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10 Tips om een inbraak te voorkomen

De Zeven-
Krant is een uitgave 

van de Bewoners-
Organisatie Zeven-

kamp. Dit informatie-
blad gericht aan alle 

Zevenkampers.

Op 1 december 2017 van 14:00 uur tot 18:00 uur Orions’ kadootjesmarkt.

Verkoop van handgemaakte producten uit de collectie van de ambachtelijke werkplaatsen van Orion met 
muziek, gepofte kastanjes, warme chocolade en nog veel meer... in het Cultureel Centrum

Er zullen ook een aantal bewoners en dagbesteders zelf aanwezig zijn om hun producten te verkopen, en 
hierover van alles te vertellen!
Natuurlijk zullen er lekkere biologische hapjes en drankjes te koop zijn.

Als u komt, graag parkeren in de wijk, want op de Wollefoppenweg rond het CC is het verboden te parke-
ren. U bent van harte welkom!!

Orion Kadootjes markt

1. Zorg voor goed hang en sluitwerk op uw ramen en deu-
ren. 
2. Doe uw voordeur en uw achterdeur altijd op slot. Haal 
de sleutel altijd uit het slot. 
3. Voorkom dat inbrekers zich bij uw huis kunnen ver-
stoppen. Snoei struiken of haal ze weg. Plaats buitenlampen. 
4. Laat geen ladders in de tuin liggen en voorkom opklim-
mogelijkheden. 
5. Hang geen adres aan uw sleutelbos voor het geval u 
deze verliest. 
6. Leg uw huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw 
huis. Inbrekers kennen deze verstopplekken ook. 
7. Zorg dat waardevolle spullen vanaf buiten niet te zien 
zijn. Leg ze het liefst in een kluis. 
8. Heeft u waardevolle spullen in huis of woont u afgele-
gen? Denk dan eens aan een alarmsysteem of een kluis. 
9. Vraag uw buren, familie of vrienden om de post op 
te ruimen als u met vakantie bent. Zorg dat uw huis er be-
woond uitziet. 
10. Laat niet op uw voicemail of Facebook of andere social 
media weten dat u niet thuis/met vakantie bent

Klopt dat wel?
U ziet iemand in uw buurt die 
met veel belangstelling bij ver-
schillende huizen naar binnen 
kijkt. Die persoon loopt even 
weg, komt weer terug, maakt 
een rondje om het huis. Een 
beetje raar, maar misschien is het 
wel gewoon een schilder die een 
offerte wil maken? U voelt dat 
het niet klopt.
  
Ook als u twijfelt, belt u de 
politie op 112. want de po-
litie komt  liever een keer te 
veel dan te weinig. dankzij 
uw tip kan de politie inbra-
ken voorkomen.

Hoe herkent u een inbreker? 
Er is niet één type inbreker. In-

brekers kunnen professioneel en 
georganiseerd bezig zijn, maar 
het kunnen ook jongens en meis-
jes uit uw eigen buurt zijn die 
inbreken. U kunt het beste let-
ten op het gedrag van personen 
die in uw buurt lopen. U weet 
zelf wat normaal is in uw wijk. 
U weet wanneer er bekende of 
onbekende mensen langslopen. 
Welke routes normaal gesproken 
gereden en gefietst worden. Plek-
ken waar het logisch is om stil te 
staan of waar je juist doorloopt. 
Afwijkend gedrag kan betekenen 
dat er een inbreker op onder-
zoek uit is. Bel meteen op 112.
 
Wat is verdacht gedrag? 
Veel inbrekers bereiden zich 
(goed) voor als zij gaan inbreken. 

Zij selecteren een huis, schatten 
in hoe makkelijk ze binnen kun-
nen komen en bekijken van bui-
tenaf wat er binnen allemaal als 
buit voor het grijpen ligt. Ook 
schatten ze in hoe snel ze kun-
nen wegkomen en of buurtbewo-
ners opletten. Dus lopen ze speu-
rend rond, lopen ze meerdere 
malen dezelfde route, kijken ze 
bij huizen naar binnen, bellen ze 
aan, voelen ze aan deuren of ra-
men, lopen ze om  huizen heen 
en verstoppen soms gereedschap 
of een hard voorwerp zoals een 
steen. Wist u dat het in sommi-
ge gevallen zelfs strafbaar is om 
voorbereidende handelingen uit 
te voeren?

Wat kunt u zelf doen? 
Ziet u een verdacht persoon, 
spreek hem aan. Vraag of hij de 

weg zoekt of hulp nodig heeft. Is 
degene inderdaad zich aan het 
voorbereiden op een inbraak, zal 
die persoon zich mogelijk be-
denken nu hij zich betrapt voelt. 
Durft u dit niet, bel dan 112. U 
geeft door wat en wie u ziet en 
de politie kan dan dankzij uw 
melding misschien een inbraak 
voorkomen. 

Wat wil de politie weten? 
De politie gaat op zoek naar de 
perso(o)n(en) die u heeft gezien. 
Daarom is het belangrijk om op 
het uiterlijk te letten. Schrijf op 
wat u zag: 

• Lengte (groter of kleiner dan u)
• Postuur (dik of dun)
• Leeftijd (schatting)
• Haarkleur 
• Kapsel
• Kleding (kleur en soort)

• Tas of rugzak (kleur en soort)
• Opvallende kenmerken zoals ta-
toeage of litteken

• Welk vervoersmiddel? (merk, 
model, kleur en kenteken). 
De Politie komt liever een keer 
voor niets dan een keer te wei-
nig!

1-1-2 bellen, waarom niet? 
Na een inbraak blijkt achteraf 
vaak dat buren iets opvallends 
hebben gezien. En dat ze de 
politie niet belden, omdat ze 
dachten dat het toch niets was. 
U hoeft niet bang te zijn dat de 
politie er direct met sirene en 
zwaailicht aan komt. Degene die 
de 112-melding aanneemt vraagt 
u eerst wat er aan de hand is.
Hij of zij zal een inschatting 
maken of de situatie aanleiding 
geeft om agenten te sturen.
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Verwarm de oven voor op 170 °C. 
Rasp de oranje schil van de sinaasappel en pers de vrucht uit.
Snijd de pompoen in parten. Verwijder zaden, draden en de schil. 
Snijd in blokjes en kook deze 20 minuten in 1 liter water, de gember-
siroop en het sinaasappelsap. Giet af en laat afkoelen.
Verkruimel ondertussen de koeken in de keukenmachine. 
Smelt de boter en vermeng met de kruimels. 
Verdeel over de bodem van de bakvorm en druk stevig aan. 
Zet tot gebruik in de koelkast.
Pureer de pompoen. Klop de eieren met de basterdsuiker en slag-
room los. 
Meng de puree erdoor en voeg sinaasappelrasp, stroop, kaneel, foelie 
en kruidnagel toe. 
Doe de vulling in de vorm.
Garneer desgewenst met kaneelstokjes en bak de taart 45 min.
Laat goed afkoelen. En snij in 12 punten.
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Koken met OptoRing

Eet smakelijk

Dierenarts:Lezen is leuk!

Ingrediënten 4 personen 

    60 gr boter
    1 tl gemalen kruidnagel
    1 pak kandijkoeken
    125 ml slagroom
    100 gr lichtbruine basterdsuiker
    2 tl kaneel
    1 sinaasappel schoongeboend
    1 pompoen
    5 el schenkstroop
    1 tl gemalen foelie
    3 vrije uitloop eieren
    1 flesje gembersiroop 

,,Mijn kat plast naast de 
bak”, is een veel gehoorde 
klacht. Soms is de oorzaak er-
van te vinden in een gedragspro-
bleem, maar vaker is een blaas-
ontsteking de oorzaak. Bij kat-
ten komen blaasproblemen veel 
voor. Een blaasontsteking wordt 
meestal zichtbaar doordat de 
kat vaker gaat plassen, maar dan 
heel kleine beetjes. Soms is er 
ook bloed in de urine te zien of 
gaat de kat op vreemde plaatsen 
plassen.

Verschillende soorten blaas-
ontsteking
Als we een blaasontsteking bij 
een kat vermoeden, zullen we 
behalve de kat goed nakijken 
ook de urine onderzoeken. Er 
zijn verschillende mogelijke 
oorzaken. Blaasgruis komt veel 
voor. Sommige katten vormen 
kristallen in hun urine, die de 
blaaswand irriteren en voor pijn 
bij het plassen zorgen. Die kris-
tallen kunnen soms ook blaas-
stenen vormen, wat een andere 
oorzaak van blaasontsteking kan 
zijn. Door de urine onder de mi-
croscoop te bekijken kunnen 
we kristallen in de urine zien en 
bekijken wat voor soort kristal-
len het zijn. Blaasstenen kunnen 
we zien door het maken van een 
röntgenfoto of echo van de blaas. 
Ook gebruiken we die onderzoe-
ken om minder voorkomende 
oorzaken op te sporen, zoals tu-
moren van de blaas. Regelmatig 
vinden we geen oorzaak voor de 
blaasontsteking. Dan noemen 
we het idiopatische cystitis  Dit 
wordt vaak veroorzaakt door 
stress. Bij minder dan 5% van de 

Blaasproblemen bij de kat

katten wordt een blaasontsteking 
wel veroorzaakt door bacteriën. 
Meestal zijn dit katten met ande-
re problemen, zoals suikerziekte 
of nierziekte.

Behandeling
Als de oorzaak van de blaasont-
steking is vastgesteld kunnen 
we een behandelplan maken. 
Omdat bacteriën bijna nooit de 
oorzaak zijn, helpt antibiotica 
dan niet. Bij blaasgruis is het erg 
belangrijk om speciale voeding 
te geven, die ervoor zorgt dat 
de kristallen oplossen en/of niet 
meer terugkomen. Als de kat een 
blaassteen heeft, moet de steen 
via een operatie worden verwij-
derd. Bij blaasontsteking geven 
we ook een ontstekingsremmer, 
die pijnstillend werkt. 

Preventie
We hebben gezien dat bepaalde 
factoren, zoals overgewicht de 
kans op blaasontsteking doen 
toenemen. Daarom is het be-

langrijk om uw kat niet te zwaar 
te laten worden. Daarnaast heb-
ben binnenkatten meer kans op 
blaasontsteking dan buitenkat-
ten. Verder helpt het om de wa-
teropname te stimuleren, bijvoor-
beeld door het geven van natvoer 
of een waterfontein te gebruiken. 
Probeer stress zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

Gevaarlijk
Het laatste wat ik u mee wil ge-
ven is dat als katten blaasgruis 
of steentjes hebben deze de 
plasbuis kunnen verstoppen. Dit 
gebeurt voornamelijk bij katers. 
Als dat gebeurt dan kan de kat 
niet meer plassen en vergiftigt 
hij zichzelf. Als we dan niet snel 
ingrijpen kan de kat overlijden. 
Twijfelt u of dat bij uw kat het 
geval is, aarzel dan niet en bel di-
rect een dierenarts.

Karin Lunenborg
Dierenarts Dierenkliniek Rotter-
dam Zevenkamp

Brandende Liefde van Jan 
Wolkers
Onlangs herlas ik Brandende 
Liefde. Brandende liefde is één 
van de beste boeken van Jan Wol-
kers, door Vrij Nederland een 
machtige arend in de letteren 
genoemd. De jonge kunstenaar 
Rick volgt Franse les bij de oude 
vrijster juffrouw Bonnema thuis. 
Parijs is in die tijd het Mekka van 
de kunst. In de woning woont 
op de eerste verdieping ook een 
koppel, Anna, een beeldschoon 
Titiaan model en haar man Lode-
wijk een gevierd violist. Op de 
bovenste verdieping woont juf-
frouw Bonnema’s vader een 
gewezen chirurg die zijn tijd 
doorbrengt met onzinnige uitvin-
dingen als 92 jarige spast. Rick 
raakt hopeloos verliefd op Anna. 
Tussen de twee ontspint zich 
een uitdagende, open en humo-
ristische relatie. Anna wordt het 

naaktmodel van Rick. Stiekem 
ontmoeten ze elkaar geregeld 
rond de schildersezel. Ik wens 
jullie veel leesplezier. Let wel er 
komt een bijzonder onverwacht 
slot. 

Pompoentaart helpt het vol-
gende voorkomen: 
Glaucoom, Macula degeneratie, 
Staar, Traanvochtproblemen.
Anderhalf uur voor 225 gram.
-Pompoen bevat vitamine C en 
vitamine E

-Vrije uitloop ei bevat luteïne en 
ze-axanthine

-Sinaasappel bevat natuurlijk ook 
vitamine C

Taka-TukaLand
,,Ook in de wintermaanden 
staan we met ons Taka-Tuka 
team klaar om de kinderen 
uit  Zevenkamp te ontvan-
gen’’, zegt Kees van Hoeve, 
beheerder van twee speel-
tuinen.

 Naast Taka-TukaLand werkt hij 
voor een halve week ook bij 
speeltuin Pietje Bell in Prinsen-
land.
Van 1 november 2017 tot 1 april 
2018 is Taka-TukaLand behalve 
op de maandag en de zaterdag 
elke dag van 12:00 uur tot 17:00 
uur open. 

Gastvouwen/gastheren
,,We zijn op zoek naar bewoners 
uit onze wijk die ons team willen 
versterken”, gaat Van Hoeve des-
gevraagd verder. ,,Vrijwillgers die 
bezoekers verwelkomen, helpen 
bij de verkoop van consumpties 
en assisteren bij lichte schoon-
maakwerkzaamheden”.

“Handjes” 
Naast gastvrouwen en gasthe-
ren kan Taka-TukaLand altijd wel 
handjes erbij gebruiken. Dat va-
rieert van hulp bij licht onder-
houdswerk tot assistentie bij acti-
viteiten voor kinderen.

Adres Taka-TukaLand
Cole Porterstraat 400
3069 ZD Rotterdam
( 010 455 37 99 
                                                
www.verenigingTakaTuka.nl 
info@verenigingTakaTuka.nl

Bewonersvereniging Taka Tuka: 
( 010 - 2898530 

Contributie: € 25,- per jaar.

Uw voordelen?
25% korting op toegang speeltuin Taka-TukaLand.
50% korting op activiteiten speeltuin Taka-TukaLand (zie activiteiten-
kalender).
Plukzak.
10% korting op oogst stadskwekerij van Orion.
Met uw lidmaatschap ondersteunt u het behoud van de groenstrook 
van Ambachtsplein tot Zevenhuizerplas voor de bewoners van Zeven-
kamp.
Uw voordeel kan jaarlijks oplopen tot meer dan € 50,-.
www.verenigingTakaTuka.nl 
info@verenigingTakaTuka.nl
tel. Bewonersvereniging TakaTuka: ( 010 - 2898530.

Wintertijden Speeltuin Taka-TukaLand

Word lid!
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K i n d e r p a g i n a

Bowls: een sport zonder kegels
Wat zien we daar? Groep-
jes mensen op matten die 
op een blijkbaar geordende 
wijze wat vreemd gevormde 
ballen heen en weer laten 
rollen. 

Mensen die deze sport nog nooit 
hebben gezien, hebben even tijd 
nodig om te begrijpen wat er nu 
eigenlijk gebeurt. Wat ze zien is 
Bowls, een precisiesport die heel 
bekend is in landen als Engeland, 
Schotland en Australië. In die lan-
den wordt ook regelmatig buiten 
gespeeld op gras. In Nederland 
speelt men vooral binnen. Nu de 
koudere dagen weer naderen is 
het wellicht een idee om het ook 
eens te gaan proberen.

Vooral geen rechte lijn
De spelers werpen of eigenlijk 
rollen de ballen (bowls) over een 
lange mat van minimaal 30 m 
lang en 4 m breed naar een klei-
ner wit balletje, de Jack. Door 

de vorm rollen de bowls niet in 
een rechte lijn, maar maken een 
bocht die toeneemt naarmate 
de snelheid minder wordt. Het 
vraagt dus om enige vaardigheid 
om een bowl zo dicht moge-
lijk bij het witte balletje te krij-
gen. Wanneer je met de mensen 
spreekt die het spel spelen, is 
vaak de reactie dat het gemak-
kelijker lijkt dan het in werkelijk-
heid is. De leuke uitdaging blijft 
het op de gewenste plaats krij-
gen van de bowl.

Teamwerk
Tijdens het spel spelen twee 
teams tegen elkaar op een mat. 
Iedere speler speelt met drie of 
vier bowls, afhankelijk van de 
grootte van het team. De eer-
ste speler legt een matje op de 
lange mat en speelt de Jack. De 
jack wordt vervolgens in het mid-
den van de mat gelegd op een 
afstand van circa 25 tot 29 me-
ter. Daarna spelen de teams hun 

bowls in de richting van de Jack. 

Voor elke bowl die aan het eind 
van een spel dichter bij de jack 
ligt dan een bowl van de tegen-
stander krijgt men een punt. Tij-
dens het spelen bestaat de mo-
gelijkheid dat de Jack wordt ver-
plaatst door een gespeelde bowl. 
Het verschil in afstand tot de jack 
en de steeds wisselende moge-
lijkheden door de reeds gespeel-
de bowls maakt dat ieder spel 
weer anders is. Kortom iedere te 
spelen bowl heeft weer een nieu-
we uitdaging en vraagt om coör-
dinatie en concentratie.
Ook sociaal belangrijk
Het samenzijn is naast het plezier 
in het spel belangrijk. De Indoor 
Bowls Club Rotterdam speelt in 
de WION-sporthal, bij metrosta-
tion Binnenhof in Ommoord, op 
dinsdagmiddag van 13:45 uur tot 
16:00 uur. De leden komen uit de 
ruime omgeving waaronder Nieu-
werkerk aan den IJssel en Capelle 

aan den IJssel. Het is nog steeds 
de wens om de speeltijd weer uit 
te breiden, maar dat vraagt om 
meer geïnteresseerden. 

Interesse?
Geïnteresseerden wordt gevraagd 
om 13:45 uur aanwezig te zijn. 
De teams worden dan gevormd. 

Nieuwe spelers krijgen begelei-
ding van een trainer bij het spe-
len van de bowls. Er zijn bowls 
aanwezig. De eerste keer is gra-
tis. Iedereen is van harte uitgeno-
digd, of uitgedaagd, om op een 
dinsdag langs te komen. 

www.indoor-bowls-club-rotterdam.nl 

’Ik wil scheiden’ zijn woor-
den die niemand wil horen 
in een relatie. Helaas komt 
het vaker voor dan je zou 
willen. Eén op de drie stel-
len gaat tegenwoordig op 
enig moment uit elkaar. Er 
komt na een dergelijke me-
dedeling natuurlijk van alles 
op je af. 

Allereerst de emoties, het ver-
driet en misschien boosheid. En 
daarna het gevoel van onzeker-
heid. Wat gaat er allemaal veran-
deren, wat moet ik allemaal rege-
len en hoe moet ik dat doen? Die 
laatste vragen probeer ik in dit 
stukje te beantwoorden.
Uiteraard is ieder geval anders, 
maar in hoofdlijnen zijn er een 
aantal onderwerpen waar over 
nagedacht moet worden.

De kinderen
Allereerst de kinderen, als u die 
heeft. De meest ideale situatie 
is dat u samen aan de kinderen 
gaat vertellen dat u uit elkaar 
gaat, en daarbij vooral te bena-
drukken dat het niets met hen te 
maken heeft. Ik realiseer mij dat 
dit niet altijd mogelijk is, maar 
wilde het toch genoemd hebben. 
Daarnaast zult u met uw partner 
afspraken moeten gaan maken 

over alles rondom de kinderen. 
De zorgverdeling, de verdeling 
van de kosten, hoe u elkaar in-
formeert over belangrijke zaken 
betreffende de kinderen, etc.etc. 
Al deze afspraken moet u om-
schrijven in een ouderschapsplan. 
Indien de kinderen daar oud ge-
noeg voor zijn, ongeveer vanaf 7 
jaar, moeten zij, op een manier 
die past bij hun leeftijd, betrok-
ken worden bij de totstandko-
ming van het ouderschapsplan. 
Mocht het u niet lukken om sa-
men tot een ouderschapsplan te 
komen, dan kunt u het door uw 
advocaat laten proberen. Lukt 
dat ook niet, dan moet de rech-
ter beslissen. 
U begrijpt echter misschien wel 
dat deze laatste optie niet ide-
aal is, aangezien u samen de af-
spraken moet gaan uitvoeren. Dit 
gaat makkelijker als u er ook alle-
bei achter staat.

De woning
Het tweede punt waarover u een 
beslissing moet gaan nemen is 
de woning. Wie blijft er in de 
woning wonen en kan dit finan-
cieel gezien. Is er sprake van een 
koopwoning dan zal er bij de 
bank moeten worden nagevraagd 
of het mogelijk is om de hypo-
theek op 1 naam te laten zetten 

en de ander te laten ontslaan uit 
de hoofdelijke aansprakelijkheid. 
Bent u in gemeenschap van goe-
deren getrouwd, dan zal de over-
waarde van de woning (de waar-
de minus de hypotheekschuld 
plus de eventuele opgebouwde 
waarde van een spaar/leven/be-
leggingspolis) moeten worden 
gedeeld. Lukt dit niet, dan zult 
u samen moeten beslissen of de 
woning wordt verkocht of dat u 
een andere oplossing kunt be-
denken. Voor de tussenliggende 
periode moet u ook afspraken 
maken over de verdeling van de 
maandelijkse kosten van de wo-
ning.

De verdeling van de ge-
meenschappelijke zaken
Ten derde zullen alle gemeen-
schappelijke zaken moeten wor-
den verdeeld, zoals de inboedel, 
de auto, de bankrekeningen, po-
lissen, schulden e.d. Het handigst 
is als u een lijst maakt van alle 
gezamenlijke zaken, met daar-
achter de waarde, en dan pro-
beert om alles zo netjes mogelijk 
te verdelen. Let wel, inboedel die 
ouder is dan 3 jaar is eigenlijk 
niets meer waard, maar kan wel 
een emotionele waarde hebben 
én moet natuurlijk wel vervan-
gen worden.

Pensioenen
Heeft u bij uw werkgever ou-
derdomspensioen opgebouwd, 
dan gaat de wet er vanuit dat de 
waarde, die tijdens het huwelijk 
is opgebouwd, gedeeld moet 
worden. U kunt daar samen ook 
andersluidende afspraken over 
maken.

Alimentatie
En tot slot moet u nadenken over 
eventuele alimentatie. Dit zou 
eigenlijk ook al ter sprake moe-
ten komen bij de verdeling van 
de kosten van de kinderen. In de 
volksmond wordt op dat punt 
ook wel gesproken over kinder-
alimentatie. Iedere ouder moet 
naar rato van besteedbaar netto 
inkomen bijdragen in de kosten 
van de kinderen. Wat de kinde-
ren kosten wordt bepaald aan 
de hand van het netto gezinsin-
komen ten tijde van het huwe-
lijk. Op internet zijn hier diverse 
proefberekeningen voor te vin-
den waar u een indicatie kunt 
krijgen van de uitkomst. Maar 
ook hier geldt dat iedere situatie 
anders is en tot een andere uit-
komst kan leiden. Dus het beste 
is om een advocaat te laten re-
kenen.
Naast kinderalimentatie zou er 
sprake kunnen zijn van partne-

ralimentatie. Hierbij wordt geke-
ken naar de behoefte aan part-
neralimentatie en daarnaast naar 
de draagkracht van de betalende 
partner. Dit is een ingewikkelde 
berekening die u beter aan advo-
caten kunt overlaten.

Meer informatie
Heeft u meer vragen, kunt u een 
afspraak maken voor een gratis 
oriënterend gesprek.

Mw Mr M.J.J.A. (Marjolein) Ooms
Ooms Advocatuur
N-Toren, Schorpioenstraat 298, 
unit 5.06
3067 KW Rotterdam
( 06-43720346
ooms@oomsadvocatuur.nl
www.oomsadvocatuur.nl

Een echtscheiding, wat nu?

Oproep Senioren
De bewonersorganisatie Zevenkamp krijgt steun van het Oranje Fonds om 
een hele reeks van senioren activiteiten op te zetten. Ze doet een beroep 
op senioren om te komen met leuke suggesties. De BOZ is benieuwd. Ook 
schoolklassen kunnen komen met ideeën rond jong en oud. stichtingboz@
outlook.com of wip even binnen bij het WijkInfoPunt op het Ambachtsplein. 

Wat Anders Lunch
Kom iedere 1e dinsdag van de maand lunchen bij ouderendagcentrum 
Wat Anders. De start is op 3 oktober 2017 van 12:00 uur tot 13:30 uur. 
Vanaf 2 euro. U bent van harte welkom bij Ouderencentrum Wat-Anders. 
IJmeer 9 - 3068 KX Zevenkamp. ellen.boesjes-moerland@pameijer.nl, 
Mireille.leurs@pameijer.nl
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Burendag en 
bloemen & snoeien
Groene Vrienden, Beste Mensen,
Voor degene die het gemist 
heeft; Burendag afgelopen zon-
dag de 24e september was echt 
weer hartstikke leuk! Door de 
inzet van vrijwilligers uit de tuin-
groep hebben we een heerlijke 
middag gehad met lekker eten 
uit de tuin, mooi weer en leuk 
gezelschap.
De fruitbomen in het doolhof  
kregen daarna een grote onder-

houdsbeurt.
We hebben weer een heerlijke 
soep gegeten en na de maaltijd 
hebben we mosterd gezaaid, zo-
als dat hoort...
Deze groenbemester zorgt voor, 
ja het woord zegt het al, een 
groene bemesting van de bed-
den.
Douwe en Peter
Wollefoppengroen & co
( 06 - 39436150

Burendag in Spinet
Naar aanleiding van de Buren-
dag van het Oranje Fonds werd 
het binnenterrein Spinet grondig 
aangepakt. Opvallend is dat het 
hele terrein er veel beter uitziet 

dan vroeger. Hetzelfde geldt voor 
de voortuintjes met de mooi ge-
schoren hagen. Er zit duidelijk 
structuur op. Is dit geen verdien-
ste van het tuinteam aangestuurd 

door Joost van Youngsters? Een 
pluim! Na het werk werd heerlijk 
getafeld bij Youngsters. Het werd 
een stevig Indonesisch soepje 
met alles erop en eraan.

Pagina 4

Maak hiervoor een 
afspraak.

( 010 - 8182719 of loop 
even binnen.

De info-avond is op 
3 november 2017

Beste bewoners van Zevenkamp!
Door omstandigheden is de Kookclub Zevenkamp genoodzaakt de aankomende datum 
26 oktober a.s. niet door te kunnen laten gaan. Verdere informatie volgt in de volgende 
uitgave van de 7-krant. Bedankt voor het begrip. Tot de volgende keer!
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Wijkleerbedrijf geopend

Kinderopvang KSHPranga Lobie & Wartburg
Twintig leden van de actieve 
Surinaamse vereniging die 
haar stek heeft in de Aarhof, 
kregen een rondleiding van 
BOZ vrijwilliger Ed de Meyer 
door het groene Zevenkamp. 
Ze werden begeleid door 
even zoveel jongeren van 
het Wartburg College die 
hun maatschappelijke stage 
deden. 

Het liep perfect met het duwen 
van de rolstoelen. Er was veel 
onderling contact en er werd 
hartelijk gelachen. De rondlei-
ding ging langs het Wollefoppen 
park waar Pameijer mensen en 
begeleiders zorgden voor heer-
lijk bessensap en eigen gemaakte 
taart. Verder ging het over de 
vernieuwde natuurlijke speeltuin 
richting Centraal Wonen. Hier 
was onze gids de befaamde Ka-
rel Slot die alles in geuren en 

kleuren kan vertellen. Hij zorgde 
ervoor dat iedereen Centraal 
Wonen ging zien als het leukste 
dorp van Rotterdam, gebaseerd 
op solidariteit. In het Cultureel 
Centrum van Orion werden we 
sympathiek onthaald met geu-
rige koffie met koek. Maar niet 
vóór we de schitterende groen-
ten tuin exploreerden. Via hob-
belige paardjes belandden we 
tussen een zee van kool, pom-

poenen, bonen, aardappelen en 
tomaten in het Walhalla van trek-
ker Peter de Boer. De rondleiding 
werd afgesloten met een heer-
lijke bami met kip in Youngsters, 
de initiatiefnemers. Het Antil-
liaanse kook-dreamteam kreeg 
grote waardering. De studenten 
zorgden voor het opdienen. Oud 
en jong keurvelden nog wat en 
keken blij terug op deze ontmoe-
ting.

Feest in de wijk!
Buitenschoolse opvang en kin-
derdagverblijf Kinder Service 
Hotels (KSH) de Buskes heeft op 
woensdag 13 september jl. een 
spetterend jaarfeest voor kinde-
ren, ouders én alle buurtbewo-
ners georganiseerd. 

KSH de Buskes is al jaren naar 
tevredenheid gevestigd in de ds. 
J.J. Buskes basisschool en heeft 
op  verschillende manieren de 
samenwerking gevonden met de 
school. Zo viel dit jaarfeest tege-
lijk met  de open dag van school. 
Geïnteresseerden konden zo op 
een informele manier kennis ma-
ken met de school en met KSH. 
Op het feest zelf waren er tal van 
activiteiten voor de kinderen. Zo 
was er een springkussen, een 
echte stormbaan en kondende 
kinderen zich laten schminken. 
Ook vonden er diverse creatieve 
en sportieve workshops plaats.  
Al dit vermaak werd tegelijk 
gecombineerd met een mooie 
maatschappelijke gedachte. Er 
werd geld ingezameld voor het 
goede doel De Benny Vreden 

Foundation. Deze foundation 
is opgericht om kinderen in het 
binnen- en buitenland, de kans 
te bieden zich te ontwikkelen op 
het gebied van zang, dans en the-
ater. Tijdens deze middag is hier-
voor het mooie bedrag van 
€ 104,-- opgehaald.

Heeft u dit feest helaas moeten 
missen? KSH de Buskes organi-
seert met regelmaat leuke acti-
viteiten voor kinderen. Buiten-
schoolse opvang en kinderdag-
verblijf KSH de Buskes is daarbij 
van maandag tot en met vrijdag 
tussen 07.00 en 19.00 uur ge-
opend. U bent van harte welkom 
om eens een kijkje te komen ne-
men. Meer informatie over KSH 
en al haar activiteiten vindt u op 
www.kinderservicehotels.nl

Begin september 2017 is 
het nieuwe WijkLeerbedrijf 
Alexander-Ommoord ge-
opend in het Huis van de 
Wijk Gerard Goosenflat aan 
de Thomas Mannplaats 150. 
Het is het vijfde WijkLeerbe-
drijf in Rotterdam.

In het WijkLeerbedrijf lopen stu-
denten van de opleiding Dienst-
verlening zorg & welzijn van het 
Albeda Zorgcollege stage. Dit 
doen zij bij bewoners thuis in de 
wijk of in een zorginstelling. De 
stagiaires kunnen bijvoorbeeld 
samen met de bewoners bood-
schappen doen, een wandeling 
maken, een gezelschapsspel spe-
len of samen koken. Verder kun-
nen ze assisteren bij lichte huis-
houdelijke werkzaamheden. Ook 
kunnen de stagiaires bewoners 
thuis ophalen om naar een activi-
teit te gaan en hen daarna weer 
thuis te brengen.

Na een vraag om hulp wordt in 
een gesprek tussen de bewoner 
en een coördinator van het Wijk-
Leerbedrijf gekeken wat de mo-
gelijkheden zijn. Wanneer deze 
er zijn en daadwerkelijk wordt 
gestart met ondersteuning, krijgt 
de bewoner in principe een vaste 
stagiair. De stagiaires worden in-
tensief begeleid door de coördi-
natoren van het WijkLeerbedrijf. 

Voor de ondersteuning vanuit 
het WijkLeerbedrijf is geen indi-
catie vanuit de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) 
nodig. Wilt u meer weten, neem 
dan contact op met één van de 
coördinatoren van het WijkLeer-
bedrijf. Dit kan telefonisch via 
( 06 - 41172473 of via een 
email aan: Alexander-Om-
moord@wijkleerbedrijf.nl

Vier het Leven
Genieten! 
Onder het motto ’samen uit, sa-
men genieten’ biedt Vier het Le-
ven ouderen regelmatig de gele-
genheid om onder begeleiding 
van een vrijwilliger te genieten 
van een museumbezoek, film, 
concert of theatervoorstelling.  

Gevarieerd programma 
Vier het Leven biedt dit seizoen 
naast het Shantyfestival  een ge-
varieerd programma aan met al-
leen al ruim 24 voorstellingen 
tot en met november 2017. Alle 
genres van klassiek, toneel, dans/ 
ballet, musical tot cabaret zijn 
vertegenwoordigd. De ouderen 
maken hieruit hun keuze en mel-
den zich aan bij Vier het leven. 
De deelnemers betalen de arran-

gementsprijs bestaande uit het 
toegangskaartje,  consumpties, 
vervoer en bespreekkosten. 

Nieuwsgierig geworden?
U kunt het programma van Vier 
het Leven vrijblijvend aanvragen 
op werkdagen tussen 9:00 uur 
en 18:00 uur via het landelijke 
(reserverings)nummer ( 035 - 
5245156. Het programma wordt 
per post toegestuurd. Ook te vin-
den op: www.4hetleven.nl. Oude-
ren met een rollator of rolstoel 
zijn welkom. Hiervoor verzorgen 
we aangepast vervoer als dat no-
dig is. 

Hét perfecte cadeau, de Vier het 
Leven cadeaubon! Kijk voor meer 
info op www.4hetleven.nl

Huisbezoekers aan 75-plussers gezocht

Bankjes Ambachtsplein
De gemeente heeft twee bankjes 
op het Ambachtsplein geplaatst. 
Het gaat om een proef van drie 
maanden. Daarna beslist de ge-
meente of de bankjes langer blij-
ven staan. 

Waarom nieuwe bankjes?  
Een aantal jaren geleden zijn de 
banken van het winkelplein weg-
gehaald omdat ze vooral gebruikt 
werden in de avonduren. Dit gaf 
overlast voor omwonenden. 
Sinds het weghalen van de ban-
ken heeft de gemeente een aan-
tal verzoeken gekregen om toch 
weer zitjes te plaatsen. Er staan 

bij de speelplaats al wat stoelen. 
Dit is afgestemd met de politie. 
In het eerste kwartaal 2018 eva-
lueert de gemeente met behulp 
van uw reacties en de inbreng 
van winkeliers, stadswachten en 
politie. Vervolgens kan het be-
sluit genomen worden of deze 
banken langer blijven staan of 
dat ze worden weggehaald.  
Als de banken blijven staan, volgt 
er een tweede evaluatie na de 
zomerperiode van 2018.
 
Programma Oost  
De buitenruimte van het winkel-
centrum wordt met extra inzet 

vanuit Programma Oost regel-
matig nagelopen en waar nodig 
wordt snel ingegrepen om het 
winkelcentrum schoon, heel en 
veilig te houden. 

Uw reactie  
Graag hoort de gemeente tijdens 
het experiment of u tevreden 
bent met de banken. U kunt rea-
geren via  
dm.vanhemert@rotterdam.nl.  

U kunt ook terecht in het ’mee-
tingpoint’ van de gemeente, Am-
bachtsplein 85, op het winkel-
plein naast de metro-ingang.
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Lente Lente

Zevenblad bracht nog meer 
dan een kunstmarkt, een 
multicultureel feest, een ap-
pelfestival en een grote ont-
moetingsmaaltijd. 

Bij een knetterend kampvuur in 
Taka Tukaland klonk het Neder-
landse lied van Loek van Delft 
waarop fanatiek werd gedanst. 
Ook Bea van de brillenwinkel op
het Ambachtsplein wist het hart
van de Zevenkampers te raken. 
Oud en jong sprong geregeld de 
dansvloer op. Een aantal jonge 
lui gaf een showtje weg en de 
romantische gevoelens werden 
flink aangewakkerd. 

Af en toe kwam het zelfs tot een 
polonaise rondom het hete vuur. 
Van de speeltuin ging het naar de 
heuse Wollefoppenhaven waar 
verlichte bootjes je hart sneller 
lieten slaan tot een spetterend 
vuurwerk de miniatuurhaven in 
lichterlaaie zette. Dat was Zeven-
blad voor herhaling vatbaar.
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Rijndam revalidatie en EMC
Rijndam Revalidatie en 
Erasmus MC ontwikkelen 
behandelmodule ‘gezonde 
leefstijl’ Intensief coachings-
traject voor rolstoelgebrui-
kers en mensen met hersen-
letsel.
 
Mensen met een lichamelijke be-
perking zijn over het algemeen 
veel minder actief. Hierdoor is 
de kans op gezondheidsproble-
men, zoals hart- en vaatziekten, 
groter. Op basis van praktijker-
varingen en wetenschappelijk 
onderzoek door Erasmus MC in 
samenwerking met Rijndam is er 
nu voor zowel rolstoelgebruikers 
als mensen met hersenletsel een 

innovatieve behandelmodule ont-
wikkeld.

Praktische informatie  
De behandelmodule is uniek 
binnen de revalidatiebranche 
door de inzet van een intensief 
coachingstraject gericht op de 
aandoening in combinatie met 
de thema’s fitheid, voeding en 
actieve leefstijl en door het 
gebruik van biofeedback, een 
methode voor het meten van 
lichaamssignalen. 
Mensen die geïnteresseerd zijn 
in deze module en nog niet bij 
Rijndam onder behandeling 
zijn, hebben een verwijsbrief 
nodig van hun huisarts. Met 

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

Colofon
De ZevenKrant is een uitgave 
van Stichting Bewonersorga-
nisatie Zevenkamp met een 

oplage van 8.500.

Bezoekadres: 
Ambachtsplein 141
( 06 - 37563093

Freelance journalistiek en 
Lay-out/opmaak

Corstiaan Breedveld 
info@zevenkamp.info 

Fotografie
Corstiaan Breedveld

Kees Bosman

Redactie
Ed de Meyer

Corstiaan Breedveld
Nanna Tintel
Joost Kuijpers

Karin Lugtenburg
Maarten Meomagus

Druk: 
Flevodruk Harlingen

Deadline kopij ZevenKrant 
nummer 6 is op 

14 november 2017.

Bezorging ZevenKrant 6 vanaf 
8 december 2017.

Ed de Meijer, co auteur van het 
boek Zevenkamp 35 jaar, plaatst 
hier een rectificatie. Tineke Ho-
ning was 25 jaar vrijwilligster bij 
de Bewonersorganisatie Zeven-
kamp en bestuurslid van 2003 
tot 2012 en vraagt om een rec-
tificatie daar in het boek 35 jaar 
Zevenkamp zonder overleg met 
haar een foto en stukjes staan 

Zevenkamp 35 jaar: Rectificatie
die niet kloppen. Het toenmalige 
bestuur was breder en had Kees 
van Kempen als penningmeester. 
Het bestuur stopte er mee, niet 
alleen omdat ze de huisvesting 
verloren, maar ook omdat het se-
cretariaat werd afgeschaft en de 
opbouwwerker werd ontslagen. 
De bestuursleden waren niet in 
dienst van de deelgemeente. Al-

leen de heer van Kempen bleef 
tot de sluiting. Tineke organi-
seerde met haar vrijwilligersteam 
tal van Opzoomeractiviteiten, 
bracht veiligheid in de brandgan-
gen en op de woensdagmiddag 
zat ze bij de BOZ om de Opzoo-
mergelden uit te betalen. 
Verder gingen zij en de vrijwil-
ligers en opbouwwerker met de 

tent de wijk in voor diverse acti-
viteiten.‘ We hebben veel gedaan 
voor de wijk, maar voelden ons 
door de Deelgemeente flink op 
onze ziel getrapt. Het was altijd 
een goede combinatie het LCC 
en de BOZ voor jong en oud .We 
hebben altijd goed samenge-
werkt.’

deze verwijzing kan een eerste 
afspraak worden ingepland bij 
een revalidatiearts om te kijken 

of deze module geschikt is. Reva-
lidatie bij Rijndam valt binnen de 
basisverzekering. 

Vroege herfstpaddenstoelen van Elly Brevoort Zicht op de Zevenkampse Ring van Kees Bosman
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Hulp gevraagd in Taka-Tuka-Land

Groots Haloweenfeest in Taka-Tuka-Land

Wij zijn nog steeds op zoek 
naar Gastheren/gastvrou-
wen om de Speeltuin in het 
weekend te draaien.

De taken van een gastvrouw/heer 
zijn het openen van de speeltuin, 
de gasten welkom heten, entree-
gelden innen of speeltuinpassen 
controleren. Daarnaast koffie en 
thee zetten en lekkers verkopen. 

Maar ook gesprekken voeren 
met ouders, kinderen uitleggen 
dat je niet met je vuisten je gelijk 
hoeft te halen. Zo nu en dan een 
pleister plakken of een bezoeker 
wijzen op het rookverbod bin-
nen de speeltuin, dat soort taken.

Meer informatie?
Daarnaast kan er altijd met kin-
deren geknutseld of kleine sport-

Het Halloweenfeest is bij 
onze speeltuin allang een 
bekende traditie. Je kunt bij 
ons op verschillende plek-
ken in de verlichte speeltuin 
een leuk griezelig avond be-
leven. Het is een feest voor 
jong en oud en vindt plaats 
op vrijdag 27 oktober 2017.
Kom verkleed, misschien 
win je een leuk prijsje met 
jouw kostuum!

Entree
Toegang tot speeltuin Taka-Tuka-
Land is op deze Halloweenavond 
gratis. Mocht je deel willen ne-
men aan de activiteiten van deze 
avond, dan zul je een strippen-
kaart nodig hebben. Met een 
strippenkaart kun je deelnemen 

aan de volgende activiteiten ver-
meld in het kader.
Een strippenkaart kost € 3,- per 
stuk (pinnen niet mogelijk).
De voorverkoop van de strippen-
kaarten is van 16 oktober tot en 
met 27 oktober 2017 in de speel-
tuin Taka- Tuka Land. 
Na betaling van het aantal strip-
penkaarten komt je naam op een 
lijst te staan. De bestelde kaar-
ten kun je ophalen bij de ingang 
van de speeltuin op de avond 
zelf.

Catering
In de kantine van Taka-Tuka-Land 
kun je heel de avond terecht 
voor verschillende etenswaren, 
warme en koude dranken.

Bezoekadres:
Vereniging Taka-Tuka Land 
Cole Porterstraat 400
3069 ZD Rotterdam 
info@verenigingtakatuka.nl 
( 010 - 2898530.

Openingstijden
Dinsdag tot en met vrijdag van 
10:00 uur tot 17:00 uur.
Zondag van 11:00 uur tot 17:00 
uur. 

Pesten is een plaag stop het vandaag
In de week van maandag 18 
september tot 22 september 
2017 stond  de landelijke 
Week tegen Pesten centraal.  

Kinderen, maar ook volwasse-
nen weten vaak niet hoe groot 
de impact van pesten kan zijn. 
Daarom heeft  Buurtwerk er op 
verschillende manieren aandacht 
aan besteed. Op de Roncalli Ma-
vo hebben  bijna 200 leerlingen 
deelgenomen  aan een anti-pest 
programma  gericht op groepsdy-
namica (omgangsvormen) en uit-

sluiten van de pestcultuur. 

Ook werden er tijdens de school-
pauzes door jeugdwerkers en sta-
giaires  gesprekken gevoerd met 
jongeren over het pestprobleem  
en welke bijdrage je kan leveren 
om het pestprobleem te stoppen. 
Want: ’Wie het pestprobleem 
herkent, kan dit ook veranderen’ 
met deze quote hebben kinderen  
in het  huis van de wijk 
Youngsters  op  een creatieve ma-
nier  invulling /gegeven aan het 
thema. Zo hebben de kinderen 

activiteiten gedaan worden. 
Denkt u dat u in bovenstaand 
profiel past, of wilt u meer infor-
matie  neem dan contact op met 
de beheerder Kees van Hoeven 
via kees.vanhoeven@buurtwerk.
nl of Marrianne den Uil de Soci-
aal Makelaar in Zevenkamp via 
marrianne.denuil@buurtwerk.nl.
Ook opa’s en oma’s nodigen wij 
van harte uit te reageren.

Huisbezoekers aan 75-plussers gezocht
Ruim de helft van de Rotter-
damse senioren voelt zich 
eenzaam. Een op de vier 
heeft zelfs niemand om op 
terug te vallen en raakt in 
een sociaal isolement.

Daarom krijgen alle mensen van 
75 jaar en ouder een huisbezoek 
om de (potentieel) kwetsbare 
ouderen in beeld te krijgen en 

informatie te verstrekken. Daar-
voor zoeken wij nog vrijwilligers.

Waar?
In de wijk Zevenkamp gebied 
Prins Alexander.

Werkzaamheden
Het in koppels bezoeken van 
75-plussers.

Werktijden
Werkdagen en -tijden in overleg. 
Bij voorkeur één of meer dagde-
len per week beschikbaar zijn.

Wij vragen 
Het leuk vinden om met deze doel-
groep te werken, goed kunnen 
luisteren en bereidheid om uw 
kennis van activiteiten en voor-

zieningen in Zevenkamp te ver-
groten.

Bereidheid te leren hoe u signalen 
als eenzaamheid, verwaarlozing 
en dergelijke kunt herkennen.
Goede sociale vaardigheden.
Goede mondelinge uitdrukkings-
vaardigheden.
Verklaring Omtrent Gedrag 
(wordt vergoed).

Wij bieden 
Ondersteuning en begeleiding 
door een vast aanspreekpunt.
Deskundigheidsbevordering in 
de vorm van een korte training.
Verdiepingsbijeenkomsten.
Inspirerende contacten met wijk-
bewoners en medevrijwilligers.
WA verzekering.

op woensdagmiddag onder ande-
re een zorgenmonster gemaakt, 
zelfportret om hun eigenwaarde 
te  vergroten en als groep de 
‘handen ineen geslagen’ om pes-
ten in de groep tegen te gaan. 

FaceBook
Blijf op de hoogte en volg ons op 
facebook! 
Jongerenwerk Buurtwerk Alexan-
der, Youngsters, Ambachtsplein 
141,3068 GV ROTTERDAM. Voor 
info: t. 010 890 25 80 of doc.
shop@buurtwerk.nl

1. Het spookhuis 

2. Popcornhand 

3. Slijm grabbelton 

4. Halloween knutselen in de tent 

5. Schminken 

6. Luisteren naar een griezelverhaal 

7. Bowlen 

8. Blikgooien 

9. Skeletje Prik  

10. Spinnenkruiptunnel
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Thuis in het Huis van de Wijk

Diss ’n Able 2.0

Het Huis van de Wijk op het 
Ambachtsplein heeft vele 
bestemmingen gekend: van 
LCC naar Jongerenvoorzie-
ning naar Huis van de Wijk. 
Dit heeft tot verwarring ge-
leid zo blijkt uit een enquête 
onder bezoekers van het 
plein. Wie kan, waarvoor 
terecht in het pand aan het 
Ambachtsplein op nummer 
141? 

Iedereen is welkom
Buurtwerk, de welzijnsorganisa-

tie in Prins Alexander exploiteert 
het Huis van de Wijk in Zeven-
kamp. Iedereen van jong tot oud 
is welkom. Je kunt er terecht 
voor ontmoeting, activiteiten, in-
formatie hulp en met goede idee-
en voor de buurt.

Ontmoeting
Gewoon gezellig een bakkie 
doen, kletsen en misschien ook 
nog meedoen met een spelletje 
of aanschuiven wanneer de kook-
groep op vrijdagmiddag haar 
kunsten laat proeven. Het kan in 

het Huis van de Wijk in Zeven-
kamp.

Activiteiten
Schilderen, tekenen, yoga, Zum-
ba, taalles, koken en bingo: een 
greep uit de activiteiten voor en 
door de bewoners van Zeven-
kamp. Voor jongeren en kinderen 
is er  muziekles, dansen, knutse-
lactiviteiten en sociale vaardig-
heden trainingen. Een volledig 
overzicht van de activiteiten ligt 
in het Huis van de Wijk en we 
zijn te volgen via de facebook 

pagina Buurtwerk Zevenkamp. 
Heeft u een goed idee voor een 
activiteit in de buurt of voor het 
Huis van de Wijk, laat het Buurt-
werk weten. Buurtwerkers kun-
nen u daarbij ondersteunen, bij-
voorbeeld door ruimte te bieden 
in het Huis van de Wijk en finan-
cieringsmogelijkheden te laten 
zien. 

Informatie 
Vier ochtenden per week beant-
woorden kundige vrijwilligers en 
professionals vragen over finan-

ciën en administratie, zoals het 
aanvragen van een digiD.  Het 
jongereninformatiepunt is in de 
middag en avond geopend. 

Informatie
Bij deze willen wij iedereen van 
harte uitnodigen om het Huis te 
bezoeken en zich Thuis te voelen 
in de wijk Zevenkamp. 
Tot ziens!
Voor informatie: marco.van-
gent@buurtwerk.nl  ( of 06 - 
57562228. 
Buurtwerk inspireert!

Vrijwilligersbarbecue in Taka-TukaLand
Vrijdag 1 september organiseerde Buurtwerk een BBQ voor de vrijwil-
ligers van Huis van de Wijk Youngsters en de speeltuin TakaTuka Land, 
als dank voor hun inzet. Naast al het lekkere eten was er ook de mo-
gelijkheid om samen muziek te maken.

Vrijdag 22 september 
2017was het weer zover: 
Diss ’n Able 2.0. Hét feest 
voor mensen met en zonder 
beperking in Huis van de 
wijk Youngsters aan het Am-
bachtsplein. 

Er waren diverse dj’s, hapjes, 
drankjes en djembees om samen 
muziek te maken. De sfeer was 
weer super en op deze manier 
werden verschillende doelgroe-
pen en leeftijden met elkaar in 
contact gebracht. Ali Khadhra-
oui heeft zelf enkele beperkin-
gen, woont in Zevenkamp en 
heeft een droom; een eigen club 
voor mensen met en zonder be-
perking. Met ondersteuning van 
Buurtwerk, Pameijer, subsidie van 
Opzoomeren, en niet te vergeten 
alle vrijwilligers is begonnen met 
2 feesten. Deze bleken een suc-
ces en het volgende feest staat 
dan ook op stapel. Een impressie 
is te vinden op www.Openrotter-
dam.nl
Voor meer informatie: Joost.Kuij-
pers@buurtwerk.nl, of Kimmy.
van.Schaik@pameijer.nl
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K i n d e r p a g i n a
B.s. Ds. J.J. Buskesschool

Bouwen groep 6
Groepen 6, Naut thema: Stevig en sterk.
Groep 6 is inmiddels hard aan het werk met de nieuwe methode voor wereld-
oriëntatie: Naut, Meander en Brandaan. 

Deze weken werken we met Naut aan het thema ‘Stevig en sterk’. We leren 
over constructies, de verschillende eigenschappen van een materiaal, vaste 
en beweegbare verbindingen en over profielen.  Vrijdag hebben we een bouw-
wedstrijd gehouden. We moesten binnen een half uur een zo hoog mogelijke 
toren maken. Sommige groepen gingen aan de slag met een O-profiel, andere 
groepen met een L-profiel. Uiteraard moest de toren niet omgeblazen kun-
nen worden, ander was hij niet stevig genoeg. 
Uiteindelijk heeft het groepje van Kim, Tevin, Kokob en Malachai binnen een 
half uur de hoogste toren gebouwd, en dus gewonnen 
 
Engels groepje 1,2. Buitenspel materiaal door Marlon en Pauline

Geschilderde prikborden in 
de Ontmoetingskerk. Een 
samenwerkingsproject van 
kerk en school in 7Kamp  

Wat is je mooiste Bijbelverhaal? 
Met deze vraag aan leerlingen 
van groep zeven en acht van de 
basisschool J.J. Buskesschool 
startte het gezamenlijk voor pro-
ject in de hal van de Ontmoe-
tingskerk. ,,En wil je over dat ver-
haal schilderen?” was de vervolg-
vraag van kunstenares Marieke. 
Dit keer niet op een wit schilder-
doek maar op de “ramen” van het 
als muur beschilderde prikbord.

Versleten borden
De prikborden van de Ontmoe-
tingskerk waren versleten. Opge-
prikte tekeningen en aankondi-
gingen vielen van de wand. Dat is 
jammer want er wordt in de hal 

van de kerk veel getekend en ge-
schilderd. 
Op maandagmiddag na schooltijd 
doen kinderen van school mee 
aan de lessen ’Een Bijbelverhaal 
en schilderen’ en ook kerkgan-
gers van de Ontmoetingskerk 
schilderen tijdens workshops.
Er werden nieuwe prikborden 
gekocht. Onder leiding van do-
minee Jils Amesz en kunstenares 
Marieke de Koning veranderden 
de gelige borden in muren met 
bijzondere ramen.

Het lied der schepping
Kinderen van groep zeven en 
acht schilderden over het lied 
van de schepping, over de  Ark 
van Noah en Jona en over Kerst 
en Pasen. Na de leerlingen vul-
den gemeenteleden uit de kerk 
de gaten in de ’ramen’ met hun 
favoriete verhalen.

In gebruikname
Zondag 8 oktober 2017 om half 
twaalf na de kerkdienst worden 
de borden officieel in gebruik ge-
nomen. Na de feestelijke onthul-
ling met een hapje en een  drank-
je is er om 12 uur een Klieder-
kerkdienst voor de kinderen.

Verschillende verhalen
Wie geïnteresseerd naar de prik-
borden kijkt zal verschillende 
verhalen  ontdekken:

de Schepping, Adam en Eva in 
het paradijs, de ark van Noah, 
Mozes in het biezenmandje, 
Mozes bij de brandende braam-
struik, Ruth, Jona, David en Go-
liath, de geboorte van Jezus, het 
lijden van Jezus, De gelijkenis 
van de zaaier, de ware wijnstok 
en de gelijkenis van de goede 
herder, Hemelvaart en Pinksteren. 

Geschilderde prikborden in de Ontmoetingskerk

Links:           Marieke de Koning, tweede van rechts, boven:
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Wijk Informatie Punt 06-51472302
Voor onder andere onderstaand en meer kunt u terecht op Ambachtsplein 141. 
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met ( 06 - 37345165 of mailen naar stichtingboz@outlook.com.

Spreekuren: maandagmorgen van 09:30 uur tot 12:00 uur - woensdagmorgenvan 09:30 uur tot 12:00 uur - vrijdagmorgen van 09:30 uur tot 12:00 uur

Waar staat de WijkInformatie Winkel voor:
> Hulp bij aanvragen opzoomeren en bewonersinitiatieven
> Aanvragen van sociale voorzieningen
> Betalingsregelingen treffen
> Invullen van formulieren
> Bellen naar instanties
> Belasting aangifte
> Problemen over, met en door kinderen
> Verzekeringen, abonnementen, lidmaatschappen afsluiten/beëindigen
> Doorverwijzen naar andere instellingen of instanties indien nodig naar bv naar Vraagwijzer

Pagina 9

Zaterdag 28 oktober 12:00 uur t/m 16:00 uur

18 tot 24 december met chalets, schaatsbaan enz.

18 november 12:00 uur
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Het thema voor deze puzzel is: Kinderspelen. Uit 
alle goede inzendingen worden drie winnaars ge-
trokken. Binnen 2 maanden na het verschijnen van 
de ZevenKrant kunt u een prijs ophalen bij de WIP, 

Uw oplossing vóór 1 december 2017 inleveren bij de BOZ/WIP,  Ambachtsplein 141 - Rotterdam of 
stichtingboz@outlook.com

Woordzoeker

Algemeen Alarmnummer
Politie/Brandweer/Ambulance
Alleen voor spoedeisende hulp 
en levensbedreigende situaties.
( 112
Algemeen nummer Zevenkamp:
( 0900-8844

Bewonersorganisatie 
Zevenkamp (BOZ)
( 06 - 37563093
stichtingboz@outlook.com

Wijk Informatie Punt (BOZ)
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
( 06 - 51472302

Zevenkamp Blog
https://zevenkamp.wordpress.
com/

Meldpunt Bewonersactiviteiten
Ed de Meijer ( 06 - 37286519 of 
( 06-45724536

Buurtbemiddeling Prins 
Alexander
Bramantestraat 34
3066 BN Rotterdam
( 010 - 4560409
Email: prinsalexander@buurtbe-
middeling.org

Hobby Computer Centrum
Frits Wickerhoff
Aar 249a - 1e verdieping
( 06-51792880

Leger des Heils Welzijn- en 
Gezondheidszorg
Maatschappelijk Centrum 
Rotterdam
Kooikerweg 28
3069 WP Rotterdam
( 010 - 2229888
Telefax: 010 - 2070500

Stichting Buurtwerk Alexander
Ambachtsplein 141
3068 GV
( 010 - 4553799

Vraag-Wijzer
Prins Alexanderplein 21
Charley Tooropsingel 52   
Vrijdags 09:00 uur - 11:30 uur
( 14 010
info@vraagwijzeralexander.nl

Gebiedscommissie Prins 
Alexander
Prins Alexanderplein 6
3067 GC Rotterdam
( 14010

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 
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: ( 010-4555888
Dr. van Leeuwen 
Dr. Verdonk
Dr. Van der Hoek
Dr. Sanderse  
Dr. V. d. Voorde 
( 010 - 2866093

Fysiotherapeuten
( 010 - 2866090

Wonen

Centraal Wonen Zevenkamp
Het leukste dorp van Rotterdam
p.a. August Vermeijlepad 75
www.cw7.nl - pr@cw7.nl

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

Vestia wijkkantoor Zeven-
kamp
Spinet 2
3068 LX  Rotterdam
( 088 - 1242424

Ook voor spreekuren
Woonstad Rotterdam
Prins Alexanderlaan 201
3065 RH Rotterdam
Van 8:30 uur tot 16:30 uur
( 010 - 4408800

Woonbron
( 010 - 2868866

Basisscholen

KBS de Vliedberg
Directeur: Ellen Amri
Korne 180, 3068 Rotterdam
( 010 - 4214668

CBS ds. J.J. Buskesschool
Directeur: Maarten Neomagus
Ben Websterstraat 3-11
3069 XJ Rotterdam
( 010 - 4552940

OBS de Waterlelie
Directeur: Cora Stuurman
Veluwemeer 1
3068 KM Rotterdam
( 010 - 4211020

Ambachtsplein 141. De namen worden in Zeven-
Krant nummer 6 van 2017 bekendgemaakt. 
Vorige puzzel bleek een woord verkeerd te staan, 
nu hersteld. Dus geen oplossingen deze keer.

Bellenblazen
Bikkelen
Blindemannetje
Blokgooien
Boomhut
Boomklimmen
Diabolen
Dobbelen
Eierlopen
Ezeltjeprik
Glijden
Haasjeover
Hinkelen
Hoepelen
Jojo
Knikkeren
Koekhappen
Kwartetten
Landjeveroveren
Overvaren
Puzzelen
Ringgooien
Rolschaatsen
Schommelen
Sjoelen
Skelteren
Spijkerpoepen
Steltlopen
Steppen
Stoepbal
Stoeptekenen
Stokpaardjes
Tollen
Touwtjespringen
Voetballen
Waterpistool

Handige adressen om te weten

Watertekenen
Windslingeren

Winkeltje
Zaklopen

Blijde Rijders is hechte club
Met zijn dertigen komen de 
scootmobielers aan gesjeesd 
als een lange slang richting Am-
bachtsplein. Ze pikken en passant 
de bossen gladiolen mee. Rond 
elke hals komt een gouden me-
daille te hangen. Ook de schatti-
ge hondjes worden niet vergeten. 
Enthousiast wordt meegezongen 
met de levensliederen van Loek 
van Holland. Dick en Peter heten 
de sportievelingen welkom en 
delen felicitaties uit. Een traan 
wordt weggepinkt. Ger van Oos-
ten wordt herdacht. Frans Bracht 
rijdt op diens scooter de Vier-
daagse als een soort hommage. 
Boven Gers‘ scooter prijkt de 
clubvlag. Het is de vierde Vier-

daagse. Volgens Frans de meest 
succesrijke. Het Ambachtsplein 
staat op zijn kop, omstanders en 
kinderen gaan meedansen. De 
rijders krijgen bloemen van de 
familie. Een hapje en een drankje 
wordt aangerukt. Het kan niet 
op: jarigen worden gefeliciteerd 
en een 5-jarig huwelijk van vrij-
willigers geprezen. Ook de bege-
leiders krijgen een grote pluim. 

Het duo Loek en Frans zingen 
van Bloody Mary, de schrik der 
zee. Nog in onze oren klinkt: ’We 
hebben een woonboot, hij ligt 
in de Rotte.’ Een bewoner uit de 
Merenbuurt kijkt vol bewonde-
ring: ‘Wat een hechte club!’ Dat is 
ook Zevenkamp!

De Blijde Rijders
kinderspel

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