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Het thema voor deze puzzel is: Souvenirs. 
Uit alle goede inzendingen worden drie win-
naars getrokken die ieder 2 checkes kunnen 
halen bij LCC binnen 2 maanden na het ver-
schijnen van de ZevenKrant. De namen wor-
den in ZevenKrant nummer 6 bekendge-
maakt.  

Uw oplossing vóór 13 november 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 Alexander
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

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

Woonstad Rotterdam
Westblaak 210
Van 8:30 uur tot 16:30 uur
( 010 - 4408800

Woonbron
( 010 - 2868866

De oplossing van ZevenKrant 3 van 2012 is: 
Een souvenir hier een souvenir daar, overal zijn ze
Deze keer zijn alle prijzen gelijk: 4 toegangskaarten per 
winnaar: J. van der Klift-C-Parkersingel, Kirpal Radjkumar 
en Marielle Bakker aan de Boorn. De prijzen liggen voor 
u klaar bij Zwembad Zevenkampse Ring. Neem de krant 
mee, laat zien wie u bent en ontvang uw prijs.

Armando
Bomans
Boonstra
Bredero
Buddingh
Campert
Cats
Claus
Deelder
Dorresteijn
Elsschot
Enquist
Heeresma
Hermans
Huygens
Iependaal
Krol
Meulen
Naaktgeboren
Nasr
Nijhoff
Nolens
Oerlemans
Ohlsen
Ostaijen
Paaltjes
Passchier
Plas
Pluijm

Handige adressen om te weten

Prins
Reve
Roemer
Scheepmaker

Schippers
Schmidt
Slauerhoff
Speenhof

Stitou
Theunik
Vestdijk
Vinkenoog

Vogel
Vroegindeweij
Vroman
Zwagerman

Cabaretpoel

Extra Speelgoedbeurs

Dichters

U V O H L S E N E L U E M B I
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E E H O V E S T D I J K H O T
L G S O L V I N K E N O O G S
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Op zaterdag 17 november 2012 arriveert de enige echte 
Sint Nikolaas in Zevenkamp compleet met paard en Carros 
en met 40 bloedmooie pieten.

Sinterklaas in Zevenkamp

Oud & Jong bij Aafje
Jongeren uit Zevenkamp, 
jongeren uit Orion (zelfstan-
dig wonen) en senioren van 
Aafje starten een uniek pro-
ject onder de naam ’oog 
voor elkaar!’

Onder leiding van activiteitenbe-
geleider en professioneel foto-
graaf Joke Bos maken ze foto’s 
van hun leefwereld.
De foto’s worden uitgewisseld en 
besproken. Er volgt dan een se-
lectie die uitmondt in een reizen-

de expositie. Een kKlapper op de 
vuurpijl wordt een billboard op 
de gevel van Aafje. Jongeren kun-
nen zich nog opgeven bij Sonor:

Ed de Meijer (  06 - 45724536. 
Als maatschappelijk stageproject 
is dit aan te bevelen.

K E R S T
Naast de traditionele le-
vende kerststal komt er ook 
een heuse schaatsbaan op 
het Ambachtsplein en wel 
op zaterdag 22 december 
2012. Je kan schaatsen 
gratis lenen en er is koek en 
sopie. 

Het geheel wordt opgefleurd 
door ontroerende Christmas 
songs door een combo van 
het Leger des Heils.

De route van de wonderlijke op-
tocht loopt van het volkstuin-
complex VTV de Tochten door 
de Jazzbuurt  (Cole Porterstraat, 
Lauwersmeer) en het winkelcen-
trum.

Sinterklaas op de tribune
De Sint spreekt enkele betove-
rende woorden op de tribune op 
het Ambachtsplein. Terwijl de 
pieten zich wagen aan acroba-
tische dansen de Groove Kings 
waardig, kunnen de kleintjes te-

kenen, knutselen, dansen en ver-
volgens bij de Sint op schoot om 
hun wensen kenbaar te maken.
De stoet belooft iets unieks te 
worden. 

Dit bewonersinitiatief werd ge-
honoreerd door de Deelgemeen-
te Alexander en wordt mede ge-
steund door de winkeliersvereni-
ging, het LCC en de Bewonersor-
ganisatie Zevenkamp.

www.sintintocht7kamp.webklik.nl.
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Koke’ met Joke
Bereiding
Snij de aardappels in de lengte in vieren en kook ze 15 minuten. 
Pers 1 teen knoflook en meng die door 1 el olie, peper en zout naar 
smaak. Bestrijk de hamburgers daarmee.
Bak in 2 el olie de aardappelparten goudbruin in 12 minuten. 
Snijd de tweede teen knoflook grof en schep deze er op het laatst 
door. Kook de sperziebonen beetgaar in 6 minuten.
Verhit de grilpan en bak de hamburgers aan beide kanten.
Klop een dressing van azijn, olie zout en peper naar smaak, schep dit 
door de sperziebonen, uien en rucola.
Verdeel de salade over vier borden, leg hierop de hamburgers en 
schep de kookaardappels erbij. Eet smakelijk !

Ingrediënten
1 kilo aardappelen
2 tenen knoflook
4 el olijfolie
4 hamburgers
500 gr sperziebonen
2 uien
1 zak rucola

Hamburger Rucola Salade

De dierenarts: geriatrische kat
Op het spreekuur komen re-
gelmatig eigenaren met een 
bejaarde kat met de mede-
deling ’hij is op’. Vaak klopt 
dat ook en zie ik een oude, 
sterk vermagerde kat, die 
vermoeid uit zijn ogen kijkt.
 
De eigenaar heeft vaak al een aan-
tal maanden de achateruitgang 
van zijn kat aangekeken, maar be-
schouwt dit als iets wat bij de 
leeftijd hoort en waar niks aan 
te doen is. Vaak wordt uiteinde-
lijk besloten om het beestje te eu-
thanaseren, omdat het inderdaad 
op is. 

De moeite waard? 
Dit levert een lastige ethische 
kwestie op. Want bij het ouder 
worden komen ook de ouder-
domskwaaltjes. Dat betekent niet 
dat je daar niets aan kunt doen. 
Veel van die aandoeningen zijn in-
derdaad niet te genezen, maar de 
kwaliteit van het leven en soms 
ook de duur ervan zijn vaak wel 
te verbeteren. Veel mensen heb-
ben er echter moeite mee om hun 
toch al oude kat nog alle stress 
van dierenartsbezoekjes en onder-
zoeken aan te doen, zeker voor 
aandoeningen die je toch niet 
meer kunt genezen. Maar aan de 
andere kant als het de kat helpt 
zich lekkerder te voelen, is dat 
ook wat waard.   

Mogelijkheden 
Tot hoever je moet gaan is lastig 
te zeggen. Dat verschilt per kat, 
per aandoening en ook hoe je er 
als eigenaar zelf in staat. In som-
mige gevallen kan het voor het 
welzijn van de kat het beste zijn 
om niet te veel meer te dokte-

ren. Het enige wat ik u als lezer 
wil meegeven is om na te denken 
over wat u wilt in  een dergelij-
ke situatie. Mocht uw oudere kat 
klachten krijgen, zoals veel drin-
ken, braken of vermageren, infor-
meer dan eens naar de mogelijk-
heden. Soms kunnen we met ta-
bletten of veranderingen aan de 
voeding al voor een betere levens-
kwaliteit zorgen. Een voorbeeld 
daarvan is hyperthyroïdie. Dat is 
een veel voorkomende aandoe-
ning bij oudere katten waarbij de 
schildklier te snel werkt. Daarbij 
zie je dat de kat ondanks een goe-

de eetlust toch veel afvalt. Deze 
katten zijn meestal actiever dan 
dat je zou verwachten gezien hun 
leeftijd. Ook is hun hartslag vaak 
te snel en hun bloeddruk te hoog. 
Als u daar niks aan doet, kunnen 
deze katten ook last van hun nie-
ren en hart krijgen met alle gevol-
gen van dien. Er zijn echter nog 
verschillende behandelmogelijk-
heden voor deze katten. Behan-
delingen die ervoor zorgen dat 
de kat er minder last van heeft en 
daardoor nog een beter en langer 
leven kan hebben.
Karin Lunenborg

W
ereld

 Sm
aken
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ek

Wereld Smakenboek

Tegen inlevering van deze bon, krijgt u het wereldsmakenboek voor € 5,-

27 oktober 2012
Halloween Braderie
Het Ambachtsplein gaat 
bruisen! Op zaterdag 27 
oktober 2012 komt er een 
grote Halloweentent waar 
je kan spoken, griezelige 
verhalen horen, maskers 
knutselen en pompoenen 
prepareren. Dat alles in een 
hallucinerend decor. 

Het hele winkelcentrum komt vol 
kramen, een reuze braderie. De 
kids kunnen op pony’s rondrij-
den. Grote verassing wordt het 
neerstrijken van het Reizend Wol-
lefoppenpodium dat bestaat uit 
kleurrijke koepeltenten met ter-

ras en een spetterend program-
ma met S.A.M. Express en de 
Goesting, met dichter El Nar-
rador, breakdansers de Groove 
Kings en een vervaarlijke rodeo-
stier. De creaworkshops bestaan 
uit een schildersaterlier en won-
derlijke creaturen van kunsta-
telier Van Elshout. In het LCC  
wordt tegelijkertijd het Allelu-
jafeest gehouden waarbij het 
Halloweenthema gerelativeerd 
wordt. Het feest wordt een cre-
atieve explosie en zet zich ook 
door in de buitenruimte. 

Wat een feest!

10:00 uur - 17:00 uur

Winkelcentrum Zevenkamp

Reizend podium:
Muziekgroepen S.A.M. Express

De Goesting en Tana Broadcast

Poëzie van El Narador

Groove Kings - Breakdance

Voor de kinderen 
gratis pompoenen in de tent vanaf 11:00 uur.

Schildersatelier Cock van Krieken

Crea van atelier Van Elshout

Rodeo Stier

Aangeboden door winkeliersvereniging Zevenkamp & 
Bewonersorganisatie BOZ (SOMOR) & LCC Zevenkamp
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Colofon
De ZevenKrant is een uitgave 

van de BOZ
Bewoners Organisatie Zeven-

kamp met een oplage van 
7.600.

Adres: Ambachtsplein 141 
( 010 - 2892400 
( 06 - 45724536

Freelance journalistiek, Foto-
grafie en Lay-out/opmaak

Corstiaan Breedveld 
info@zevenkamp.info 

Puzzeloplossingen naar 
infozevenkamp@xs4all.nl

Redactie
Ed de Meyer, Corstiaan Breed-

veld, Ron Koldenhof, 
Margreet Pruis.

Druk: Flevodruk Harlingen
Deadline kopij ZevenKrant 

nummer 6 is op 
13 november 2012.

Bezorging ZevenKrant vanaf 
17 december 2012.

Pagina 11

De redactie van de ZevenKrant 
stelt zich niet aansprakelijk voor 

zet- en drukfouten.

Wat een buurtfeest!
Buurtjongen Ferry en man-
telzorgster Nelly uit de Don-
gebuurt had een hartewens 
’het organiseren van een 
buurtfeestje’ op zijn verjaar-
dag.

Powerboat, een groep van geën-
gageerde kunstenaars, hielpen 
deze droom waar te maken. Het 
Zuidelijk Wijkpark werd omge-
toverd in een idyllische picknick 
met een klein podium vol liefdes-
liedjes, Latin songs, gitaarspel, 
poëzie zowel van El Narrador  als 
van natuurtalent Laurens.
Reuze sjoelbakken kregen een 
specifieke golfbaanvorm om mid-
getsjoelen mogelijk te maken, 
waarbij de golfsticks door de ste-
nen werden vervangen. Het ani-
mo onder de jeugd was groot. 
De sjoelstenen gingen over de 
hellingen, langs de heuvels, tus-
sen de gaten of gierend langs de 
bochten.

Ukelele en veel meer
Op eenvoudige manier werd ook 
een hockeyveldje gecreëerd.
De kids konden tattoos ontwer-
pen, schilderen en gedichten en 
verhalen schrijven. Klapper op de 
vuurpijl waren de ukelele spelers 
die met dozen gitaartjes kwamen 
aandraven en het talrijke publiek 
de eerste muzikale beginselen 
bijbrachten.

Gezellige bende
Traag en zacht, sneller en harder, 
tremolo en apotheose. Het was 
een gezellige bende op de tal-
rijke verscheiden dekens die op 
een groot zeil waren geplakt.
Buurtbewoners gingen kokerel-
len van bruine bonen en rijst tot 
heerlijke broodjes en smakelijk 
belegde toastjes.

Uitvindingen en zo
Verrassing waren de aanwezige 
uitvinders die oplossingen boden 
voor tal van ongemakken met 
steunkousen en scootmobiels.
Kortom het was een creatief ge-
beuren dat mensen dichter bij el-
kaar bracht en dat alles in een 
heerlijke appelboomgaard onder 
een stralend zonnetje.
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Bent u onze 
vrijwilliger?

De Bewonersorga-
nisatie Zevenkamp 
(BOZ) zoekt balie-
medewerkers voor 

het invullen van 
eenvoudige formu-
lieren, het reageren 
op aanmaningen, 
het doorverwijzen 

naar de raadsvrouw 
en maatschappe-

lijk werk, eenvoudi-
ge consumentenza-
ken zoals abonne-
menten en klachten 
of afspraken met de 

belastingwinkel.
Heeft u interesse 

voor deze boeien-
de vrijwilligersbaan, 

bel naar SONOR 
opbouwwerker Ed 

de Meyer op 
( 06 - 45724536.

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

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 kunt u bellen naar de mobiel 
van opbouwwerker Ed de Meyer: ( 06 - 45724536.

De meest complete en uptodate website van 
Bewoners Organisatie Zevenkamp

www.bo7kamp.nl

Reizend podium in Vliedbergbuurt

Informatie over Zevenkamp en over activiteiten, evene-

menten en andere bezigheiden van wijkbewoners zijn 

te vinden op de website van de BOZ: 

www.bo7kamp.nl. De site wordt 

actueel gehouden.

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

Het Coupeusehuis
Ambachtsplein 15 - Winkelcentrum Zevenkamp ( 010 - 4211484
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    010 - 4563993           email: lcczevenkamp@senr.rotterdam.nl

Kinderfeestje

Kindermenu

Kinderkleding- en speelgoedbeurs

De eetsalon elke dinsdag

Salsa-feest

Shantykoor

Peter en de Vliegmachine (4-8 jaar)

De Griekse Tragedie

Mama (vanaf 2 jaar)

Humor en mooie liedjes

Herrie in huis

Piet Petito
Knipperdeknap

Maandag
Wandel- en fietsclub 09:00 uur - 11:00 uur   ( 010 - 4563993
Popkoor ’O JEE’ 20.00 uur - 22.00 uur Anneke Holtzer ( 010 - 4420494
Dinsdag
Eetsalon, drie gangen menu 17.00 uur - 18.30 uur  ( 010 - 4563993
opgeven voor 13.00 uur.
Hindi lessen 19.30 uur - 21.30 uur  ( 010 - 4563993
Copperhead Country dancers  20.00 uur   ( 010 - 4563993
Zumba        20:00 uur - 21:00 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
Muziekschool eeuwige noten 13.00 uur - 17.00 uur Hr. Zeeuw ( 06 - 51181656
Gitaarlessen 15:00 uur - 20:00 uur  ( 06 - 14479724
Majong vereniging 19:30 uur - 22:30 uur  ( 06 - 51419824
Mindfullness   20.15 uur   ( 06 - 11014952
Donderdag
Nederlandse Taallessen Inlichtingen Patrizia Antuzzi ( 00 - 24878180
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   
BBB-Steps 09.30 uur - 10.30 uur  ( 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
Zondag
Heritage Full Gospel International 19.00 uur - 21.00 uur Pastor Nosa ( 06 - 41414291

Programma 2012
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  010 - 4563993 Email: suzanne.vonk@buurtwerk-alexander.nl

Vrijwilligers gezocht taalles
In Zevenkamp en in Het Lage Land worden al jaren indivi-
duele Nederlandse taallessen gegeven door vrijwilligers. 
Wegens de grote vraag naar deze taalles zoeken wij op dit 
moment op beide locaties nieuwe vrijwilligers.

Het is niet belangrijk dat u erva-
ring heeft in lesgeven, daar krijgt 
u begeleiding in. Uiteraard is het 
wel handig dat u de Nederlandse 
taal in woord en geschrift goed 
beheerst. Daarnaast is het be-
langrijk dat u open staat en inte-
resse heeft voor mensen uit an-

55+ muziek & dans Gratis filmmiddagen

Kookclub LCC

Ook de komende maanden is op 
elke eerste en derde dinsdag-
middag van de maand in LCC Ze-
venkamp een dansmiddag. Sa-
men dansen, een spelletje doen 
of gewoon lekker luisteren naar 
swingende muziek! Van 14:00 tot 
16:00 uur komen we bij elkaar 

dere culturen en het leuk vindt 
om anderen de Nederlandse taal 
te leren.
 
In Het Lage Land zijn de lessen in 
wijkcentrum Het Peil op woens-
dagavond. In Zevenkamp wordt 
op donderdag in LCC Zevenkamp 

lesgegeven en zijn er lessen in de 
ochtend, middag en avond.
 
Heeft u interesse, of wilt u meer 
informatie? Neem contact op Su-
zanne Vonk via bovenstaande ge-
gevens. 

Ook om te oefenen
Kent u mensen die graag de Ne-
derlandse taal willen oefenen, 
dan zijn zij natuurlijk ook wel-
kom!

De komende maanden staat er 
weer een filmmiddag voor de se-
nioren gepland in LCC Zeven-
kamp. Van 14:00 tot 16:00 uur 
kunt u samen met andere seni-
oren uit de wijk naar de film kij-
ken.

Op maandag 17 december 2012 
draait de bijzondere Franse film 
Intouchables. Deze is nog maar 
net uit de bioscopen en was één 
van de best bezochte films van 
de afgelopen jaren. De film ver-
telt het waargebeurde verhaal 
van een geheel verlamde aris-
tocraat (gespeeld door François 
Cluzet) die een vriendschap op-
bouwt met zijn uit een achter-
buurt afkomstige verzorger (ge-
speeld door Omar Sy). 
De toegang is gratis!

voor een gezellig middagje uit!

Informatie
Voor meer informatie kunt u 
contact op nemen met Suzanne 
Vonk, zie de gegevens hierboven 
in de balk van de pagina.

Na de herfstvakantie gaat de 
Kookclub van start. De activi-
teit zal vijf keer plaatsvinden en 
is bedoeld voor jongens en meis-
jes van tien tot en met dertien 
jaar. Heb jij ook zin om te smul-
len van je kookcreaties? Geef je 
dan nu op!

Op maandag 29 oktober, 5, 12, 
19 en 26 november 2012.
Van 15:45 uur - 17:00 uur.
Entree € 5,- voor het hele blok.
Inschrijven bij de balie van LCC 
Zevenkamp of ( naar 010 - 
4553799 vraag naar Charissa

Taka Tuka LandBezoek aan het Oude Noorden
Een twaalftal bewoners en ambtenaren uit Zevenkamp be-
zochten op 5 september 2012 het Oude Noorden. Het was 
de bedoeling inspiratie op te doen voor de inrichting van 
binnenterreinen en openbaar gebied.

We startten bij Wijkgebouw Het 
Klooster, waar bewoners noodge-
dwongen de organisatie in eigen 
handen hebben genomen. Dat 
vereist wel dat je als bewoner 
een behoorlijk cultureel netwerk 
hebt. Het gebouw is helemaal ge-
renoveerd en teruggebracht in 
de oorspronkelijke stijl met hoge 
plafonds en een rustgevende bin-
nentuin. Het daar tegenaan leu-
nend Johan Idaplein met groe-
ne chillheuvel wekte ieders ver-
bazing, vooral omdat dat groe-
ne plein uit de koker komt van 
de jongeren zelf. De Hildegardis-
school op het plein is omringd 
door een heemtuin die door be-
woners en schoolkinderen ge-
adopteerd is. Het binnenterrein 
Hoogland-straat met natuurlijke 
speeltuigen en een pleisterplek 
voor ouders en senioren genoot 
veel bijval. De bezoekers zagen 

de waarde van een bewonersbe-
heerder, die hier zijn hele ener-
gie in legt. Na een bezoek aan de 
reuzeschildering van Coen Mou-
lijn en het binnenterrein Moer-
kapelle ging de delegatie naar 
de volks- en kindertuintjes in de 
Erasmusstraat. Inspirerend waren 
de heuvels, de groentetuintjes, 
de mozaïektafels (eigen maak-
sel), de muurschilderingen en het 

aanlichten van entrees. Ook het 
schoolplein voor basisschool de 
Klimop was een eyeopener met 
het winnende kindergedicht in 
gouden letters op het tegelwerk. 
De grote binnenterreinen in het 
Rottekwartier met de klimgiraffe 
(zowel speeltuig als beeld) waren 
onverwacht. De hele inrichting 
van de entree met ledverlichting 
en mozaïek sprak iedereen aan. 
Het bezoek eindigde in de plant-
aardige kinderkookstudio. Ieder-
een was geïnspireerd en ervan 
overtuigd dat ook in Zevenkamp 
heel veel mogelijk is.
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Dit energiehuisje staat voor de 
Vliedbergschool. Wie weet iets 
te vertellen over de maker(s) en 
waarom deze schildering.

1000 handtekeningen

Buren voor Buren

Scootmobielclub 7kamp

Liede binnenterrein een parel

Duimdrop gesloten

Wat is Buren voor Buren? Het 
idee is eenvoudig. Sommige wijk-
bewoners hebben behoefte aan 
contact, ondersteuning bij klus-
jes of begeleiding naar activitei-
ten. Anderen willen graag die 
hulp bieden, bijvoorbeeld door 
af ten toe samen koffie te drin-
ken of mee te gaan naar een bin-
go of een ziekenhuisbezoek. Het 
project Buren voor Buren brengt 
wijkbewoners met elkaar in con-
tact, zodat zij iets voor elkaar 
kunnen betekenen.

Buren voor Buren werkt…..
Mevrouw Verschuren woont al ja-
ren naar haar zin in Prins Alexan-
der. Maar ze voelt zich vaak een-
zaam en weet niet hoe ze daar 
verandering in kan brengen. Re-
gelmatig leest ze over leuke ac-
tiviteiten in de wijk, maar durft 
daar niet alleen op af te stappen. 
Door samen met een vrijwilliger 
te gaan wordt dit veel makkelijke 
voor mevrouw Verschuren, heeft 

zij een gezellige tijd en ontmoet 
ze andere buurtbewoners. Dit 
is een van de vele voorbeelden 
waar het initiatief Buren voor Bu-
ren op inspeelt, een vrijwilligers-
project voor kwetsbare ouderen 
in Prins Alexander. De coördina-
tor van Buren voor Buren koppelt 
vraag en aanbod aan elkaar.

Bent u behulpzaam, vindt u het 
leuk iemand te begeleiden naar 
het ziekenhuis, of samen bood-
schappen te doen of lekker een 
stukje te fietsen?
Leeftijd speel geen rol bij Buren 
voor Buren, want zowel jong als 
oud kan wel eens hulp gebruiken.

Meer informatie
Wilt u zich aanmelden als vrijwil-
liger of heeft u juist behoefte aan 
contact: neem dan vrijblijvend 
contact op  met Suzan van Woer-
kom (coordinator Buren  voor Bu-
ren), ( 06-46642478 of  email: 
Suzan.van.woerkom@aafje.nl.

De aannemer is gestart met de 
herinrichting van het Woonstad 
binnenterrein bij Liede. Het bin-
nenterrein krijgt een mooie na-
tuurlijke look. Eye catcher wordt 
de grote bloembak met perma-
cultuur en kruiden met een af-

meting van 75 m2. Op woens-
dag 31 oktober 2012 om 15:30 
uur wordt deze door de bewo-
ners zelf aangeplant. Tot 17:30 
uur is er een gezellig openings-
feestje met muziek, zang, crea-
workshops en pannekoeken voor 

Duizend Zevenkampers plaatsten 
hun handtekening voor het be-
houd van het postkantoor en de 
daaraan gekoppelde ING automa-
ten. De actie loopt tot 27 okto-
ber 2012, de winkeliersbraderie,  
Halloweenfeest en Reizend Podi-
um apotheose. Tijdens dit grote 
feest worden de handtekeningen 

aangeboden aan deelraadvoor-
zitter Frans van Hilst. Als ambas-
sadeur zal hij ze doorspelen aan 
de eigenaar van het pand MSI en 
Post.nl. Volgens MSI is een oplos-
sing in het zicht. MSI verwacht 
ook van de winkeliersvereniging 
een plan voor voorlopige inrich-
ting van lege winkels met creatie-

ve ondernemers met een tijdelij-
ke contract. Het winkelen dient  
ook een leisure functie te heb-
ben.

Door het verdwijnen van de ID 
(introom-doorstroom ) functies 
is de BSW (Buurt- en Speeltuin-
werk) verplicht Duimdrop te slui-
ten.De Duimdrop kan weer open 
als de bewoners als vrijwilligers 
bereid zijn een dagdeel actief te 
zijn bij de speelgoeduitleen.
Ze worden hierbij gecoacht. Drie 
maal per jaar is er financiering 

voor een Bruisende Woensdag 
als buurtontmoetingsfeest.
Sonor opbouwwerk onderhan-
delt met Rabobank Oost over fi-
nanciering van de exploitatie en 
klein onderhoud.

De Rabobank als volksbank 
wordt gevraagd om te sponso-
ren.

De Zevenkampse scootmobiel club deed onlangs examen in rijvaardigheid. Ze zijn allemaal geslaagd en daarom 
mochten ze het boek ’Vrienden voor Vrienden’ in ontvangst nemen.

De Rotterdamse cultuurscouts vierden hun 10 jarig bestaan 
in het gerenoveerde wijkgebouw het Klooster. Eregasten 
waren ex-wethouder Meijer die vanuit Sociale Vernieuwing 
met het initiatief cultuurscouts startte en wethouder Laan, 
die als toenmalig portefeuillehouder Kralingen de eerste in 
dienst nam.

Cultuurscouts bestaan 10 jaar
De cultuurscouts spelen niet al-
leen een belangrijke rol in het 
verbinden van Kunst met een gro-
te K en het volks gevoel, zij geven 
ook een boost aan het culturele 
leven door het leggen van tal van 
verbindingen. Honderden mensen 
vulden het historische gebouw 
met een stedelijke uitstraling. Je 
kon midgetsjoelen voor de finan-
ciering van je favoriete kunstpro-
ject, tangodansen en modeshows 
bewonderen. Marieke Abelman 
van Guerrilla Kids maakte prach-
tige kleurrijke hoedjes waarmee 
de cultuurscouts bijzonder her-
kenbaar werden. De hapjes waren 
heerlijk en de contacten  warm. 
Zevenkamps cultuurscout Marie-
ke Bongaards en haar collega’s 
zorgden voor een grote enthou-
siaste achterban, dat belooft wat 
voor onze wijk.

Wie het weet mag het zeggen.
Over het kunstwerk in de Zeven-
Krant nummer 4 van 2012 is nog 
niets bekend.

de kids. Na Liede komt Kuinder 
in de picture. Bewoners worden 
binnenkort benaderd rond een 
verassende muurschildering ge-
introduceerd door jonge Zeven-
kampers.

Zevenkamp&Kunst
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Het oerwoud in Suriname.
Dit is wat wij van onze juffen hebben geleerd over het oerwoud 

in Suriname. Er zijn veel bomen. Veel watervallen, die uit-

komen in rivieren. Er leven ook veel dieren in Suriname. Er 

zijn veel giftige en gevaarlijke dieren. Ze komen haast alle-

maal niet in Nederland voor. Het aantal soorten planten is 

ongeveer 5000. Het regent vaak in het regenwoud. In Suri-

name komen er veel bedreigde diersoorten voor. In het oerwoud leven 

veel dieren bijvoorbeeld: vogels, slangen, roofdieren en vissen. Het  re-

genwoud wordt bedreigd door de mensheid. Ze kappen de bomen, en 

ze schieten de dieren dood voor hun huid. Er leven niet alleen dieren 

maar ook mensen. Die leven van het vlees van de dieren. Er zijn veel 

fruitbomen met dit soort vruchten: appels, ananas, sinasappels, ba-

nanen, perzik, meloen en druiven. De hoogste bomen worden wel 60 

meter! Je kan wel makkelijk door het oerwoud lopen.

Groetjes van  Destiny,  Elbian en Paola (groep 6c)

K i n d e r p a g i n a

De zeven wereldwonderen
Het thema van deze Kinderboekenweek is “Hallo wereld” Wij, de 

kinderen van groep 8, houden ons bezig met de 7 wereldwonderen 

waaronder: het Colosseum, de Piramide van Cheops, Stonehenge,de 

Tasjmahal en de Chinese muur. Het is een erg leuk project en ook 

erg leerzaam want over elk onderwerp krijgen we veel informatie. 

We hebben aparte groepjes in de klas gemaakt  en over elk onder-

werp gaat een groepje kinderen tekenen, bouwen, schrijven , pre-

sentaties maken  en muurkranten maken. Onze klas is er erg 

enthousiast over. Iedereen uit de klas neemt allemaal spullen 

mee ui verschillende culturen voor de kijkmiddag op 18 oktober 

2012.  Groetjes van Loubna (groep 8b)

De landenmiddag in groep 3

Op maandagmiddag 15 oktober werd er voor 

de leerlingen van de groepen 3 van de Ds. 

J.J. Buskesschool een landenmiddag georga-

niseerd. Bij iedere juf werd er over een bepaald 

land gewerkt. In de klas van juf Heselaars leer-

den de kinderen van alles over de molens in Ne-

derland, werd er een molen geknutseld en heb-

ben ze typische Nederlandse lekkernijen gege-

ten, zoals kaas, speculaas en ontbijtkoek. Zodra 

de kinderen de klas van juf van der Hoek binnen-

kwamen, werden ze vriendelijk ontvangen met “Ni 

Hao”, wat Chinees is voor “hallo”. De kinderen hebben ge-

sproken over de Chinese tekens, klederdracht en ze hebben een ty-

pisch Chinees hoedje gemaakt. Tijdens deze les mocht de kroepoek 

natuurlijk niet ontbreken. Het derde land dat werd bezocht, was 

Frankrijk. Juf Zwegers vertelde de kinderen over de Eiffeltoren in Parijs en liet de 

kinderen een heerlijk stokbroodje eten. Na dit praatje en het lekkers hebben de kinde-

ren de Eiffeltoren zelf gemaakt. Het was een zeer geslaagde middag.

De Ds. J.J. Buskesschool

 De continenten van de wereld
In de projectweek hebben wij het over de conti-

nenten van de wereld. We hebben heel veel leuke 

dingen gedaan. Maar we vinden dit het leukst: 

Egypte! Dit hoorde natuurlijk bij Afrika. We kre-

gen van alles te weten over de geschiedenis, pira-

mides en gemummificeerde dode farao’s. Ook de 

goden waren interessant. En toen mochten we een 

scarabee maken van klei. Dat was toch wel het leuk-

ste. Het was moeilijk om de vorm te maken en nu 

moeten we ze mooi verven. Ik kan niet wachten tot 

het volgende project! Doei!!!!! Groetjes van Mario en 

Joost (groep 7c)

Kinderboekenweek
Leuk project samen met de kinderboekenweek.

Wij  willen  iets  vertellen  over   de projectweek en de 

kinderboekenweek. De titel is  ‘hallo wereld’ en  we heb-

ben een tentoonstelling in de klas. We begonnen met een  

flashmop van ‘hallo  wereld’ (dat is een dans) en dat was 

leuk en alle juffen waren verkleed. Wij hebben in de project-

week de Eiffeltoren gemaakt. We hebben geleerd dat de Eif-

feltoren in Parijs staat. Parijs is de hoofdstad van Frank-

rijk. Hij is 324 meter hoog! We hebben ook over China ge-

leerd en Chinese poppetjes gemaakt. China heeft een hele lan-

ge muur. Het is een heel groot land en er wonen super veel 

mensen. We hebben ook molens uit Nederland gemaakt. Het 

is een leuk project! Groetjes van Noa en Cato (groep 4c).

Wat is de wereld groot
In de groepen 1 en 2 hebben we hard gewerkt over de kinderboe-
kenweek en ons er aan gekoppelde project over de wereld. We heb-
ben liedjes geleerd in andere talen, geleerd over dieren en vlag-
gen uit allerlei landen en erover gepraat dat iedereen anders is. De kin-
deren kennen nu woorden als savanne, totempaal en iglo. In de gang 
konden ze op de wereldkaart dieren in het goede werelddeel zetten. Ook 
in de klas hingen die werelddelen op. Kunt u ze herkennen? Ik vergeet 
bijna het belangrijkste: we hebben heel veel boeken voorgelezen over al-
les wat met die grote wereld te maken had. Het thema van de kinder-
boekenweek wasimers: Hallo Wereld! Namens de 6 klassen van groep 
1 en 2 van de ds. J.J. Buskesschool.   

Ethiopie
De Kinderboekenweek  ging over 

landen . De juf heeft spullen mee-

genomen uit Ethiopië. We hebben 

een project  over verschillende lan-

den . We mogen donderdag   18 

oktober dit presenteren . We mo-

gen dinsdag 16 oktober  spullen uit ande-

re landen meenemen. De juf heeft uit Ethiopië 

schriften meegenomen. We hebben vliegtui-

gen geknutseld. We vonden de vliegtuigen 

maken  super leuk. We hebben de vliegtuigen 

in onze klas gemaakt.

Groetjes  van  Naomi en Chenevieve (groep a)
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O U D E R E N N I E U W S
Doet u mee?

De bewonersorganisatie  
Zevenkamp is benaderd 
door actieve senioren 
met een origineel  idee.
Om de veertien dagen wil 
men een spannende mid-
dag organiseren in het 
LCC op het Ambachts-
plein. De ene keer komt 
bevlogen spreker, de vol-
gende keer maakt men 
een uitstap.

Een greep uit het pro-
gramma
*) De directeur van het 
Maritiem museum en een 
bezoek aan het museum, 
*) de educatief mede-
werkster van de Centrale 
Bieb en een rondleiding 

met aandacht voor de ver-
nieuwing, 
*) een medewerker van de 
Trompenburg Tuinen en het 
Arboretum gevolgd door 
een unieke wandeling, 
*) de gids van Boymans ge-
volgd door een verassende 
rondleiding 
*) een havenvoorlichter en 
*) een bezoek aan EIC Main-
port Rotterdam op de Land-
tong Rozenburg.
Geef u snel op. Het gaat om 20 
bijeenkomsten op jaarbasis voor 
een prijs van € 60,- per jaar inclu-
sief koffie en vervoer.

De bijeenkomsten zijn ge-
pland  op vrijdagmidda-
gen van 14:00 uur tot 16:00 
uur. Voor de uitstapjes 
dient men rekening te hou-
den met de reistijd die er-

bij komt. Het vervoer ge-
beurt via de Wijkbus.

Opgeven bij LCC  
( 010 - 4563993.

Een nieuw bestuur BOZ
De bewonersorganisatie Zeven-
kamp heeft een nieuw bestuur 
dat bestaat uit Ine Breeveld en 
Ron Koldenhove. Beide Zeven-
kampers hebben hun sporen ver-
diend. Ine was voorzitter van de 
bewonersorganisatie Cool en sti-
muleerde de transformatie van 

de With de Withstraat en de link  
met de bewoners. Ron is cultu-
reel ondernemer, dichter en visi-
onair. Hij is ook financieel onder-
legd. De BOZ is op zoek naar een 
penningmeester. Het gaat niet 
om de dagelijkse boekhouding 
(kasboek), maar om het bekijken 

en controleren van de grote lij-
nen en het in evenwicht houden 
van inkomsten en uitgaven.  
Ook enthousiaste aspirant leden 
zijn welkom. 

Heeft u interesse  bel de BOZ  
( 010 - 2892400.

WIW Wijkinformatiepunt
De Bewonersorganisatie Ze-
venkamp (BOZ) zal op dins-
dag 6 november 2012 om 
10:00 uur weer van start 
gaan met het Wijk Informa-
tie Punt (WIP). 

Bij het WIP kunt u terecht voor 
wijkbrochures, JA/NEE stickers en 
met vragen over onder meer: de 
wijkkrant, de schouw (schoon, 
heel, veilig); opzoomeren en an-
dere activiteiten in de wijk. Een 
wijkvrijwilliger is er als gast-
vrouw- of  man om uw vragen te 
beantwoorden en u van de nodi-
ge informatie te voorzien. Ook 
is er een ideeën box waar u uw 

mooie en leuke wijkideeën of 
suggesties in kunt doen! Komt u 
ook weer langs? Wij zijn te vin-
den in het LCC, Ambachtsplein 
141.

Vrijwlliger bij het WIP
En wilt u vrijwilliger worden bij 
het WIP, neem contact op met 
Ron Koldenhof ( 06 - 28476560 
of stuur een e-mail (ron.kolden-
hof@gmail.com). 

Verzin een nieuwe naam
De BOZ wil graag een mooie 
naam gaan geven aan het Wijk In-
formatie Punt, een naam die voor 
u als wijkbewoner herkenbaar is! 

Weet u een originele naam, geeft 
deze door via e-mail (infozeven-
kamp@xs4all.nl) of doe die in de 
ideeën box bij Bewonersorgani-
satie Zevenkamp. Dan ontvangt u 
een mooie verrassing!

Dongebuurt
her-bestraat
De herbestrating van de 
Dongebuurt is gepland door 
de deelgemeente in 2013. 
Te zijner tijd komt de nodige 
inspraak.

Het zal werken
Wanneer je door lichamelij-
ke beperkingen niet in staat 
bent jezelf alleen te redden 
en daarbij zorg van anderen 
nodig hebt, kunnen alle-
daagse handelingen ineens 
een groot obstakel worden. 

Een hulpmiddel bij het aantrek-

ken van steunkousen bijvoor-
beeld, of met een rollator een 
hobbelige straat over gaan. Vaak 
heb je het als druk genoeg met 
de zorg zelf of hier iets voor te 
verzinnen. 

Daarom start ’Het Zal Werken’ 
een Rotterdams netwerk van in-

ventieve vrijwilligers, eigenwij-
ze en vastberaden uitvinders die 
zich inzetten om met elkaar op-
lossingen te bedenken en te rea-
liseren voor dit soort praktische 
problemen.

Contact
Voor vragen en oplossingen kunt 
u contact opnemen met Dennis 
Lohuis: 
hetzalwerken@gmail.com.

Intussen meer dan twee jaar ge-
leden heeft Wollefoppengroen 
& co, een bewoners initiatief-
groep uit de wijk, een burgerini-
tiatief ingediend bij de deelge-
meente. Meer dan 500 handteke-
ningen werden opgehaald om het 
Manifestatieveld, een groot kaal 
en leeg veld in de wijk, om te to-
veren in een mooi stadspark. De-
ze maand is de deelraad akkoord 
gegaan met de plannen. 

Het wordt dus een prachtig 
parkje, een Manifestatie-
Park!
Een heerlijk parkje om in te wan-
delen of te gaan zitten. En het 
is nog eetbaar ook! Een groot 
deel van de bomen die er ge-
pland gaan worden zijn fruit- en 
notenbomen. Daarnaast wordt 
een groot deel gereserveerd voor 
stadslandbouw. De zevenkam-
pers kunnen dus binnenkort zelf 
hun groenten gaan opkweken en 
deze samen oogsten. Natuurlijk 
zal er gezamenlijk gegeten wor-
den van de oogst en kan een echt 
smakenfestival gehouden worden 
met eigen gekweekte verse en 
biologische groenten. Mooi toch? 
Ook komt er een marktplaatsje 
waar regelmatig plaatselijke en 
streekproducten verkocht wor-
den, maar ook gebruikt kan wor-
den voor andere doeleinden. De 
mogelijkheden zijn legio.

Voor dit bijzondere project ‘Ma-
nifestatiePark in Zevenkamp’ 
heeft Wollefoppengroen & co 
de eerste Rabo Stadslandbouw 
Award gewonnen. Ook kregen zij 
de handen op elkaar van de Ge-
meente, de Stadsregio en de Pro-
vincie. En nu heeft de Deelge-
meente dus toestemming gege-
ven zodat er echt begonnen kan 
worden. 
Op dit moment is het nog niet 
helemaal bekend wanneer de 
bulldozers gaan rijden en de in-
richting van het Park door Ge-

meentewerken gaat beginnen. 
Vast staat wel dat de omwonen-
den en andere wijkbewoners be-
gin volgend jaar zelf aan de slag 
kunnen. Er staat een boomplant-
dag gepland om  met wijkbewo-
ners het nieuwe ManifestatiePark 
te openen. Hier hoort u zo spoe-
dig mogelijk meer van. 

Proeftuinen
Er is al een groep enthousias-
te bewoners die regelmatig in de 
twee proeftuinen bezig zijn met 
tuinieren. (zie foto) Ook is er een 
kas geplaatst bij Orion naast het 
Cultureel Centrum waar plantjes 
opgekweekt worden die dan in 
de tuinen gepland kunnen wor-
den. Zij zijn al anderhalf jaar be-
zig en hebben dus al ervaring op-
gebouwd. Daarbij worden zij be-
geleid door specialisten in de 
Permacultuur en Stadslandbouw. 
Er valt dus ook veel te leren en 
het is hartstikke leuk. Op die ma-
nier krijgen de Zevenkampers 
weer (meer) de connectie met de 
natuur en het groene landschap 
om de stad. We gaan weer leren 
wat groen kan doen en wat er 
nodig is voor het verbouwen van 
voedsel. Vooral ook de kinderen 
willen we dit laten beleven. Sa-
menwerking met scholen en an-
dere instanties en groepen is al 
rond of wordt besproken.

Als u ook mee wilt doen in de 
tuin of andere ideeën of vragen 
hebt in deze lijn dan kunt u con-
tact opnemen met Frenk Walken-
bach via de mail: opmerkingen@
wollefoppengroen.nl of ( 06 - 
39436150.  Volg Wollefoppen-
groen via Facebook of via wollef-
oppengroen.nl

Steun Wollefoppengroen & co 
ook met hun actie op www.groe-
nendoen.nu en stem op dit pro-
ject. U verdient dan € 50.000,- 
voor uw Manifestatiepark! Met-
een Doen!

Een eetbaar 
manifestatiepark?
Het staat te
gebeuren!

K i n d e r p a g i n a
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Zuidelijke toestanden in Zuidelijk Wijkpark
Stage 7 de fameuze jongerendag in het Zuidelijk Wijkpark 
was bijzonder sfeervol. Een reuze stormbaan verscheen op 
het grasveld bij het boomgaardje. 

Eenmaal opgeblazen en de kids 
waren niet meer te houden. Van 
drie tot half acht werd gespron-
gen, geklauterd en gegleden. Dat 
was niet het enige dat te bele-
ven viel. Tussen de appelbomen 
stond een schildersatelier met 
ezels en canvasdoeken, een pe-
tit Montmatre. Het leidde tot fel-
kleurige Corneilledoeken. Ook de 
pony’s waren van de party en he-
le rijen gegadigden schoven aan. 

Fruitworkshop
Voor de fijnproevers was er een 
fruitworkshop. Een aantal kin-
deren maakte er een kunstwerk 
van, zo een beetje ‘nouvelle cuisi-
ne’. Dj Jeff animeerde de boel en 
was bijzonder populair. Wat la-
ter startte het jongerenprogram-
ma met de ontroerende reggae 
van Zacharie, de fenomenale op-
pepper van Rass Motivated een 
echt rolmodel en Die Boyz geno-
mineerd voor de Nederlandse hip 
hop prijs.

HipHopHipHopHipHop
Het was geweldig hoe de hip 
hoppers de kleintjes meekregen, 
dat belooft voor de toekomst. 
Veel jongeren bekeken het po-
dium gebeuren relaxed vanop 
het grasveld. Maar na een tijdje 
was niemand nog te houden en 
werd er gedanst tot in de vroe-
ge nacht. Wat een ontlading. Wat 
fantastisch was, alle zangers, rap-
pers en dj kwamen uit Zeven-
kamp. Zij wisten met medewer-
king van de Little Cave hun oefen 
en chillplek een programma neer 
te zetten.

Veel gezelligheid
De jongerendag was onderdeel 
van het Reizend Podium geïntro-
duceerd door Wollefoppen Groen 
van, door en voor de wijk Zeven-
kamp.
We konden naast de jeugd heel 
wat ouders en buren begroeten 
die voor veel gezelligheid zorg-
den.  
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Reizend podium in Vliedbergbuurt
Het reizend podium nestelde 
zich op 12 september 2012 
in de Vliedbergbuurt op het 
grote basketbalterrein. Het 
animo van ouders en kids 
was overrompelend. 

Ze gingen pottenbakken, schit-
terende hartjes maken, schilde-
ren in een echt openlucht ate-
lier met ezels en schildersdoe-
ken,  breakdansen en capoeira 
oefenen. Trekkers waren de fa-
meuze Groove Kings die jongens 
en meisjes met breakdance op 
het zeil kregen en de fantastische 
Cria Familia met hun capoeira.
De Cria’s zijn een grote Brazili-
aanse musicale familie. Ze staken 
de kids instrumentjes in de han-
den en het hele plein ging musi-
ceren.

Klapper  op de vuurpijl was het 
Circo Fiasco waarbij een  buite-
lende artiest de kinderen wist in 
te schakelen met een draaiorgel-
tje, circuspakken en bouwhel-
men. Het publiek vond het heer-
lijk. Het geheim van het podium 
is de activering door de inzet van 
plaatselijk talent. Bewoners vrij-
willigers zorgden voor lekkere 
pannenkoeken, assisteerden bij 
de Crea, deden veel voorberei-
dend werk en stelden hun organi-
satorisch talent ter beschikking.

Een pluim!
De talrijke bezoekers vonden 
zo’n podium voor herhaling vat-
baar.
Op zaterdag 27 oktober 2012 be-
leven we de laatste editie van dit 
jaar op het Ambachtsplein.


