk, André Broens en 
Lievelou en Co.).
Opvallend waren de ontroerende 
beeldjes in bazalt, een scherpe 

pentekening, een abstract werk 
met het brocaat van kazuifels, 
kleurrijke vlammende figuren, 
een  verrassend kindergedicht en 
een opgeroepen vakantiegevoel.

Het publiek werd ongedwongen 
vermaakt door de multi-culti 
band ‘Easy Friday’, dat de Rotter-
dam Award met vlag en wimpel 
behaalde.

Wip ook eens even binnen in 
deze wel heel bijzondere winkel! 

Sporten met familie, vrien-
den of buren? Tijdens de 
Alexanderspelen kunnen 
alle volwassenen uit de 
deelgemeente deelnemen 
aan de ‘Wijkspelen’. In 
iedere wijk zullen dezelfde 
vier sporten tijden het wijk-
kampioenschap worden 
aangeboden. 

U kunt deelnemen aan volleybal 
(team van 6 personen), sjoelen 
(individueel), voetbal (team van 
3 personen) en jeu de boules 
(duo’s). De winnaars van de 
wijkkampioenschappen zijn niet 
alleen kampioen, maar kwalifice-
ren zich tevens voor de deelge-
meentekampioenschappen, waar 
ze hun wijk zullen vertegenwoor-
digen. Dus daag je buurman, 
vrienden of familie uit, vorm een 
team en geef je op!

Voorrondes 
De voorrondes voor Zevenkamp 
zullen plaatsvinden op zondag 
6 mei van 13.00 tot 16.00 uur in 
het Wollefoppenpark  tussen de 
Arthur van Schendeldreef en de 
Cole Porterstraat.
De finale van de Wijkspelen 
wordt gehouden op zondag 20 
mei van 12.00 tot 17.00 uur in 
Sportpark Oosterflank aan de 
Leningradweg 50.

Meer informatie en inschrijven 
via f.verschoor@rotterdam.nl of 
( 010 - 4550200. Na inschrij-
ven ontvangt u per email/post 

*) Lokale overheden zijn niet lan-
ger complexe beleidsfabrieken, 
maar faciliterende bedrijven.
Meer overlaten aan de samenle-
ving betekent in de eerste plaats 
loskomen van de controle- en 
beheersingscultuur in ambtelijke 
organisaties.

informatie over de betreffende 
voorronde van de Wijkspelen.
Kijk ook op www.prinsalexander.
nl/alexanderspelen.
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Zaterdag 30 maart 2012 
was er in de grote zaal van 
het LCC een enorm Mah-
jongtoernooi, meer dan 80 
personen hebben vol over-
gave het spel gespeeld. 

Met vier rondes van anderhalf 
uur waren ze de hele dag bezig,
Een stevige lunch veel koffie en 
uiteraard ook een wijntje hield 
de mensen scherp. Om 19:00 
uur werden de winnaars bekend 
gemaakt. Vanaf 1 mei 2012 zal de 
Mahjong Vereniging Zevenkamp 
wekelijks een speelavond organi-
seren. U bent van harte welkom 
om deel te nemen en wanneer 
u nog niet alle mogelijkheden  
van het spel kent, kunt u aan de 
cursus deelnemen.

Spel van de Duizend Moge-
lijkheden
Mahjong is het Spel van de 
Duizend Mogelijkheden en kent 
haar oorsprong in de 19e eeuw 
in China. Het is een spel dat met 
vier personen aan tafel wordt 
gespeeld. Met 13 stenen in de 
hand wordt door telkens een 
steen te pakken en één weg te 
gooien geprobeerd vier combi-
naties van drie stenen te maken, 
gecompleteerd met een sluitpaar. 
Elke speler speelt voor zichzelf. 
Er is dus geen sprake van dat we 
torens bouwen en paren stenen 
bij elkaar zoeken. Dat is een 
computerspelletje, met de naam 
Shanghai waarvoor mahjong-
stenen worden gebruikt maar 
dat verder niets met mahjong te 

maken heeft.

Onder de indruk
Veel mensen zijn onder de indruk 
als ze een set mahjongstenen 
zien, maar weten niet wat er mee 
te doen. Daarvoor kunt u terecht 
op de mahjongcursus voor begin-
ners, waar uitleg gegeven wordt 
conform de regels die in 1998 
zijn vastgelegd door een ‘Staats 
Sportcommissie’ van de Chinese 
Volksrepubliek. Deze variant is 
verreweg het meest populair.

De cursus wordt gegeven op 6 
dinsdagen van 19:30 tot 22:00 
uur in LCC Zevenkamp. De kos-
ten zijn € 30,- per persoon.
Voor informatie of aanmelden: 
mahjongcursus@live.nl.

De deelgemeente wil, in het 
kader van de bezuinigingen, 
de speeltuinen die in haar 
territorium liggen aan een 
onderzoek onderwerpen.

Een aantal zal omgevormd 
worden in een openbare speel-
gelegenheid. Of Taka Tuka Land 
behouden wordt als speeltuin, 
hangt af van de betrokkenheid 
van de ouders en hun inzet.
Op dit moment heeft Taka Tuka 
Land dertien vrijwilligers. Tech-
nici en groene vingers hebben ze 
in huis en ook twee vaste beheer-
ders. Vooral verantwoordelijke 
vaste beheerders zijn belangrijk 
(inzetbaar voor een dagdeel – 
een ochtend vanaf 10.00 uur of 
een middag tot 18.00 uur).
Bewoners die de speeltuin willen 

behouden, kunnen zich voor een 
dagdeel (uren in overleg) opge-
ven bij de speeltuin. Stichting 
Buurtwerk Alexander (SBA) heeft 
een gesprek met de vrijwilligers 
en zorgt voor de coaching en 
ondersteuning.

Laat uw speeltuin niet in de 
steek! Wip eens langs en geeft 
u op bij Kees of Gini ( 010 
- 2202300 of bij SBA in LCC 
Zevenkamp bij Gosia Bojar (tel. 
010 – 456 39 93) of per mail:

Op 30 april 2012 is Taka Tuka 
Land open van 12.00 tot 17.00 
uur. Er is een kleding- en rom-
melmarkt en er is koffie, thee, 

limonade en tosti’s en broodjes 
knakworst. Het voornemen is dit 
elk jaar bij mooi weer te doen. 
Dus kom ook eens de kant van 

Taka Tuka Land op!
Cole Porterstraat 400
3069 ZD  Rotterdam.
( 010 – 220 23 00 

Bent u onze vrijwilliger?

De Bewonersorganisatie Zevenkamp (BOZ) 

zoekt baliemedewerkers voor het invullen 

van eenvoudige formulieren, het reageren 

op aanmaningen, het doorverwijzen naar 

de raadsvrouw en maatschappelijk werk, 

eenvoudige consumentenzaken zoals abon-

nementen en klachten of afspraken met de 

belastingwinkel.

Heeft u interesse voor deze boeiende vrijwilli-

gersbaan, bel naar SONOR opbouwwerker Ed 

de Meyer op telefoonnummer 06 – 45724536.



ZevenKrant, nummer 2, maart-april-mei 2012 Pagina 11

Colofon
De ZevenKrant is een uitgave van de BOZ

Bewoners Organisatie Zevenkamp met een oplage van 7.300.

Adres
Ambachtsplein 141 

( 010 - 2892400 ( 06 - 45724536.

Freelance journalistiek, Fotografie en Lay-out/opmaak
Corstiaan Breedveld - info@zevenkamp.info 

Puzzeloplossingen naar zevenkrantpost@xs4all.nl

Redactie
Ed de Meyer, Corstiaan Breedveld, Ellen Spitman, Gosia Bojar, 

Kisoen Pandohi Mishre, Margreet Pruis.

Druk: PrimaPrint Essen
Deadline kopij Zeven up nummer 3 is 22 mei 2012

Persberichten
Op 24 november 2011 was het 50 jaar geleden dat de eerste paal 
voor grootschalige woningbouw in de Alexanderpolder werd gesla-
gen. Aafje thuiszorg huizen en zorghotels wil samen met de Stich-
ting Hart voor Prins Alexander en Museum Rotterdam dit vijftigjarig 
bestaan vieren. En wel met een boek met foto’s en verhalen over 
het wonen in Prins Alexander van 1961 tot nu. Als het boek klaar is 
berichten wij u weer meer.

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 onder-
scheiden. Aafje helpt klanten thuis én klanten kunnen bij Aafje wonen 
en logeren. Aafje is altijd in de buurt. Met thuiszorg, huizen en zorg-
hotels. Ruim 6.000 enthousiaste collega’s, vrijwilligers en stagiairs 
zetten zich iedere dag in om onze 11.000 klanten de zorg te geven, 
die we onze eigen ouders ook toewensen. 
Aafje biedt zorg in de regio Rotterdam, Rid-
derkerk, Barendrecht, Albrandswaard en de 
Drechtsteden. www.aafje.nl.

www.bo7kamp.nl
De redactie van de ZevenKrant stelt zich niet aansprakelijk voor zet- en drukfouten.

Boek over 50 jaar Prins Alexander

Groot feest bij Aafje: 
Dag van de zorg

Alcoholverbod Nesselande

Met ingang van zondag 1 april 
2012 is er weer een alcoholver-
bod in de (badplaats) Nesselande. 
Het gebied omvat het winkel-
plein, het strand, Kretalaan, 
Siciliëboulevard, Kosboulevard, 
Corsicalaan en het metrostation.
In deze openbare gebieden mag 
men geen alcohol tot zich nemen 
oif geopend bij zich hebben . De 

boete bedraagt 85 euro.
In de horecagelegenheden of 
terrassen en binnen afgebakende 
gebieden geldt het verbod niet!

,,Om vorm te geven aan mijn per-
soonlijke verdriet, zegt Jaccobine 
Tukker-Hak van praktijk Inner-
Voice ‘,,brand ik iedere avond 
een kaarsje, maar er zijn nog veel 
meer vormen die je aan verdriet 
kunt geven”. Meer informatie 
over praktijk InnerVoice is te 
vinden op www.InnerVoice.nu

Vorm geven aan verdriet

Bij Piekfijn ongediertebestrijdingsmiddelen
Op www.rotterdam.nl/roteb kunt u alles vinden over bestrijdingsmid-
delen en advbizen krijgen. Bel 014 010 om een afspraak te amken 
voor een huisbezoek van een deskundige.

De wijk Zevenkamp heeft 
voor 2012 een bedrag van  
€ 25.000,- ter beschikking 
voor originele bewonersini-
tiatieven.

Heeft u een mooi idee, neem dan 
contact op met SONOR opbouw-

Bewoners-initiatieven
werker Ed de Meyer. Hij kan u 
helpen met alle paperassen en 
het opstellen van een begroting. 
Zijn telefoonnummer is 06 - 4572 
4536.
Bewoners van Aafje en jongeren 
uit de buurt willen bijvoorbeeld 
een ’oud en jong-project’ reali-

seren met fotografie als middel. 
Het is de bedoeling dat ze inten-
sief kennis maken met elkaars 
leefwerelden en elkaar weten te 
vinden. Het is een mooi voor-
beeld van een spetterend idee.
Creatieve bewoners, laat je 
horen!
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Het thema voor deze puzzel is: Vogels. Uit 
alle goede inzendingen worden twee win-
naars getrokken die ieder twee checques 
ontvangen en hun namen in ZevenKrant 
nummer 3 van 2012 worden gepubliceerd.   

Uw oplossing vóór 21 mei 2012 via de BOZ, Ambachtsplein 141, 3068 GV Rotterdam of 
infozevenkamp@xs4all.nl

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

Opbouwwerk
Ed de Meyer
( 06 - 45724536

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

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
( 010 - 2868866

Deze keer eetbonnen voor het eetcafé. De oplossing van 
ZevenKrant 2 van 2012 is: Ook volwassenen spelen nog 
graag in hun Taka Tuka Land. 1e Prijs Mariola Kucharzyk
Louis Armstrongweg, 2e prijs Hanneke van den Beukel
Grote Wiele, De prijzen liggen voor u klaar bij het LCC. 
Neem de krant mee, laat zien wie u bent en laat u verras-
sen!

Aalscholver
Boomklever
Duif
Eend
Ekster
Fazant
Fluiter
Fuut
Gans
Goudvink
Griel
Kanariepiet
Karekiet
Kemphaan
Kiekendief
Kneu
Koekoek
Koolmees
Koperwiek
Kraai
Kwikstaart
Leeuwerik
Lijster
Mees
Meeuw
Mus
Nachtegaal
Oehoe
Parelhoen
Plevier

Handige adressen om te weten

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

Putter
Raaf
Regenwulp
Reiger
Roek

Roodborstje
Sijs
Specht
Stern
Tortel

Tureluur
Vink
Visarend
Visdiefje
Vlaamsegaai

Waterral
Wielewaal
Winterkoninkje
Wouw
Zwaan

Vogels

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

Aalscholver
Boomklever
Duif
Eend
Ekster
Fazant
Fluiter
Fuut
Gans
Goudvink
Griel
Kanariepiet
Karekiet

Kemphaan
Kiekendief
Kneu
Koekoek
Koolmees
Koperwiek
Kraai
Kwikstaart
Leeuwerik
Lijster
Mees
Meeuw
Mus

Nachtegaal
Oehoe
Parelhoen
Plevier
Putter
Raaf
Regenwulp
Reiger
Roek
Roodborstje
Sijs
Specht
Stern

Tortel
Tureluur
Vink
Visarend
Visdiefje
Vlaamsegaai
Waterral
Wielewaal
Winterkoninkje
Wouw
Zwaan

Scootmobielclub

www.bo7kamp.nl

Scootmobielers op Lentetour
Op donderdag 5 april 2012 maakte de Zevenkampse scootmobielclub 
een gezellige Lentetour door de ontluikende lente natuur. Vanuit het 
LCC vertrok de stoet om 10.00 uur. Gelukkig was het droog, maar er 
stond wel een stevige, frisse wind over de Zevenhuizerplas. Via de 
Wollefoppenweg reden ze naar Nesselande waar in De Kristal een 
gezellige koffiestop werd gemaakt. Tijdens het tweede deel van de rit 
was de wind minder sterk. De route ging verder via Nesselande met 
een oversteek van de drukke Hoofdweg door naar Nieuwerkerk en 
via Capelle kwamen alle scootmobielers tegen lunchtijd weer veilig in 
Zevenkamp aan. Het samen op pad zijn, elkaar spreken en met elkaar 
te lachen is een belangrijk doel van deze scootmobielclub en daarom 
was deze dag helemaal geslaagd.  

Informatie over Zevenkamp en over activi-

teiten, evenementen en andere bezigheiden 

van wijkbewoners zijn te vinden op de web-

site van de BOZ: www.bo7kamp.nl. De site 

wordt nu actueel gehouden.


