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Zevenkampers willen hun buurthuis terug!
De verkiezingen van 19 maart 2014 komen eraan en wij van de ZevenKrant peilden onze lijsttrekkers van de gebiedscommissie van Prins Alexander. Aan 
alle tien aangemelde partijen voor de gebiedscommissie stelden wij slechts twee vragen: 
Vraag 1: Wat vindt u van de sluiting van het LCC Ambachtsplein en vraag 2: Vindt u een buurthuis per  wijk noodzakelijk? De antwoorden:

Lijst A: Partij van de Arbeid 
(P.v.d.A.)

Antwoord 1
De PVDA-fractie  is het oneens 
met het voorstel om de exploita-
tie van het pand Ambachtsplein 
141 als wijkaccommodatie te 
beëindigen en het pand een nieu-
we functie te geven als centrale 
jongerenvoorziening. De honder-
den leden van de meer dan 35
gebruikersgroepen in het wijk-
centrum Zevenkamp mogen niet 
de dupe worden van sluiting van 
het LCC als gevolg van het forse 
snijden, door dit coalitiebestuur 
van LR, VVD en D66, in het bud-
get van het Jongerenwerk en 
andere Welzijnsvoorzieningen.
Antwoord 2
De Pvda is altijd voorstander ge-
weest van minimaal 1 buurthuis 
per wijk. Ontmoeting en uitwis-
seling leiden tot wederzijds 
begrip en verdraagzaamheid. 
De PvdA wil daarom ontmoeting 
op allerlei wijzen stimuleren 
en faciliteren door het vereni-
gingsleven, buurtbemiddeling en 
ontmoetingscentra te steunen.

Lijst B: Leefbaar Rotterdam

Antwoord 1
Het gaat Leefbaar Rotterdam om 
de activiteiten en niet om het ge-
bouw. Dit is ook de afweging die
Leefbaar Rotterdam gemaakt heeft 
voor het LCC. Openhouden van 
het LCC zou betekenen dat ande-
re zaken, bijvoorbeeld het schoon-
houden van de buitenruimte, niet 
of minder goed zouden worden 
uitgevoerd. Leefbaar Rotterdam 
heeft, met de garantie dat voor al-
le activiteiten in het LCC een pas-
sende alternatieve ruimte zou zijn, 
gekozen voor sluiting van het LCC.
Antwoord 2
De buurthuisfunctie is een (klein) 
deel van de functies van het LCC.
Het LCC was bedoeld als cultu-
reel centrum voor de hele deel-
gemeente. Deze veel bredere 
functie is niet goed van de grond 
gekomen. Leefbaar Rotterdam 
kiest voor de activiteiten en niet 
de bak stenen. Voor het organi-
seren van activiteiten is bij vol-
doende aanbod van alternatie-
ve ruimte (zoals nu het geval is) 
geen wijkgebouw nodig.

Lijst C: VVD

Antwoord 1
De hoeveelheid aan (semi) open-
bare ruimte moet goed benut 
worden. Het clubgebouw van 
een sportvereniging, de velden 
die vaak alleen  ‘ s avonds en in 
het weekend worden gebruikt. 
De gemeenschappelijke ruimte 
in een verzorgingscetrum, een 
ontmoetingsplek bij het leger des 
heils, of straks bij ht nieuwe Taka-
Tuka land.
Het is goed om te zien, dat on-
danks het lastige besluit om het 
LCC een andere functie te geven, 
er zoveel mogelijkheden zijn bin-
nen de wijk.

Antwoord 1
Verandering is niet altijd leuk, 
doet ook wel pijn, maar de VVD 
is van mening , dat als het stof 
van de vele verbouwingen is 
neergedaald, het Ambachtsplein 
een mooi bruisend plein in wor-
ding is, met ook voldoende mo-
gelijkheden voor niet-jongeren 
groepen in het voormalig  LCC.

Lijst D: Democraten 66 (D66)

Antwoord 1
Het is nooit leuk om iets te moe-
ten sluiten. Er is echter een enor-
me bezuiniging op welzijn in de 
stad doorgevoerd. In deze deel-
gemeente is gekozen om niet op 
de activiteiten maar op het geld 
in de stenen te bezuinigen.

Antwoord 2
In Zevenkamp zijn 5 plekken waar 
bewoners elkaar kunnen ontmoe-
ten en samen actief kunnen zijn. 
Dat maakt een buurthuis niet 
noodzakelijk, omdat deze plekken 
prima met elkaar gedeeld kunnen
worden. Samenwerking is het sleu
telwoord. Zo heeft de scootmo-
bielgroep een afspraak met Xer-
xesDZB en Taka-Tukaland en kan 
daar terecht voor samenzijn en kof-
fie drinken.  Ook hebben de ande-
re LCC-activiteiten elders een plek 
gevonden. Wij willen bezuinigen 
op stenen, zo kunnen de voor de 
wijk belangrijke activiteiten over-
eind blijven. Juist het behoud van 
deze activiteiten zorgt dat Zeven-
kamp een aantrekkelijke wijk blijft.

Lijst E: Groenlinks

Antwoord 1
Jammer dat het is gesloten. 
GroenLinks was er niet voor, maar 
LeefbaarRotterdam, CDA, VVD en 
D66 kozen voor de centrale jon-
gerenvoorziening. De problemen 
die door de sluiting ontstonden
zijn voor een groot deel opge-
vangen in andere locaties. Aan
het ondersteunen van ontmoe-
tingsplek(ken) voor de bewoners 
wordt nog gewerkt. Voor het 
Ambachtsplein is er nu een goede 
samenwerking tussen deelge-
meente, verhuurder Nieuwe Steen 
Investments en de winkeliers.
Antwoord 2
Per wijk een voorziening is een 
goede. Of dat een buurthuis 
moet zijn? Allerlei instellingen 
op het gebied van wonen, zorg 
en welzijn bereiden zich voor op 
de decentralisatie van zorg per 
1-1-2015. Daarbij ontstaan voor-
zieningen op zorggebied die voor 
iedereen toegankelijk zijn die 
we nu niet of nauwelijks hebben, 
bijvoorbeeld eetgelegenheden 
van Humanitas.

Lijst F: CDA

Antwoord 1
Het beleid om wijkcentra te 
sluiten steunt  het CDA Prins 
Alexander niet. Een wijkcentrum 
vervult een sociale functie in de 
wijk of buurt. Het CDA wil dat de 
saamhorigheid en eigen verant-
woordelijkheid van de bewoners 
weer terugkomt. De overheid 
moet dat ondersteunen en geen 
vastgoedbeleid voeren op der-
gelijke voorzieningen. Dat geldt 
ook voor scholen, kindcentra, 
speeltuinen en dergelijke.
Antwoord 2
Op je tweede vraag is het ant-
woord duidelijk, per wijk een 
voorziening. Dat geldt ook bre-
der, bijvoorbeeld als het gaat om 
de bewinkeling in Prins Alexan-
der. Winkels moeten bereikbaar 
blijven en samen met andere 
publieke voorzieningen het hart 
van een wijk vormen.
Samenvattend:
De sociale samenhang moeten 
we in Prins Alexander vasthouden 
en verder verbeteren. Dat doen 
allereerst de burgers, de overheid 
ondersteunt hen daarbij.

Lijst G: SP (socialistische Partij)

Antwoord 1
Het eerste speerpunt van de SP 
is, dat buurthuizen een pro-
minente eerste plaats moeten 
innemen in de wijken. Veel 
Zevenkampers en inwoners van 
deelgemeente Prins Alexander 
hadden niet alleen hun clubjes, 
cursussen en film-voorstellingen, 
maar hadden ook hun ontmoe-
tingsplek. De saamhorigheid was 
groot. Een enorme kapitaalver-
nieting vond plaats. Veel vrijwil-
ligers zwermden uit en kregen 
andere bezigheden. Hun kennis 
en mensenbinding is met de 
sluiting van bijvoorbeeld het LCC 
verloren gegaan.
Antwoord 2
De SP wil onverwijld de buurt-
huizen behouden die er zijn en 
terug hebben waar ze nu weg 
zijn. Een buurthuis is geen luxe, 
het is een must om wijkbewoners 
en hun doen en laten te binden. 
Ontstane problemen kunnen 
makkelijker opgelost worden. Zo-
wel ouderen als jongeren moeten 
de (gratis) ondersteuning krijgen 
die ze nodig hebben. 

Lijst H: Lijst van Gerdingen

Antwoord 1
Bezuinigingen op het jongeren-
werk, die ten koste gaan van de 
culture samenhang in het hart 
van de wijk Rotterdam-Zeven-
kamp? Dáár is van alles mis mee!
Dat voorstel is het slechtste 
bezuinigingsvoorstel ooit! Kies 
voor het jongerenwerk, kies 
voor de culturele samenleving 
in het hart van Zevenkamp, kies 
partij voor Rotterdammers, voor 
alle Rotterdammers en gebruik 
daarbij het Gezond Verstand. Het 
enige Locale Culturele Centrum 
van onze deelgemeente dicht en 
onnodig verbouwen met gemeen-
schapsgeld! Hier en daar wat 
kleine aanspassingen hadden ook 
gekund.
Antwoord 2
Samen met de Zevenkampers en 
alle andere Rotterdammers moe-
ten alle wijken minstens één cen-
traal buurthuis hebben, waar men 
elkaar weer kan ontmoeten.  Ook 
Buurtwerk kan daar natuurlijk 
een plaats krijgen. Dus buurthui-
zen terug en/of laten staan opdat 
samenwerking nodig is.

Lijst I: Marcel Sabajo Lijst J: Transparante Politiek 
in Alexander (TPA)

Antwoord 1
In Zevenkamp verdwenen bin-
nen 10 jaar buurthuis Uitibuis en 
wijkgebouw De Scheg (het LCC). 
Zij zorgden voor sociale cohe-
sie in Zevenkamp. Sluiting van de 
Scheg is een daad van destructie. 
De sluiting heeft de ‘dorpskern’ 
van Zevenkamp vernietigd waar 
de dynamiek van de wijk zich in 
vele vormen en  in belangrijke 
mate afspeelde en ontwikkelde.
Antwoord 2
Een buurthuis is noodzakelijk 
omdat het participatie bevor-
dert. Daarnaast moet de gebieds-
commissie samen met bewoners 
en ondernemers plannen kun-
nen maken in de wijken. Daar 
hoort een ruimte bij waar dat uit-
gevoerd kan worden. Dan kan 
de functie als adviserend orgaan 
waargemaakt worden, o.a. gericht 
op een florerend Ambachtsplein. 
Benut efficiënt alle ruimte in de 
Jongerenvoorziening en realiseer 
een mix tussen jong en oud, ves-
tig daarnaast een ontmoetings-
ruimte voor alle Zevenkampers.   
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Smul ze!

Ingrediënten 4 personen
400 ons pasta 
2 grote uien
1 teen knoflook
1 spaanse peper
1 blikje ansjovis
Raapstelen of 
Turkse Spinazie of
Paksoi
Zout

Lezen is leuk!

Ambachtsplein en zo...

Februari is ieder jaar weer 
de maand van de gebitsver-
zorging. Ook onze praktijk 
heeft daar aan mee gedaan. 
Dat betekent dat we deze 
maand extra aandacht heb-
ben gegeven aan gebitsver-
zorging. 

Waarom gebitsverzorging? 
Helaas hebben de meeste hon-
den, die ouder zijn dan 3 jaar 
gebitsproblemen. Ook bij katten 
komen gebitsproblemen veel 
voor. De oorzaak is vaak tandplak 
en tandsteen, of andere proble-
men aan het tandvlees. Wat veel 
mensen niet weten is dat er bij 
ernstige gebitsproblemen en veel 
tandsteen niet alleen een kans is 
dat de tanden of kiezen verloren 
gaan, maar ook dat er ontstekin-

gen van heel belangrijke organen 
op kunnen treden. En die kunnen 
weer tot ernstige lichamelijke 
problemen leiden.

Wat is een goede gebitsver-
zorging? 
Net als bij mensen krijgen hon-
den en katten tandplak. Als dit 
niet wordt verwijderd binnen 24 
uur kan dat tandsteen worden.  
De beste methode hiervoor is da-
gelijks tandenpoetsen. Dat klinkt 
misschien ingewikkeld, maar met 
een beetje geduld is het de mees-
te honden en sommige katten 
aan te leren. Vraag uw dierenarts 
om het een keertje voor te doen. 
Verder helpt het bevorderen van 
kauwen ook. Er bestaan hiervoor 
speciale brokken tegen tandsteen 
voor honden die er heel gevoelig 

Gebitsverzorging
Eugene Wren een welgestelde 
kunsthandelaar van 50 jaar, staat 
op het punt om met de mooie 
arts Ella te trouwen. Hij heeft het 
roken en drinken inmiddels on-
der controle, maar krijgt er een-
onschuldige verslaving voor terug 
die nog grote gevolgen zal heb-
ben. Op een dag vindt hij een en-

Dit recept komt uit de kookrubriek dat uitgezonden wordt op de 
Belgische zender Één. Niet alleen maakt Mark de meest smaakvolle 
recepten maar doet allengs ook tips meegeven over hoe te snijden en 
geeft daarbij achtergrondinformatie op een speelse manier.

Zet een pan water op, doe ruim zout erin en kook hierin voldoende 
pasta gaar. (Schelpjes of hoorntjes). De vorm van de pasta bepaalt 
hoeveel saus er aan blijft ’kleven’.
Maak de uien schoon en snijd ze in kleine stukjes door ze eerst 
overlangs door te snijden, leg de halve ui op de snijplank en snijd 
horizontaal naar de wortel zijde een paar keer in. Snijd dan van boven 
naar beneden in plakjes en zie, de kleine stukjes ui zijn klaar om te 
fruiten. Doe ruim olie in de kookpot zodat de uien net onder staan. 
(Dit noemt men braadstomen). Plet een teen knoflook, de schil valt er 
als vanzelf af nu, snijd de teen in heel kleine stukjes en braadstoom 
die mee. (Geen deksel op de pan doen). 
Snijd de spaanse peper overlangs doormidden, verwijder de pitjes en 
hak de peper zeer fijn. Braadstoom de peper mee.
Snijd als laatste de ansjovis in kleine stukjes en braadstoom die ook 
mee. Goed roeren om aanbakken te voorkomen, tot een saus ont-
staat. Snijd de raapstelen in kleine stukken, braadstoom die kort mee 
en roer alles door de al dente gekookte pasta. 
U kunt eventueel als extra nog een mootje (gebakken) zalm erbij 
serveren.

Het moet gezegd worden dat het Ambachtsplein wel aan 
een opknapbeurt toe was en nog is. De plannen zijn ge-
maakt, maar ja, nu de uitvoering nog. Ik zie daaglijks veel 
stofwolken opwaaien afkomstig van sloop en veel lawaai 
komt achter de plankenmuur vandaan. Nieuwsgierig word 
je daar wel van. Dat Lidl terugkomt is een hele opluch-
ting en de Wibra zorgde eveneens voor veel geloop op 
ons plein. Hopelijk gaat die zijde van het plein weer een 
aaneengesloten geheel van winkels vormen en komt daar-
mee het centrale winkelpunt weer op een goede plaats te 
staan. Een leeg plein is ongezellig vind ik, liever zie je he-
le drommen mensen over het plein gaan, de gehele dag 
door. Dat brengt leven in de brouwerij als het ware. He-
laas zijn we nog ver van dat punt verwijderd als ik naar 
de andere kant van het plein kijk. Wat zit daar nou nog? 
Ik ontdek een heel gat tussen het naaiatelier, de shoar-
mashop en de pas veel verderop zijnde muziekwinkel 
naast de Coop. Het is te hopen dat deze leegstand niet al-
leen zeer snel opgelost zal kunnen worden, maar dat de 
daarmee gaande verbouwingen nog dit jaar voltooid zul-
len zijn. Toch zal dat het plein niet alle leven teruggeven 
die het voorheen had. Het wijkcentrum zorgde voor een 
heel groot deel voor de levendigheid op het plein. Be-
halve de cursussen en clubs die daar waren, werd er van-
uit het Buurtwerk en het LCC veel buitenactiviteiten geor-
ganiseerd. Om de buiten-activiteiten enkel aan de winke-
liersvereniging over te laten is flauw en lang niet voldoen-
de. Samenwerken is eveneens een vorm van participatie, 
dat de overheid graag wil, dus overheid, doe er eens wat 
echt aan en stel het wijkgebouw weer open voor ieder-
een. De winkeliers zullen er blij om zijn. Wat er eigen-
lijk nogal mis is het onderwerp winkelcentrum. De Hes-
seplaats is opgeknapt, heeft een eigen logo en het is daar 
inmiddels best wel druk. Ontwerp een indrukwekkend 
herkenbaar logo voor het Winkelcentrum Ambachtsplein 
en maak de juiste reclame via dat logo en trek daarmee 
weer veel publiek uit heel Alexander en van daarbuiten.
    I.N.S.P. Vlijmscherp

Een snel en niet duur recept, maar o zo lekker!

Bijdrage van 
The Readshop

velop met veel geld erin. Hij be-
sluit een briefje met zijn vondst 
en zijn telefoonnummerop een 
lantaarpaal  te hangen. Dit brief-
je zorgt ervoor dat de levens van 
verschillende mensen, met al hun 
obsessies, dromen en problemen 
bij elkaar komen. De kruimeldief 
die gechanteerd wordt en het 

geld goed 
kan ge-
bruiken, 
zijn ex-
vriendin 
Gemma en 
de depres-
sieve eige-
naar van 
het geld, 
Joël, die 
patiënt 
wordt van 
Ella. Al de-
ze men-
sen verlan-
gen eigen-
lijk alleen 
maar eer-
lijkheid, 
maar moe-
ten daar-
voor wel 
eerst hun 
donkere 
kant on-
der ogen 
zien.

Kasta

Hella’s kookrubriek

voor zijn, maar ook brokken in 
plaats van zachte voeding hel-
pen. Verder helpen kauwstaven 
of tandreinigende speeltjes ook 
om de hoeveelheid tandplak te 
verminderen. 

Wat als er al tandsteen of 
een ander gebitsprobleem 
aanwezig is? 
Tandsteen poets je niet zomaar 
weg. Als tandsteen aanwezig is 
gaat het tandvlees ontsteken en 
kan een gebitsreiniging onder 
narcose nodig zijn. Symptomen 
daarvan zijn uit de bek stinken 
en soms pijnuitingen, klachten 
met eten of speekselen. Mocht 
u daarover twijfelen laat het dan 
controleren door uw dierenarts. 

Karin Lunenborg
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Sport & Recreatie en Wol-
lefoppengroen organiseer-
den de eerste vleermuizen-
loop in Zevenkamp. Langs 
de Zevenhuizerplas komen 
verschillende soorten vleer-
muizen voor, zoals gladneu-
zen en hoefijzerneuzen. 

Tijdens de schemering vliegen ze 
uit op zoek naar insecten. Door 
ultrasone geluiden uit te zenden 
traceren ze de insecten om ze 
vervolgens lekker op te eten. Ze 
zijn te herkennen aan hun onre-
gelmatige vlucht.

Voor de kids werd drie kilome-
ter uitgezet en voor de volwasse-
nen vijf en tien kilometer en dat 
door dit roemruchte vleermuisge-

1e Vleermuisloop
bied. Omdat de wind behoorlijk 
opzette, waren de vleermuizen 
en insecten wat minder actief, 
maar dat kan niet gezegd worden 
voor de deelnemers.  
Extreme records werden gehaald 
en de sportievelingen werden 
in de medailles en in de bloe-
men gezet. 150 volwassenen en 
70 kinderen verschenen aan de 
startlijn en dat voor een eerste 
begin.
Iedereen werd getrakteerd op 
biologische tomatensoep, ori-
ginele Glühwein en warme cho-
colade. Dat was ook wel mooi 
gezien de stormachtige omstan-
digheden. De vleermuizenloop 
is voor herhaling vatbaar. Er was 
volledig support van Taka Tuku-
land.  

Gare du Nord: Reuzekranen
De aankomst van de trein-
wagon op het vroegere 
Palaceterrein was een ech-
te sensatie. De 26 meter lan-
ge wagon kwam aan op een 
reuze oplegger en werd met 
twee grote kranen op de 
aanwezige rails gezet. Het 
was geen makkelijk werk. 

Heel wat buurtbewoners kwamen 
in de vroege uurtjes naar bui-
ten voor deze sensatie. Binnen-
kort worden de terrassen aange-
legd en wordt in de wagon een 
totaal nieuwe keuken gebouwd. 
In maart word de buitenkant ori-
gineel beschilderd.

Culinaire hoogstandjes 
Punar Coskun neemt het culinai-
re gedeelte voor haar rekening. 

Het wagonrestaurant krijgt de 
sprekende naam Gare Du Nord. 
Het wordt Nederlands eerste bio-
wagonresto: 100 procent biolo-
gisch. Ze zijn open van 10:00 uur 
tot 22:00 uur. Ze serveren maal-
tijden die wat samenstelling be-
treft meegaan met de seizoenen. 

Een kleine greep de menu’s 
Voor ontbijt krijg je diverse pan-
cakes, gezonde smooties en 
brood met diverse spreads. Wat 
denk je van een lunch met soe-
pen en seizoensalades? 

In de lente wordt het spinazie en 
wilde paddenstoelen, peulen en 
erwten uit de eigen tuin. Punar 
serveert de eigen plantaardige 
burger, de ’Die hard’! De burger 
heeft heel wat plantaardig eiwit 

uit soja en tarwe. Het gerecht is 
speciaal voor hen die vlees nooit 
kunnen laten. Voor de dames-
smaak is er een lekkere groente 
burger. In de winter krijg je een 
rode bieten burger, in de zomer 
worden dat tuinbonen. 

Bepaal het menu
Als diner komt er een dagscho-
tel met elke dag een ander ge-
recht, een verschillend soepje en 
een verassend dessert. Wat krijg 
je als je vanavond komt? Seitan 
Stroganov met geroosterde wor-
telgroente en salade van poste-
lein.  Het is de bedoeling bezoe-
kers te betrekken bij het menu. 
Via de site ventileer je je wensen 
en bepaal je mede het menu. Re-
gelmatig komen er gastkoks, on-
gekende talenten uit de buurt. 
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DINSDAG TIJD WAAR

WOENSDAG TIJD WAAR

Begrijpt u mij? 09:00 uur - 11:00 uur Swedero 
Groepsles voor vrouwen       Michelangelostraat 46

Donderdag TIJD WAAR

Taalgroep 19:30 uur - 21:00 uur De Burcht
1 op 1 les door vrijwilligers  Van Moorselplaats 1

Individuele Nederlandse Taalgroep 09:00 uur - 11:00 uur Nijeveld
1 op 1 les door vrijwilligers  13:00 uur - 14:30 uur G.B. Shawplaats 100
’s Ochtends met kinderopvang. 20:00 uur - 21:30 uur Open Hof
          Hesseplaats 221

MAANDAG TIJD WAAR

Babbelgroep 10:00 uur - 11:30 uur Laurens De Aarhof
Samen Nederlands praten in groepjes samen    Aar 193
met vrijwilligers  

Praten en breien 09:30 uur - 11:00 uur De Oriënt 
Al doende leert men        Kobehof 5

Nederlands Taalactiviteiten

DINSDAG TIJD WAAR

WOENSDAG TIJD WAAR

Slanke lijn club 10:00 uur - 11:00 uur Aafje De Vijf Havens 
Groepsles voor vrouwen        Zevenkampse Ring 40

Vrijdag TIJD WAAR

Bridge 13:00 uur - 16:00 uur Woonbron
Elke week samen bridgen  Zevenkampse Ring 342

Praten en breien 10:00 uur - 12:00 uur 7Art
Elke week komt een groep vrouwen bij elkaar   Hendersonplaats 7
om samen te breien  Ommoord

MAANDAG TIJD WAAR
Filmmiddagen 14:00 uur - 16:00 uur Aafje De Vijf Havens 
Elke 2e maandag van de maand een leuke film     Zevenkampse Ring 40

Nieuwe locaties voor activiteiten 55+

Boekenclub 14:00 uur - 16:00 uur Aafje De Vijf Havens
Samen een boek lezen en bespreken. Elke 2e dinsdag Zevenkampse Ring 40

Heeft u ook moeite met hen invullen van uw belastingpapieren? Vanaf 
nu kunt u terecht op de eerste etage van Aafje ’5-Havens’ in de zaal 
van de cliëntentraad. Om uw afspraak te maken kunt u bellen met 

Dhr. Heeman op ( 010 - 2201077 op maandagavond van 19:00 uur 
tot 21:00 uur, woensdagmiddag van 12:00 uur tot 15:00 uur en don-
derdagmiddag van 16:00 uur tot 18:00 uur.

Belasting-moeite

Bent u onze vrijwilliger?
De Bewonersorganisatie Zevenkamp (BOZ) zoekt balie-

medewerkers voor het invullen van eenvoudige formu-

lieren, het reageren op aanmaningen, het doorverwijzen 

naar de raadsvrouw en maatschappelijk werk, eenvou-

dige consumentenzaken zoals abonnementen en klach-

ten of afspraken met de belastingwinkel.

Heeft u interesse voor deze boeiende vrijwilligersbaan, 

bel naar de BOZ op ( 06 - 49466703 of mail 

stichtingboz@hotmail.com.

De BOZ zoekt 
vrijwilligers ter 
versterking van 

het team.

Op 23 en 30 januari 2014 is in de speeltuin Taka-Tukaland met de 
sloop begonnen. Na een kop koffie en een werkbespreking, werden 
de speeltoestellen uit elkaar gehaald of afgezaagd. Vrijwilligers van 
WollefoppenGroen, van de speeltuin en mensen van Orion hebben 
keihard gewerkt. Tussen de middag werd er met elkaar geluncht.
De beheerder van de speeltuin was zeer te spreken over de hulp die 
hij van de vrijwilligers heeft gekregen en hoopt dat de samenwerking 
ook tijdens de verdere verbouwing voortgezet kan worden.
Buurtwerk heeft al een geschikte aannemer gevonden en zodra alle 
afspraken gemaakt zijn, wordt met de verbouwing van de speeltuin 
gestart.

Taka-Tukaland gesloopt tbv verbouwing
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WijkInformatieWinkel
Belangrijke mededeling
BOZ is gestart op een nieuwe locatie met een vrije inloop behalve op dinsdagmiddag! BOZ 
werkt in 2014 alleen op afspraak. Met ingang van 20 januari 2014 is BOZ gehuisvest op 
het volgende adres: Charley Tooropsingel 52 (nabij de metrohalte De Tochten). Voor het 
maken van een afspraak kunt u bellen met ( 06- 49466703 of mailen naar stichtingboz@
outlook.com

Spreekuren:
maandagmorgen  van 09:00 uur tot 12:00 uur (vrije inloop)
dinsdagmiddag van 13:00 uur tot 17:00 uur (op afspraak)
donderdagmorgen van 09:00 uur tot 12:00 uur (vrije inloop)

Waar staat de WijkInformatie Winkel voor:
> Aanvragen van sociale voorzieningen
> Invullen van formulieren
> Bellen naar instanties
> Verzekeringen, abonnementen, lidmaatschappen afsluiten en eindigen
> Betalingsregelingen treffen
> Doorverwijzen naar andere instellingen of instanties indien nodig naar bv naar Vraagwijzer

K i n d e r p a g i n a
Pagina 5

  
Van maart tot november 2013 was Creatief Centrum 7Art actief op het Ambachtsplein in 
Rotterdam-Zevenkamp. Om met de creatieve activiteiten verder te kunnen gaan, was het 
noodzakelijk snel een nieuwe ruimte te vinden. En dat is gelukt in Rotterdam-Ommoord. 

Op de plaats waar het Activi-
teitencentrum Het Atelier van 
Buurtwerk was gevestigd, heeft 
7Art weer een ruimte kunnen 
vastleggen en deelt het gebouw 
met twee jonge bedrijven. Het 
pand is te vinden op Hender-
sonplaats 1 in Ommoord, vlakbij 
wijkgebouw Romeynshof. 

Hieronder een overzicht.
van de 7Art activiteiten in Om-
moord
Schrijversgroep 
Alle mensen die schrijven leuk 
vinden kunnen op elke maandag-
avond van 19:30 uur tot 22:00 
uur hun verhaal en gedicht mee-
nemen naar 7Art om dat te de-
len in de schrijversgroep. Door 
de opbouwende kritiek van de 
andere leden van de groep kunt 
u een betere schrijver of dichter 
worden. Soms werken we ook ter 
plaatse aan een schrijfopdracht. 
Op dit moment is het ook moge-
lijk een bijdrage te leveren aan 
de dit jaar uit te brengen bundel 
Natuurlijk Alexander. Kosten per 
avond 2,- euro.

Reparatie & Herstel in 7Art
Op elke donderdagmiddag van 
13:00 uur tot 16:00 uur kunt u te-
recht bij een specialist voor her-
stel van uw kledingstuk, keuken-
apparaat, speelgoed, meubelstuk, 
etc. Terwijl u een kopje koffie of 
thee drinkt, wordt bekeken of re-
paratie mogelijk is. Als tot repa-
ratie overgegaan kan worden, zal 
in overleg een zeer voordelige 
prijs worden vastgesteld. Vervol-
gens kunt u besluiten of de repa-
ratie uitgevoerd zal worden. 
Reparaties aan computers, lap-
tops, etc. kunnen op afspraak ge-
daan worden.

Naaiatelier
In het naaiatelier wordt op dins-
dag van 10:00 uur tot 14:00 
uur en donderdag 10:00 uur tot 
12:30 uur aan opdrachten ge-
werkt. Van het maken van patro-
nen tot de uitvoer. Het is geble-
ken dat er een grote behoefte is 
aan naailessen. Daar speelt 7Art 
op in door naailessen aan te bie-
den. Een docente geeft op el-
ke donderdag van 10.00 – 12.30 
uur deze lessen. Na een gratis in-
troductie van het gebruik van de 
naaimachine, kunt u op dit mo-
ment voor een introductieprijs 
van slechts € 1,- (per les) les-
sen volgen. Bij voorkeur opge-
ven via het contactformulier van 
www.7ART.nl of info@7art.nl. 
U kunt natuurlijk ook gewoon 
langskomen voor informatie.  

Tekenen en schilderen voor vol-
wassenen
Marieke de Koning geeft teken- 
en schilderlessen aan volwasse-
nen op vrijdag van 19:30 uur tot 
21.30 uur. Er is nog ruimte op 
vrijdagavond om lessen te vol-
gen. Opgave kan rechtstreeks bij 
Marieke de Koning via ( 06 - 
33092407 of via www.7Art.nl of 
info@7art.nl.

De 50+ breiclub 
Door de sluiting van het LCC 
vond de zeer actieve breiclub een 
plek in 7Art aan het Ambachts-
plein. Door het gedwongen 
vertrek van 7Art waren alterna-
tieve locaties o.a. de bistro bij 
het zwembad en het Leger des 
Heils. Doordat dit geen besloten 
gelegenheden waren, was het 
enthousiasme hiervoor niet zo 
groot. Na een kennismakings-
bezoek aan 7Art in de nieuwe 

locatie werden de dames gelijk 
enthousiast. Ondanks dat het 
wat verder weg is komt de club 
nu weer bij elkaar in 7Art in Om-
moord.
Overige activiteiten
Tijdens de voorleesdagen (22 
januari t/m 1 februari) zij zowel 
in de bibliotheek van Ommoord 
en 7Art voorleesactiviteiten 
geweest. Dit kan in de toekomst 
een structureel karakter krijgen.
Verder is 3, 4 en 5 februari aan-
dacht besteed aan de poezie-
week door 7Art.
In de bibliotheek van Ommoord 
werd een interactieve workshop 
georganiseerd voor kinderen van 
4 tot 7 jaar. In de Apollozaal van 
Romeyshof vond de finale van de 
gedichtenwedstrijd voor kinde-
ren plaats en in 7Art kon ieder-
een een bezoek brengen aan het 

Creatief Centrum 7Art van start in Ommoord
poëzieatelier. Met o.a deelname 
van de KSH van de Buskus school 
en basisschool De Waterlelie uit 
Zevenkamp.

Wilt u zelf workshops geven in 
7Art, dan is daar ruimte voor. Wij 
informeren u graag over de mo-
gelijkheden.

Wilt u zelf workshops geven in 
7Art of wilt u de ruimte gebrui-
ken voor uw activiteit, dan is daar 
ruimte voor. Wij informeren u 
graag over de mogelijkheden.

Contactgegevens 7Art
A  Herdersonplaats 1
3068 JM Rotterdam
www.7ART.nl
info@7art.nl
(  06 - 28476560
 



ZevenKrant nummer 1, tweeëntwintigste jaargang, februari/maart 2014Pagina 6

Tijdcapsule70-jarige bruiloft

Ondergronds?

J.  v. d.  Ploeghuis

Een Tijdcapsule wordt weer opgegraven. Vijftien jaar geleden begroef deelraadbestuurder 
Erwin van Duin een kist, een tijdscapsule, voor het nageslacht. Hij werd vergezeld door tal 
van bewoners, leden van bewonersorganisatie en opzoomeraars. 

Wat zit in die capsule? De wen-
sen van de 20e eeuw voor de be-
woners van de 21e eeuw. Naast 
de toekomstwensen zitten er ook 
videobanden in en super 8 films. 
Aan de hand van foto’s heeft 
stadsbeheer de plek van de be-
graafplaats gevonden.  
Op zaterdag 12 maart 2014 krij-
gen we de officiële opgraving. 
Hieraan wordt als bewonersini-
tiatief een kleine festiviteit ge-
koppeld in samenwerking met 
de scholen. Gedacht wordt aan 
een drumband, gedichtjes en een 
acrobatisch schatgravers num-
mer. Uiteraard werken bewoners 
hierbij samen met de winkeliers. 
De vondst (video en film) krijgt 
natuurlijk een vervolg. Zijn er 
nog bewoners die erbij waren 15 
jaar geleden of het zich herinne-

ren? Kan je er wat meer over ver-
tellen? Neem contact op met Elly 
Brevoort ( 010 - 4754066.

35 jaar geleden 
Wist je dat het 35 jaar geleden 
is dat op 20 maart de eerste paal 
werd geslagen van de allereerste 
Zevenkamp woningen?  
Wist je dat 30 jaar geleden op 4 
april 1984 het eerste metrostati-
on werd geopend als een aftak-
king van de Binnenhoflijn. Ook 
bestaat het winkelcentrum 30 

De heer en Mevrouw Keiverda 
vierden in hun eigen woning 
aan de Tochtenweg hun 70-jarig 
huwelijksfeest. In de Sevencamp 
was het een drukte van belang 
van niet alleen bewoners en 
buren van dit echtbaar, maar kwa-
men familieleden van heinde en 

verre hun felicitaties geven.
Uiteindelijk werd het een grote 
zee van bloemen en boeketten. 
Ook de voorzitter Frans van der 
Hilst van Deelgemeente Prins 
Alexander kwam het bruidspaar 
een dag later feliciteren. Wij 
wensen hen nog vele jaren.

Op zaterdag 22 maart van 13:30 
tot 17:00 uur is er in Jan van der 
Ploeg een echt ontmoetingsfeest 
tussen de bewoners en mensen 
uit de buurt. Het wordt een leuke 
spelletjesmiddag met gebak en 
een heerlijke warme maaltijd als 
slot. De middag georganiseerd in 
het kader van NL, beoogt buurt-
bewoners naast de gezellige ont-
moeting ook enthousiast te ma-

De Bewonersorganosatie 
Zevenkamp hield een enqu-
ète in de buurt van Piccolo, 
Harp en Citer. De vraag was 
of de bewoners de minicon-
tainers wilden behouden of 
liever wilden overstappen 
naar een ondergrondse con-
tainer. 

Er werden 72 bewoners bereikt. 
Van hen kozen 43 voor het 
behoud van de kliko’s en 32 van 
hen gaven de voorkeur aan een 
ondergrondse container. De voor-
standers van de ondergrondse 
optie waren overwegend jong 
en flatbewoners. Ze ergerden 
zich aan de concentraties van de 
kliko’s. Het is geen gezicht en 
het belemmert de voetgangers. 
De kliko’s zijn niet ethetisch. Ze 
waaien om en de scholieren gaan 
er mee rotzooien. Bij de onder-

grondse container kan je ook 
elke dag je vuil kwijt.

Voorstanders
De voorstanders van de kliko’s 
wijzen op het gemak. De stort-
plek is dichtbij en je hoeft niet 
ver te lopen. Ze vragen zich ook 
af hoe je het tuinafval kwijt raakt 
in de ondergrondse container. 
Volgens hen is het fout gegaan 
toen de concentratieplekken 
werden ingevoerd. Het creëren 
van één of twee concentratie-
plekken meer bij de speelplek bij 
de Harp zou het probleem oplos-
sen. Maar eenmaal per week 
is het een eindje lopen met de 
kliko. Ze zijn bang dat mensen 
van alles erbij gaan zetten als er 
een ondergrondse container gaat 
komen. In elk geval vragen de 
concentraties van minicontainers 
om een oplossing.

ken om iets voor senioren te 
doen. Het gaat om af en toe eens 
bezoekjes af te leggen of om sa-
men eens te gaan wandelen. Vrij-
willigers van de parochiekerk 
Kop van Noord en Wilskracht 
Werkt zorgen voor de organisatie 
en geven een bijdrage aan regel-
matig contact. 
Steun elkaar in de buurt en wees 
welkom!

jaar. Een goede reden om van dit 
jaar een feestelijk herdenkings-
jaar te maken.  Doe mee!

Dit was toen
Dit zijn de foto’s uit 1999 toen 
de tijdcapsule werd begraven. 
De inhoud werd verzameld bij de 
opzoomerprojecten. Onder an-
dere zou er een super8film in zit-
ten, een videoband, muntgeld, 
wensen van Zevenkampers. Ed de 
Meijer, de toenmalige opbouw-
werker schreef een artikel erover.

Wie weet het nog?
Wie weet hier nog iets van? 
Wie was erbij? 
Wie heeft een bijdrage geleverd aan de inhoud van de tijdcapsule?
Wie herkent mensen op deze foto’s?
Wie kent het Zevenkamplied nog?

Al geruime tijd is de website 
www.zevenkamp.info door en 
voor bewoners van Zevenkamp. 
Foto’s van het kerstfeest, filmp-
jes, adressenwijzer, alle Zeven-
kamp kranten vanaf 1993 waar-
onder De Egel en de Bugel, kunt 

u erop vinden.
Puzzels met de oplossing erbij, 
diashow van het feest in de Vijf 
Havens, foto’s van het gevelcon-
cert enzovoort. Heeft u foto’s, 
filmpjes, nieuwe adressen, mail 
ons en we breiden onze site uit.
Heeft u iets te melden over Zeven-
kamp, mail: info@zevenkamp.info. 

www.zevenkamp.info
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Hulp noodsituaties
Op facebook vind je Nan, Bren en 
Mareille van voedselclub 010. 
Gezien de strengere regels vallen 
mensen buiten de voedselbank-
regeling. Een aantal bewogen 
buurtbewoners uit Noord ver-
zamelen voedsel, fietsen, bood-

schappen en verzorgen warme 
maaltijden voor mensen in nood-
situaties. Wat ze gesponsord krij-
gen geven ze ook weg. Sponso-
ren en bewoners in problemen 
kunnen contact opnemen met 
kyramexy@live.nl.

Zevenkampse brug hersteld
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K i n d e r p a g i n a

Pauwen maken
We leren nog steeds 
veel nieuwe woorden 
lezen en schrijven. 
Met dit woord zijn 
we zo trots als 
een pauw. En kijk 
maar eens hoe 
mooi we deze 
pauwen met een 
paar groepjes 
gemaakt 
hebben. 

Kerstavond op mijn school
Kaoutar El Haji [10]: allereerst ben ik naar de [kerst inn] geweest op de Ds  J.J. Bus-
kesschool aan de Ben Websterstraat.   Ik ging er heen met mijn broertje en moeder 
en het was heel gezellig. Want je kon er leuke spelletjes spelen en knutselen. Je kon 
er ook Just Dancen met de gymjuf. Wat ik wel het leukst vond was wel de spelletjes 
waarbij je heel slim moest denken. Er was ook een heel donkere kamer waar je kaarsjes 
kon aanbranden voor de kinderen in de landen waar ze nog steeds in de goudmijn moe-
ten werken. En daarom probeert onze school zoveel mogelijk geld op te halen en zo veel 
mogelijk kaarsjes aan te branden voor die kinderen. Het sjoelen vond ik ook wel leuk. 
Je kon er ook schminken en nog veeeeeel meeeer! 
Daarna ben ik met mijn eigen klas [groep 7b] en een andere [groep 6c]  naar Aafje 
De Vijf Havens  wezen zingen voor de ouderen daar. Ik vond het echt heel leuk en de 
meeste mensen ken ik nog van het cupcakes versieren wat we eerder hebben gedaan 
met ze. Sommige kinderen hebben een gedicht voorgelezen uit het boekje. Maar ik en 
Daan [10] hebben allebei een eigen gedicht geschreven  dat we voor de mensen wilden 
voordragen. En Camila [10] had haar Spaanse gitaar meegenomen en heeft voor ons alle-
maal het liedje “Midden in de Winternacht” gespeeld op haar gitaar. Na ja, daarna heb-
ben we nog een paar eindliedjes gespeeld en de avond was al weer voorbij. Uiteinde-
lijk kregen we wat te drinken en paar snoepjes en gaven we de mensen onze zelfge-
maakte kerstkaarten en wij kregen een paar snoepjes van hen terug. Daarna namen we 
afscheid van de  mensen en gingen naar huis. En dat was dus mijn kerstavond op de Ds 
J.J.Buskesschool.

Christelijk Lagere School Ds. Buskes

Vogelnestje
Buiten lijkt het nog steeds 
niet echt op winter. Toch 
willen we laten zien dat 
het dat toch echt wel is. 
In de winter willen de 
vogels graag wat extra 
eten. Met behulp van oppas 
Jacqueline maakten we dit 
mooie vogelhuisje. Zullen we 
het buiten ook nog moeten 
neerzetten dit jaar? 

Rekenles metriek stelsel
We hebben vandaag gewerkt aan het begrip, het inzicht mbt de begrippen kubieke centi-
meter, kubieke decimeter en kubieke meter. En wat vonden de kinderen het vreemd dat 
zelfs zoiets een leuke les op kon leveren.    

Mediamasters
Eind november  namen we deel 
aan MediaMasters, een super 
spannend mediawijsheids-
pel. De leerlingen werkten in 
de klas en thuis aan de ver-
schillende mediamissies. Medi-
aMasters wordt ieder jaar 
gespeeld in de Week van de 
Mediawijsheid. We deden mee 
aan Mediamasters omdat kin-
deren mediavaardig lijken, 
maar ze lang niet alle moge-
lijkheden gebruiken die media 
bieden. Ook onderschatten 
zij vaak de risico’s. Kinde-
ren bewust leren omgaan met 
media wordt steeds belang-
rijker omdat de invloed van 
media op de samenleving toe-
neemt.In deze editie van de 
Mediamasters moeten de kin-
deren een lokaal theater red-
den van sluiting door op een 
goede manier om te gaan met 
media. De kinderen  leren 
onder andere over veilige 
wachtwoorden, hackers, het 
herkennen van reclame, het 
maken van video’s en het ver-
antwoordelijk gebruiken van 
social media. Vaardigheden die 
tegenwoordig voor ieder kind 
van belang zijn. We hebben de 
Mediamissies met succes vol-
bracht , de game uitgespeeld 
en mogen onszelf nu een echte 
MediaMaster noemen. 
Daarom kwam mevrouw 
Suzanne Rojer, dagelijks 
bestuurslid van deelgemeente 
Rotterdam Alexander, luiste-
ren naar onze  geleerde media 
wijsheden en ons een diploma 
uitreiken. 

Kerst-inn en optreden 5 havens.
Wij hadden op de Buskesschool een kerst-inn,  waar van 
alles te doen was. Veel knutselkansen en er was ook een 
echte fotoshoot. Nadat veel van ons daar een poosje 
geweest zijn, was het tijd geworden voor ons optreden als 
kerstkoor voor de bewoners van de Vijf Havens. We traden 
op met gedichten en liedjes. Speciaal waren de optredens 
van Daan, Camilla en Kaoutar. Daan en Kaoutar hadden zelf 
een gedicht geschreven en droegen dit voor, iedereen was 
hier behoorlijk van onder de indruk. Camilla speelde heel 
goed op haar Spaanse akoestische  gitaar.

Goochelen:
 Rayan deed twee goochel-
trucs die hij gelezen had in het 
boekje ‘goochelen met geld’.
Zo knap!!!.....Wij snappen het 
nu nog steeds niet………….
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Nieuwe contactgegevens vanaf maandag 20 januari 2014

stichtingboz@outlook.com
    

 

( 06 - 49466703
Vrije inloop behalve dinsdagmiddag

Maandag 09:00 uur - 12:00 uur
Dinsdag 13:00 uur - 17:00 uur

Donderdag 09:00 uur - 12:00 uur

U vindt ons aan de Charley Tooropsingel 52 
(nabij metrostation de Tochten) 

Scootmobielclub
Graag willen we ons aan u voor-
stellen. Wij zijn het team van 
DOCK dat per 1 januari actief is 
in Prins Alexander. Wat we gaan 
doen? Dat leest u hieronder.

Wat doen wij?  
DOCK is er voor iedereen in Prins 
Alexander. Wilt u uw talenten in-
zetten of kunt u juist hulp ge-
bruiken? Wij gaan samen met u 
kijken wat u graag wilt en hoe 
we daarmee aan de slag kunnen 
gaan. We werken samen met be-
woners, ondernemers en organi-
saties in de wijk.

Meedoen in de buurt
Vaak heb je geen idee wat er al-
lemaal gebeurt in de buurt, maar 
wil je best ergens aan meedoen. 
Andere buurtbewoners ontmoe-
ten bij een activiteit. Iemand hel-
pen, bijvoorbeeld met de admi-
nistratie of de boodschappen. 
Maatje worden van een oude-
re of iets organiseren voor men-
sen in de wijk. Misschien heeft 
u juist behoefte aan ondersteu-
ning, bijvoorbeeld bij adminis-
tratie, opvoeding, financiën, ge-
zondheid, eenzaamheid of man-
telzorg. 
We kunnen met u kijken wat de 
mogelijkheden zijn.

Contact
U kunt op veel manieren actief 
in uw buurt zijn. Door u heel het 
jaar in te zetten voor een be-

Dock in Prins Alexander

paald project, maar bijvoorbeeld 
ook door 1x mee te helpen met 
een buurtactiviteit. Niks is ver-
plicht, alles is mogelijk. Bent u 
geïnteresseerd of heeft u een 

vraag, neem u contact op met:
Anique Schelling ( 06 - 
18964468  aschelling@dock.nl
Gebied Ommoord, Zevenkamp, 
Nesselande.

Na een jaar waarin plaat-
selijke beroemdheid Ria 
Gouweleeuw veel aandacht 
kreeg met haar Scoot-
mobielclub, hebben Dick 
Langeveld, Roel Allart en 
boegbeeld Ria Gouweleeuw 
per 28 november 2013 de 
Stichting Scootmobielclub 
Zevenkamp opgericht. De 
stichting kan nu zelf fondsen 
werven ter uitvoering van 
haar jaarprogramma. 

De stichting heeft als doelstelling 
mensen die aangewezen zijn op 
scootmobiels of rolstoelen van 
achter de geraniums ´´weg te 
plukken´´ en ze actief  te betrek-
ken bij de samenleving. De parti-
cipatiesamenleving in de praktijk. 
Dit doen ze door het organiseren 
van allerlei activiteiten, zoals on-

der andere de inmiddels befaam-
de Scootmobielvierdaagse. 

De Scootmobielclub Zevenkamp 
heeft ruimte genoeg voor nieuwe 
leden die er lekker op uit willen 
trekken, zoals een uitje maken 
naar de diergaarde, het maken 
van boottochtjes, gezamenlijke 
lunches en spelletjesmiddagen. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden als lid 
via emailadres allartroel@gmail.
com. U kunt het jaarprogram-
ma opvragen en direct lid wor-
den maar kunt hier ook terecht 
voor informatie. Het is een hech-
te club waar het altijd erg gezel-
lig is. Wilt u dit mooie initiatief 
eventueel als donateur steunen, 
dan kunt u contact opnemen met 
de heer R. Allart (secretaris).    

Op de nieuwjaarsreceptie (foto’s onder) feliciteerde Frans 
van der Hilst Ria van Gouweleeuw met haar initiatieven tot 
een heuse officiële scootmobielclub. Het feest werd hele-
maal compleet toen er allerlei hapjes en slades tevoorschijn 
getoverd werden. Prachtige opgemaakte salades deden de 
bezoekers watertanden. De alcolholvrije bruisdrank werd 
feestelijk uitgeschonken. De redactie van de ZevenKrant 
wenst Ria nog veel succes met de club.
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U woont in de deelgemeente Prins Alexander en u bent graag 
creatief bezig of u wilt aan uw gezondheid werken. Het kan ook 
zijn dat u graag recreatief bezig bent samen met anderen. Aafje 
De Vijf Havens bezorgt u graag een gezellige dag. Op alle dagen 
zijn er verschillende activiteiten o.a. bakken, zingen, Hindi 
leren, Yoga, bewegen of tekenen: u bent van harte welkom bij 
het verenigingsleven van Aafje. 

KKerstdiner
Het kerstdiner voor de buurtbewoners vindt plaats op 
woensdagavond 18 december tussen 17.00 – 20.00 uur. Wij 
serserveren in onze Brasserie De Haven een heerlijk viergangen 
menu en zorgen voor muzikale begeleiding. De kosten voor dit 
sfeervolle kerstdiner bedraagt € 25,00 per persoon (inclusief 
wijn, koffie en thee). Bel 088 823 1013 voor reservering. Ook op 
andere dagen bent u van harte welkom voor een heerlijke 
maaltijd tegen een aantrekkelijke prijs. 

Wij ontmoeten u graag in De Vijf Havens, 
ZeZevenkampse Ring 40 in Rotterdam. Voor meer informatie over 
de verenigingen kunt u op woensdagochtend bellen met 
Henny Brink via telefoonnummer 088 823 1013. 

100%

SOCIAAL

VOORZIENINGEN IN DE WIJK  WIJ WILLEN
- buurthuizen als centrum van de wijk
- bibliotheken in de wijk en educatieve wijktuinen
- investeren in cultuur en lokale initiatieven
- speeltuinen goed onderhouden

WONEN  WIJ WILLEN
- minder huurwoningen in de verkoop
- betere informatie door Woonnet Rijnmond over de opbouw van de huur-
  prijs en dat deze informatie ook als krant beschikbaar is
- per complex een evenwichtig aantal huurders die begeleid wonen

MILIEU  WIJ WILLEN
- maximale voorzieningen tegen geluidsoverlast, stank en ongezonde lucht 
  bij het doorgaan van het nieuwe traject A13/A16
- een leefbaar (woon)milieu in alle wijken van Prins Alexander
- meer veilige �etsenstallingen en goede �etspaden

VOOR EEN ÈCHT LEEFBAAR PRINS ALEXANDER
In maart 2014 worden de deelgemeenten in Rotterdam opgeheven en komen er 
gebiedscommissies voor in de plaats. Een belangrijk verschil met de deelgemeenten 
is dat de bewoners het nu echt voor het zeggen krijgen. De SP gaat voor meer in-
spraak en zeggenshap voor Rotterdammers en ziet dit als de grootste prioriteit bij 
de gebiedscommissies.

PRINS 1. Corstiaan
Breedveld

2. Grégoire
Kraster

3. Tom
de Groen

MEER WETEN OVER DE KANDIDATEN EN ONS PROGRAMMA
ROTTERDAM.SP.NL/ALEXANDER

Open Dag van de Zorg
in De Vijf Havens

Op zaterdag 15 maart van 10:00 tot 14:00 uur opent 
De Vijf Havens haar deuren voor iedereen die belang-
stelling heeft om te  zien hoe geweldig leuk en inte-
ressant werken in de zorg en welzijn is.

Er is tijdens deze open dag van alles  te doen. Zo zijn 
er rondleidingen en is er een Aafje promotiestand. 
Ook is er een workshop cup cakes maken en een lote-
rij met leuke prijzen. Er staan diverse verkoopkramen 
met sieraden, kleding en cadeau artikelen. Voor de 
kinderen is er een groot springkussen. Kortom genoeg 
te zien en te beleven. 

U komt toch ook?

Tot ziens in 
De Vijf Havens
Zevenkampse Ring 40
Rotterdam

U woont in de deelgemeente Prins Alexander en u bent graag 
creatief bezig of u wilt aan uw gezondheid werken. Het kan ook 
zijn dat u graag recreatief bezig bent samen met anderen. Aafje 
De Vijf Havens bezorgt u graag een gezellige dag. Op alle dagen 
zijn er verschillende activiteiten o.a. bakken, zingen, Hindi 
leren, Yoga, bewegen of tekenen: u bent van harte welkom bij 
het verenigingsleven van Aafje. 

KKerstdiner
Het kerstdiner voor de buurtbewoners vindt plaats op 
woensdagavond 18 december tussen 17.00 – 20.00 uur. Wij 
serserveren in onze Brasserie De Haven een heerlijk viergangen 
menu en zorgen voor muzikale begeleiding. De kosten voor dit 
sfeervolle kerstdiner bedraagt € 25,00 per persoon (inclusief 
wijn, koffie en thee). Bel 088 823 1013 voor reservering. Ook op 
andere dagen bent u van harte welkom voor een heerlijke 
maaltijd tegen een aantrekkelijke prijs. 

Wij ontmoeten u graag in De Vijf Havens, 
ZeZevenkampse Ring 40 in Rotterdam. Voor meer informatie over 
de verenigingen kunt u op woensdagochtend bellen met 
Henny Brink via telefoonnummer 088 823 1013. 

uw echte kapper

Jack Hair Style
Zevenkampse Ring 763

Rotterdam
Telefoon 010 - 455 69 62

www.jackhairstyle.nl

J  a  c  k   H  a  i  r   S  t  y  l  e
d a m e s  e n  h e r e n

D e Ringca
fé

Oer-Hollandse gezelligheid
Ook voor uw feestjes de goedkoopste!

Zevenkampse Ring 761 (rechts naast Bas v/d Heijden)

3069 MD Rotterdam - ( 010 - 4551101
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De redactie van de ZevenKrant stelt zich niet 
aansprakelijk voor zet- en drukfouten.

Aafje-erespeld voor 10-jarig vrijwilligersjublileum

De meest complete en uptodate website van Bewoners 

Organisatie Zevenkamp

www.bo7kamp.nl
Vanaf heden kunnen de inwoners van Zevenkamp voor al hun vragen terecht bij de BOZ 
(Bewoners Organisatie Zevenkamp) aan de Charley Tooropsingel 52. Op 20 januari is de 
openingshandeling verricht door de medewerkers van de BOZ: Monique en Lydia en is dit 
initiatief officieel van start gegaan. 

De BOZ werkt vanuit het Aafje-
kantoor aan de Charley Toorop-
singel 52. Woont u in Zevenkamp 
en draagt u de BOZ een warm 
hart toe? Of bent u benieuwd 
naar wat de BOZ voor u kan be-

Vrijwilligers uit Prins-
Alexander ontvangen Aafje-
erespeld voor 10-jarig 
vrijwilligersjubileum. 

Al 10 jaar zijn Mevrouw 
Appelman, Deheer De Gelder, 
Mevrouw De Hon, Mevrouw 
Khoe, Mevrouw De Looff, 
Mevrouw Oostra, Mevrouw 
Sohier, en Deheer van Zanten uit 
Prins-Alexander als vrijwilliger 
actief bij Aafje thuiszorg huizen 
zorghotels. Zij zijn trouw te 
vinden op Aafje De Vijf Havens 
waar zij verschillende taken 
verrichten: het ondersteunen 
bij activiteiten, gastvrouwschap, 
deelnemen in de cliëntenraad en 
het bezoeken van Aafje klanten 
in de wijk. Op 9 december 2014 
ontvingen zij de vrijwilligers-
erespeld van mevrouw Evelyn 
Lindeman, lid van de Raad van 
Bestuur van Aafje.   

’Onze klanten zijn ontzettend 
blij met deze vrijwilligers, die 
zich steeds weer met hart en 
ziel inzetten voor het welzijn 
van onze klanten’, vertelt 

Cita Akkersdijk, Coördinator 
Vrijwilligers bij Aafje De Vijf 
Havens. 
Erespeld 
Op 9 december 2014 ontvingen 
de vrijwilligers de Aafje-erespeld 
van Cita Akkersdijk en mevrouw 
Evelyn Lindeman, lid van de Raad 
van Bestuur van Aafje.  Samen 
met andere vrijwilligers met 
een 10- en 25-jarig jubileum 
werden zij feestelijk ontvangen 
in Partycentrum Rustburcht in 
Rotterdam Zuid. 

10- en 25-jarig jubileum 
Genoemde vrijwilligers behoren 
tot de 54 erevrijwilligers van 
Aafje dit jaar. Drie van hen 
zijn al 25 jaar actief en 51 van 
hen zijn al 10 jaar actief als 
vrijwilliger. Elk jaar eert Aafje 
haar vrijwilligers met een 10- en 
25-jarig jubileum. 

Cita Akkersdijk: ,,Ontzettend 
fijn en bijzonder dat deze 
vrijwilligers zich al zo lang 
inzetten voor onze klanten. 
Onze klanten genieten van hun 
aanwezigheid”.  

Bewonersorganisatie 
Zevenkamp start spreekuur

tekenen? Kom dan een kijkje ne-
men. Inwoners van de wijk Ze-
venkamp zijn van harte welkom 
op het spreekuur dat de Bewo-
ners Organisatie Zevenkamp drie-
maal per week organiseert. Het 
spreekuur is maandagochtend 
van 09:00 tot 12:00 uur, dinsdag-
middag van 13:00 tot 17:00 uur 
en donderdagochtend van 09:00 
tot 12:00 uur. 

Wat doet de BOZ voor u?
Inwoners van Zevenkamp kunnen 
aan de BOZ allerlei vragen voor-
leggen op sociaal maatschappe-
lijk gebied. De medewerkers van 

BOZ helpen u met de formulieren 
voor o.a. de schuldhulpsanering, 
aanvraagformulier voedselbank of 
belastingformulieren. 

Ook voor wijk activiteiten of wijk 
ideeën en advies over verwijzing 
naar andere instanties bijvoor-
beeld de Vraagwijzer kunt u bij 
hun terecht. Maar gewoon een 
praatje kan natuurlijk ook.

Foto links: Monique, Kees en Lydia 
(BOZ) gaan door het lint. Onder: 
Aafje hangt het lint op en leden van 
de deelgemeente gaven ook acte de 
presence.
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Het thema voor deze puzzel is: Verkiezingen. Uit 
alle goede inzendingen worden drie winnaars 
getrokken: een bloemetje ter waarde van 10 euro, 
binnen 2 maanden na het verschijnen van de Zeven-
Krant op te halen op de Charley Tooropsingel 52. 
Uw oplossing voor 1 april 2014 naar BOZ.

Win een bloemetje en puzzel mee!

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)
Charley Tooropsingel 52
( 06 - 49466703
stichtingboz@outlook.com

Opbouwwerk Sonor
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

Stichting Buurtwerk Alexander
In het LCC gebouw
( 010 - 4553799

Deelgemeente Prins Alexander
Prins Alexanderplein 6
3067 GC Rotterdam
( 010 - 2868200
Roteb
Lucie Vuylstekeweg 5
3066 GT Rotterdam
Algemeen nummer ( 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

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: ( 010-2866093
Dr. van Leeuwen 
Dr. Verdonk
Dr. Van der Hoek
Dr. Sanderse  
Dr. V. d. Voorde 
( 010 - 2866093
Fysiotherapeuten
( 010 - 2866090

Wonen

Huurtoeslag en Zorgtoeslag
Via de belastingtelefoon
Op werkdagen van 8.00 uur tot 
17.00 uur.
( 0800 - 0543 (gratis)

Vestia Rotterdam Noord
Goudsesingel 66
3011 KD Rotterdam
( 088 - 1242424 
www.vestia.nl
Vestia wijkkantoor Zeven-
kamp
Spinet 2
3068 LX  Rotterdam

( 088 - 1242424
Dit kantoor houdt ook
spreekuren

Bewonerscommissie Vestia 
Zevenkamp Secretariaat
Albert Roesselsingel 22
3069 MC Rotterdam
www.bc7kamp.nl

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

Woonbron
( 010 - 2868866

Vraagwijzer
( 0900 - 2868100
Charley Tooropsingel 52
Vrijdag 9:00 - 11:30 uur
info@vraagwijzeralexander.nl

De namen worden in ZevenKrant nummer 2 van 
2014 bekendgemaakt. De oplossing van ZevenKrant 
6 van 2013 is: Zevenkamp zonder wijkcentrum is 
een hartloze wijk waaruit langzaam het leven weg-
vloeit. De winnaars zijn: M.A. Bosman-Zevenkampse 
Ring, J. van Es-Tochtenweg, Frans Bracht-Spinet.

Beter
Centrum
Coalitie
Deelgemeentes
Eerstekamer
Gebiedscommissie
Gemeenteraad
Groen
Ideeën
Internetstemmen
Kiesrecht
Kieswet
Kiezen
Leefbaar
Lijstverbinding
Links
Meningen
Midden
Partijen
Politiek
Provincialestaten
Raadskamer
Rapportage
Rechts
Registratie
Rood
Sluitingen
Stembiljet

Handige adressen om te weten

Wijkinformatiewinkel 
Charley Tooropsingel 52 

nabij metrostation De 
Tochten is open op 
ma / do 9 - 12 uur

di 13 - 17 uur

Stembureau
Stemlokaal
Stempas
Subsidie

Verkiezingen

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

Tweedekamer
Uitslag
Verdeling
Verwachtingen

Voorzitter
Waterschap
Wijken
Zetels


