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Een wijkgebouw voor iedereen!
Het LCC, het wijkgebouw
op het Ambachtsplein, bij
veel oudere bewoners bekend als De Scheg, wordt
op 1 augustus na 32 jaar
gesloten.
Het wordt verbouwd tot een jongerencentrum voor heel Prins
Alexander. De volwassengroepen
uit de buurt kunnen er niet meer
terecht. Buurtbewoners, de altijd
zo actieve clubs in het bruisende wijkgebouw en de winkeliersvereniging staan op hun achterste benen.
Geen thuis meer
De bewonersgroepen wordt hun
thuis ontnomen en de winkeliers
vrezen overlast en klantenverlies.
Positief is dat het gebouw niet
leeg komt te staan en dat er financiering is voor een jeugdprogramma en dat het LCC behouden blijft voor wat betreft het
culturele programma.
Maar veel negatiever is dat het
jongerencentrum als een vreemd
lichaam wordt neergepoot op het
Ambachtsplein, zonder wortels
in de wijk. De acceptatie van de
winkeliers en bewoners is zero.
Door het verdwijnen van de bewonersgroepen uit de wijk verdwijnt de sociale mix en controle.
Onze eisen

Protest-Actie-22-4-’13 Ambachtsplein
Vrouwendag 2013

Onze eis is dat volwassengroepen uit de wijk in het pand blijven. Overdag zal er door schoolgaande jongeren ook geen gebruik van worden gemaakt. En
het uitplaatsen van volwassengroepen, puur omdat de huidige plannen voor de Gemeente financieel het gunstigst zijn, is een
kwalijke zaak. Bestaande structuren worden weggevaagd, wensen
van bewoners en vele andere belanghebbenden genegeerd.
Een gebouw voor iedereen
Wij willen een gebouw voor de
hele wijk, waar we elkaar kunnen
ontmoeten. Vestiging van een
jongerencentrum is de doodsteek
voor het Ambachtsplein. Jongerencentra op ander plekken in de
stad zijn, kijkend naar het verleden, nooit succesvol gebleken.
Wij verwachten veel meer van
een gecombineerd gebruik, waarbij de oude groepen en de jongerengroepen samengaan en waarbij er in de overgang ontmoetin-

gen plaatsvinden. Het één hoeft
het ander niet uit te sluiten en
zal elkaar kunnen versterken.

Actie!!!
Actie!!!
Actie!!!
We roepen hierbij iedereen op
om actie te voeren op 22 april

2013 op het Alexanderplein. Laat
uw stem horen en vecht voor behoud van het wijkcentrum.

Actie!
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Lezen is leuk!
Leren lezen is leuk en zeker met
de avi-leesboekjes van Kluitman
en Deltas. Dit zijn leesboekjes
die aansluiten op het LEES-onderwijs. Welk boekje geschikt is
voor uw kind ziet u in het schema:
Alle AVI-niveaus:
Groep 3: AVI Start-M3-E3
Groep 4: AVI M4-E4
Groep 5: AVI M5-E5
Groep 6: AVI M6-E6
Groep 7: AVI M7-E7
Groep 8: AVI Plus
Dit boekje is deel 3 uit en serie van 8 delen, dat aansluit bij

groep 3. In dit boekje staan op
de ene bladzijde tekeningen met
woordjes die bij de afbeeldingen
horen. Op de andere bladzijde
staat een verhaaltje in gemakkelijke zinnen, waarin deze woordjes terugkomen. Om de 2 bladzijde een ander kort ’verhaaltje’.
Deze boekjes zijn vanaf heden
verkrijgbaar in The Readshop
Express			
Openingstijden
Maandag 11:00 uur - 17:30 uur
Dinsdag tot en met vrijdag:
9:00 uur - 17:30 uur
Zaterdag tot 17:00 uur.

Rotterdamse Sociale Alliantie
Wie?
De Rotterdamse sociale alliantie is een netwerk van ervaringsdeskundigen, vrijwilliegers en
beroepskrachten.

en projecten.
Hoe?
De Rotterdamse Sociale Alliantie

voert zonodig actie om oplossingen tot stand te brengen voor de
vele armen in Rotterdam.

Wat?
De Rotterdamse Sociale Alliantie zet zich in voor de bestrijding
van armoede in Rotterdam en
brengt armoede onder de aandacht van Rotterdammers en politici door presentaties, samenwerking met locale organisaties

Paasrit scootmobielclub

Column

Is het geld op?

Politiek is maar een raar ding, wat voor een soort mensen
zijn politici eigenlijk. Zouden de politicie in andere landen
hetzelfde zijn? Is het een soort? Het lijkt erop. De één
wordt sporter en de ander boekhouder. Het is toch maar
hoe je geboren bent, hoe je groeit en met welke hoeveelheid geluk. De Nederlandse politiek is er een van: ik beloof
je wat je vraagt, maar nu ik gekozen ben, moet jij je bek
houden. Zo gaat dat dus. Een van de facetten die politici
bindt is het liegen, want liegen kunnen ze. Dat is al keer op
keer bewezen. Ze willen zo graag zo dicht mogelijk bij het
volk staan, weten wat er in de maatschappij gebeurt. Bij
welk volk ze dan hebben gestaan, begrijp ik niet goed, want
wat het volk echt wil weet men bij navraag helemaal niet.
Zelf ben ik nieuwsgierig van aard en toen ik de kans kreeg
om een cursus voor raadslid te doen, heb ik mij opgegeven.
Best interessant zo’n cursus, want allengs word je de partijpolitiek geleerd en hoe een regeringsstelsel in elkaar zit.
Vooral handige tips voor een aankomend raadslid: gebruik
geen grove taal, zeg waar het op staat en vraag vooral door,
als je geen antwoord hebt gehad. Maar de toekomst heeft
voor een aantal politicie toch ook verrassingen in petto. Zo
sluit de politiek buurthuizen, schaft allerlei volksvriendelijke ontmoetingen af en noem maar op. Maar ja, er is altijd
nog baas boven baas. De politieker sluit een wijkgebouw,
maar is zelf, bijvoorbeeld als deelgemeente, binnenkort ook
de klos. Nahhh... politiek is ook niet altijd een pretje.		
					Tot de volgende keer!

Koke’ met Joke
Budget-pasta
Kook de pasta beetgaar volgens de gebruiksaanwijzing die op de
verpakking van de pasta staat.
Bak de kleingesneden uien in 50 gram boter gaar. Hoe donkerder de
uien, hoe sterker de smaak. Roer 50 gram bloem daar doorheen. Zet
de warmtebron lager. Een dikke brij ontstaat, waarin u al roerend
een scheutje melk doet, tot die opgenomen is. Zo giet u steeds grote
scheuten erbij totdat u een redelijke saus krijgt.
De knoflookliefhebbers doener natuurlijk een teentje knoflook uitpersen in de saus op het moment dat zij dat gewend zijn.
Snij de champignons in plakjes en roer die door de saus.
Als laatste een pakje blauwe kaas (in stukjes) er doorheen roeren tot
die opgelost is. Noteer na het eten of u geboeg saus had en pas later
de hoeveelheid wat aan.
Nu nog wat afwerken met peper en zout.
Serveer de paste op een bord en schep daar de saus overheen.
Eet smakelijk !

Ingrediënten 4 personen
400 gram pasta
2 Uien
1 teen knoflook
1 pakje blauwe kaas
500 gram champignons
Peper en zout
50 gram boter
500 CC melk
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010 - 4553799 Email: suzanne.vonk@buurtwerk.nl

120 vrouwen op
vrouwendag 2013 in
LCC Zevenkamp!

Filmmiddagen 55+
Gezien de grote opkomst en
interesse in films in de wijk
organiseert Buurtwerk in het
nieuwe jaar één keer per
maand een filmmiddag.
De filmmiddagen zijn elke 2e
maandag van de maand vanaf
14.00 uur. De prijs is € 1,= inclusief een pauzedrankje.

DATA
13 mei Marathon
10 juni Amour
8 jili
Louis de Funès
U kunt contact opnemen met
Suzanne Vonk via suzanne.
vonk@buurtwerk.nl of ( 010 4553799

010 - 4563993

email: lcczevenkamp@senr.rotterdam.nl

Programma 2013
Maandag
Wandel- en fietsclub
Streetdance kids
Popkoor ’O JEE’
Dinsdag
Slanke Lijnclub
Dansmiddag voor ouderen 2x p.m.
Eetsalon, drie gangen menu
opgeven voor 13.00 uur.
Hindi lessen
Irene Rotterdam Operette, opera
Copperhead Country dancers
Zumba
Woensdag
Yoga 50-Plussers
Bewegen voor 50+
Crea 55+
Indiase dans, st. Shringara
Koersbal
Bridge
Muziekschool eeuwige noten
Koersbal
Gitaarlessen
Majong vereniging
Yogakids/volwassenen
Donderdag
Nederlandse Taallessen

09:00 uur - 11:00 uur
19:00 uur - 21:00 uur Kellyu Ghazy
20.00 uur - 22.00 uur Anneke Holtzer

( 010 - 4563993
( 06 - 18455798
( 010 - 4420494

10:00 uur - 11:00 uur
14:00 uur - 16:00 uur
17.00 uur - 18.30 uur		

( 010 - 4563993
( 010 - 4563993
( 010 - 4563993

19.30 uur - 21.30 uur		
20:00 uur - 22:30 uur		
20.00 uur - 22;00 uur		
20:00 uur - 21:00 uur		

( 010 - 4563993
( 06 - 18631683
( 010 - 4563993
( 010 - 4563993

09.00 uur - 11.00 uur Jeanette Adriaanse
09:00 uur - 09:45 uur		
09.30 uur - 11.30 uur		
13:30 uur		
13.00 uur - 16.30 uur info
13.00 uur - 16.30 uur info
13.00 uur - 17.00 uur Hr. Zeeuw
13:00 uur - 16:30 uur		
15:00 uur - 20:00 uur Bram van Stel
19:30 uur - 22:30 uur		
18:00 uur - 20:00 uur Asha Toerab

( 010 - 4215475
( 010 - 4563993
( 010 - 4563993
( 06 - 12353423
( 010 - 4555783
( 010 - 4562597
( 06 - 51181656
( 010 - 4555783
( 06 - 14479724
( 06 - 51419824
( 06 - 24090048

09:30 uur - 11:00 uur		
13:00 uur - 14:30 uur
20:00 uur - 21:30 uur
Scootmobiel middagen
13:00 uur - 15:00 uur ( 010 - 8188752
Schilderen voor beginners 55+
14:00 uur - 16:00 uur 		
Slanke Lijn
19:00 uur - 20:00 uur Linda Graper
Salsadansen voor iedereen
19:00 uur - 20:00 uur Beginners
20:00 uur - 21:00 uur half gevorderden
21:00 uur - 22:00 uur gevorderden
Vrijdag			
BBB-Steps
09.30 uur - 10.30 uur		
Praten en doen voor alle culturen
10:00 uur - 12:00 uur		
Indonesische dans voor 4-6 jaar
16.00 uur - 17:00 uur		
Tekenen en schilderen kinderen
16.00 uur - 17:00 uur Marieke de Koning
Zondag
Heritage Full Gospel International
10:00 uur - 12:00 uur Pastor Nosa
Hindi lessen
10:00 uur - 12:00 uur		

De eetsalon elke dinsdag

Kinderkleding- en speelgoedbeurs

( 06 - 24878180

( 010 - 2206137
( 010 - 4563993
( 010 - 4556581

Kinderfeestje

( 06 - 53353073
( 010 - 4563993
( 010 - 4563993
( 010 - 4563993
( 06 - 33092407
( 06 - 41414291
( 010 - 4563993

Kindermenu
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Vrijmarkt
op en rond het plein
Argentijnse muziek
Diverse artiesten
Oud-Hollandse spelletjes
Rodeo Stier
Kroontjes maken,
pimp je kroon

BOZ

Bewonersorganisatie Zevenkamp
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De ’Appelboom’
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Alexander ontwikkelt
Kindertalent
Deelgemeente Prins Alexander trekt fors geld uit voor
het ontwikkelen van kindertalent. Zij wil de kinderen
triggeren via plein- en parkactiviteiten om hun talenten
te verdiepen via workshops
in 7Art en de scholen.

een markt met de scholen van
het voortgezet onderwijs kunnen ouders en kinderen een aangepaste opleiding kiezen die ook
de kans op een baan biedt. Theater kan een rol spelen richting
jongeren de zogenaamde rolmodellen.

Sonor Zevenkamp heeft een plan
opgestuurd om zoiets in de wijk
handen en voeten te geven in samenwerking met 7Art, buurtwerk
en ZZP-ers evenals Kunstatelier,
levenkunstenaars, Steensoep, architecten Piek-Both en Meneguzzo, Theater Mach.

Zij wil linken leggen met het verenigingsleven en een kindvriendelijke route in de wijk realiseren
die bijv. de basisscholen verbindt
met het Wollefoppenpark. Via

Aandacht voor talent
Veel aandacht dient te gaan naar
de talenten op gebied van techniek en ICT, ambacht, natuur, taal
en communicatie.

Gecombineerd plan
Ook Wollefoppengroen komt met
een plan rond het thema natuur.
Beide plannen zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden.

Bijgaande foto heb ik gemaakt toen ik naar de metro ging
op maandag 25 februari. Een leuke geste voor de vogels
denk ik? Inmiddels is het een week later en het rekje met
de appels hangt er nog steeds. Het is ter hoogte van Zevenkampsering 1000.

Rotterdams
Operakoor
Jubilerend Rotterdams
Opera Koor brengt een spetterend Verdiconcert!
Het jaar 2013 is voor het Rotterdams Opera Koor een feestelijk
jaar. Niet alleen wordt het koor
maar liefst 90 lentes jong, ook
Ago Verdonschot viert zijn 25-jarig jubileum als dirigent. Bovendien is 2013 het 200e geboortejaar van Giuseppe Verdi, de beroemde componist die zoveel
schitterende operamuziek heeft
nagelaten.
Jubileumfeest
Voor het Rotterdams Opera Koor
alle reden voor een spetterend
jubileumfeest op een wel heel
bijzondere plek, namelijk in Club
Eclipse, Prins Alexanderlaan 37,
3068PN Rotterdam Alexandrium.
( ja echt…die blauwe kubus met
glazen dak bij Metro en N.S. station Alexander)!

Verdi, wie kent hem nie’?
Het belooft een bijzondere avond
te worden waar hoogtepunten
uit bekende Verdi-opera’s te horen zijn. Geen ’standaard’ operaconcert, maar een onvergetelijke avond met ballet, zang van
koor en solisten, in een theatrale
entourage en prachtig uitgelicht!
De bezoekers worden ontvangen
in Italiaanse sferen met een glas
’bubbels’ en een aantal verrassingen in het voorprogramma. Na
afloop volop gelegenheid om na
te praten en te genieten van een
hapje. Dit alles bij de prijs inbegrepen.
De Partituur
Ook ontvangt iedere bezoeker de
speciale jubileumuitgave van het
blad ’De Partituur’, dat tevens het
programmablad is. Kortom: een
avond om niet te missen!
Op 17 mei 2013.
Aanvang 19:30 uur.
Reserveer snel uw kaarten
€ 30,- of € 35,- via onze reserveerlijn ( 06 - 29451265.
Voor verdere informatie:
www.rokoor.nl

Dixie binnenterrein: hot item
Het voor de helft geasfalteerde binnenterrein Dixie
tussen Erroll Garnerstraat
en Louis Armstrongweg is
de bewoners een doorn in
het oog.

Het ontwerp zal gepaard gaan
met een boekje en een reële offerte waar Stadsbeheer op kan
aansluiten. Dit proces hebben ze
bij de deelgemeente als wijkidee
ingebracht.

Met een deskundig ontwerper en
een participatiespecialist willen
ze de wensen van de bewoners
nauwkeurig in beeld brengen en
in een ontwerp vastleggen.

Oude Noorden inspireert
Inzet is een complete begroeiing
en een gezellige geborgen sfeer.
De bewoners haalden veel inspiratie uit een rondleiding in het

Oude Noorden waar diverse binnenterreinen werden bezocht.
Centraal bij de bewoners staat
de sociale cohesie in hun gebied,
De bewoners organiseren nu al
ontmoetingsactiviteiten op het
binnenterrein.
Het beoogde Paasfeest met muziek en het eieren zoeken was
een eerste aanzet. Zij werder
hierbij gesteund door woningcorporatie Woonbron.

WijkInformatieWinkel
In de wijkwinkel Spinet 15, ( achterzijde LCC) helpen een vijftal bewoners de bewoners
uit Zevenkamp met allerlei papperasserij. De wijkwinkel biedt ook een vergaderplek aan
actieve bewonersgroepen en een plek waar wijkideeën verder uitgewerkt kunnen worden. Een kleine opsomming waar de wijkwinkel voor staat:
* Aanvragen van sociale voorzieningen
* Invullen van verschillende soorten formulieren
* Bellen naar instanties, Verzekeringen, abonnementen, lidmaatschappen afsluiten en beëindigen
* Betalingsregelingen treffen
* Doorverwijzen naar andere instellingen of instanties indien nodig.
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Het Wollefoppen wijkpark
(vroeger manifestatieveld
genoemd) stroomde vol met
wel 1200 leerlingen van de
Zevenkampse basisscholen.
Zowel de directeuren van
de scholen als een aantal
gemotiveerde leerkrachten
en ouders hebben regelmatig overleg.
Eén van hun initiatieven was de
Week van Respect waarbij de Vredesfabriek en de opening van het
wijkpark centraal stonden. Pesten is niet cool en respect voor
de natuur is een must. De slotmanifestatie in het park was tevens
de start van de stadslandbouw
in deze nieuwe Zevenkampse
boomgaard.
Een wervelend feest
Het schoolteam, versterkt door
het opbouwwerk en Wollefoppengroen, maakte er een wervelend feest van. Een spetterende
brassband speelde de sterren
van de hemel en bracht de swing
erin. Ontroerende gedichten
werden gedeclameerd door een
selectie van kinderen. Er werd
vrolijk gedanst op ’Hallo Rotterdam, hallo Zevenkamp’, het lied
van Respect.
Henk Koedijk feliciteert
Portefeuillehouder, Henk Koedijk, opende het nieuwe park,
feliciteerde de initiatiefnemers
en nodigde de jeugd uit tot
participatie aan dit schitterende
natuurgebied. De groepen zes
gingen vervolgens aan de slag
met maquettes rond een natuurspeeltuin, met kikkers en indianententen van wilgentakken.
Ideeën waren er genoeg
Bubbelbaden, hangmatten, skelters, relaxbanken en chillplekken.
Wat een feest! Het hele gebeuren
was net een toverlantaarn, een
caleidoscoop van natuurminnend
Zevenkamp.
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Dag van Respect Explos
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sie & Wijkpark van start

Foto:’s Johannes Odé
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Acht jaar geleden protesteerden bewoners van Centraal Wonen en de Jazzbuurt
tegen het bebouwen van het
Manifestatieveld. Ze wilden
niet alleen negatief zijn
en kwamen met een goed
doortimmerd stadslandbouwplan in samenwerking
met Orion.
Ze noemden zich Wollefoppengroen en kregen voor hun plan
een prijs van € 25.000,- als beste
idee van Zevenkamp. Wollefoppengroen timmerde aan de weg:
een vleermuizen onderkomen,
een trimbaan, een parkpodium en een proeftuin. Stadslandbouw kwam meer en meer centraal te staan, eetbare struiken en
bomen ( perenbomen,mispel en
moerbei), een alternatief marktplaatsje.
Steun van de politiek
Gemeente en Provincie gaven
hun steun omdat Wollefoppengroen het groen de wijk in
bracht. Het is nu zaak de kinderen hierbij te betrekken, des temeer omdat de aangrenzende
speeltuin wellicht een soort
Speeldernis wordt, waarbij de
kinder-ideeën centraal staan. Architect Roel Krul van Vorm en
Ruimte wordt één van de animatoren. Stichting Buurtwerk trekt
de participatie.
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7ART, een schitterende opening
Op 16 maart 2013 opende 7Art, Ambachtsplein
25. 7Art is een broedplaats
voor jong talent. Er worden workshops gegeven,
tentoonstellingen georganiseerd, leuke podia met muziek, zang en poëzie en kindertheater. Een eerste thema is rond de boekenweek:
Gouden Eeuw en Zwarte
Bladzijden.
De opening was spectaculair. De
Makers en Doeners kwamen in
historische outfits van VOC kapiteins tot slavinnen, van jonkers tot volksvrouwen. SAM express was compleet met percussionist, gitarist en toetsenist. Carla
zong met verve en Ron Koldenhof, initiatiefnemer van 7Arts declameerde ’Working Class Hero is
something to be!’ Laurens, gastdichter van ORION bracht ontroerende en scherpe poëzie, waarbij zelfs de koningin in het vizier
kwam. Ook schilderijen werden
poëtisch geduid.
Frans niet op het podium
In deze complete werveling stelde de deelraadsvoorzitter Frans
van Hilst zich op tussen het publiek! ’Geen podium op in artiestenland. In een harde tijd van bezuinigingen mag kunst geen ondergeschoven kindje worden.
Kunst wekt het kindertalent,
broodnodig voor de maatschappij en voor de eigen toekomst.’
Dank aan initiatiefnemers
Na deze stimulans bedankte Ron
een aantal mensen voor hun bijzondere inzet: de initiatiefnemers van de sociale workshops,
de verbouwers, de inrichters, de
voorzitter van de winkeliersvereniging, Makers en Doeners en
SONOR. Hapjes in alle kleuren
en vormen werden aangerukt, er
werd gesocialiseerd en geapplaudisseerd. Na de band namen de
kids het roer over en kregen ze
de zaal plat! Wordt dat de voorbode van het nieuwe Zevenkamp
waarin kindertalent centraal
staat? In elk geval biedt 7Arts
een verdieping van kindertalent, de kans op een podiumperformance en tal van unieke belevenissen. Ze begonnen al bij de
opening! Iedereen is welkom in
7Arts, dat nog vrijwilligers zoekt,
naast het al bestaande ’winning
team’.
Onder: Ron Koldenhof

Foto: Johannes Odé
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Zevenkamp&Kunst NL-Doet cleant Spinet

Voor het complex Multibedrijven
aan de Schollevaartse Dreef staat
een enorm kunstwerk. Het pand
van MUltibedrijven staat opties
best scheef, maar kan dat natuurlijk niet. Het blijft puzzelen, elke
keer asl je er goed naar kijkt.

Wie de maker is van dat geheel:
wie het weet mag het zeggen. In
de volgende ZevenKrant kiezen
we een kunstenaar die exposeert
in 7Art en besteden we aandacht
aan zijn/haar werk.

Foto: Johannes Odé

Zevenkamp&Kunst
Bewoners Ommoord en
Zevenkamp gaan samen
voor ’Gezonde-Lucht’!
Bewonersgroepen uit beide
wijken doen mee aan de
meet-campagne van Milieudefensie.
’Het stadsbestuur komt er wel
wat laat achter dat de luchtkwaliteit tot op heden een lage prioriteit heeft gehad. Er mogen volgens de Rekenkamer dan wel
miljoenen geïnvesteerd zijn in
het verbeteren van de luchtkwaliteit (zie Rapport Een slag in de
lucht de dato 2011), maar het
voor miljarden aanleggen van
vervuilende wegen als de A13/
A16 heeft nog steeds de hoogste
prioriteit’.
Zelf initiatief nemen
Nu de burgers zelf het initiatief nemen en de luchtkwaliteit
in de wijken gaan meten, in samenwerking met Milieudefensie,
krijgt het onderwerp opeens ook
aandacht van de overheid.
Vrijdag 22 februari 2013 beginnen bewonersgroepen in Zevenkamp en Ommoord met het
plaatsen van meetstations met
Palmesbuisjes. Die buisjes meten
de hoeveelheid NO2 (Stikstofdioxide) in de lucht, wat een indicator is voor alle vuile stoffen
die in de lucht worden aangetroffen. De metingen zullen een
jaar duren.

Zevenkamp/Ommoord
In Zevenkamp zal op 3 punten
gemeten worden en in Ommoord
op 4 punten. (Zie kaders).
Resultaten in 2014
Resultaten van deze metingen
zullen begin 2014 middels een
rapportage aan de stadsbestuurders worden aangeboden. Het
doel van de actie is om nu eens
werkelijke waarden uit de woon/
leefomgeving te krijgen, zodat
vastgesteld kan worden of de rekenmodellen van de overheid de
werkelijkheid enigszins benaderen. Met de meetresultaten in de
hand kan, indien de resultaten
negatief uitvallen, het gemeentebestuur gevraagd worden om
maatregelen ter verbetering van
de situatie te treffen.

Foto: Johannes Odé

Blijf op de hoogte
Om op de hoogte te blijven, kijk
op de website: http://www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit en
http://www.milieudefensie.nl/
luchtkwaliteit/nieuws/honderdmeetpunten-voor-luchtkwaliteit
en houd de lokale kranten in de
gaten.

Zevenkamp
1) Victor E. van Vrieslandstraat bij ’Centraal Wonen Project Zevenkamp’, Manifestatieveld/Stadsmoestuin.
2) speeltuin ’Taka-Tuka-land’ samenkomen), bij de Ds. Buskusschool, op de Boorn.
3) Zevenkampse weg, tegenover het Wartburg-college.
Ommoord
1) Bij de rotonde President Rooseveltweg/John Mottweg/Droogbloem.
2) bij Heidekruid/ Fluitekruid omgeving Sportvereniging Ommoord
3) bij de kruising President Wilsonweg/Linus Paulingweg (HeideBesbuurt)
4) bij de kruising John Mottweg/Varenhof/Rolklaver

Foto: Johannes Odé
Opgekomen bewoners
maakten korte metten met
het vervuilde binnenterrein
van Blokfluit-Spinet.
Daarna werden drie achtertuinen
grondig aangepakt in samenwerking met de bewoners: rommel
eruit, veel snoeiwerk, verwijderen van reusachtige platen van
een vriescel van een vorige buurman. De tien kuub container was
stampvol.
Voortuin aangepakt
Vervolgens ging de aandacht
naar een voortuin van Spinet. De

huurster is gehandicapt en de
tuin was compleet overwoekerd
met bramen en wilde rozen. Het
is daarbij een enorme waaihoek.
Het kon het actieve team niet deren, de klus werd geklaard. We
hadden een dreamteam van een
tiental buurtbewoners waaronder Danielle en een drietal tieners wel bijzondere uitschieters
waren.
Frank’s enorme spierballen
Ook de spierballen van Frank
kwamen van pas, de knijper van
Frans, de deskundigheid van bioloog Helmut. Op de middag gin-

gen we naar Pameyer op het Ambachtsplein waar de bewonerscommissie van Vestia een heerlijk
broodje had klaargemaakt naast
enige drank voor de middag-inspanningen. Het was een leuke, maar vermoeiende dag. Rond
drie uur blies een ijskoude oostenwind ons huiswaarts. Het was
erg leuk dat buurtbewoners elkaar al doende ontmoetten. Het
is slechts een begin! Actieve bewoners gaan verder met de tuinaanpak. In week 20 komen de
speeltuigen op het binnenterrein,
dat een ontmoetingsplek moet
worden voor hele gezinnen.
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Zwart Janstraat 53 B
Zwart Janstraat 53 B

Design – living
– Es
gifts
– cooking
- fashion
Samuel
meijerplein
29
DE
WERELDWINKEL
AlFUNSHOPPEN
vier jaar bekroond totIN
beste
cadeauwinkel
van Nederland!

tegenover MC Donalds
tegenover MC Donalds

DE BESTE KRINGLOOPWINKEL
DE BESTE KRINGLOOPWINKEL

Bijzondere cadeaus van klein tot groot.
A l vier jaar bekroond
tot beste cadeauwinkel van Nederland!!!!
In juni zijn de zomerwijnen in de aanbieding.
Bijzondere cadeaus van klein tot groot.

VAN ROTTERDAM
VAN ROTTERDAM

U vindt ons in winkelcentrum ‘’Het Lage Land’’ tegenover C1000.

V rijdag 10 mei vindt een sieradenparty plaats van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Vrijdag 10 mei 2013: Sieradenparty
van 10:00 uur tot 16:00 uur.
zijn de
in de aanbieding.
15 %muffinmixen
korting op alle sieraden.

In april
U vindt ons in winkelcentrum Het Lage Land tegenover C1000.
Een bijzonder cadeau voor moeder?!

Geopend op maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur en dinsdag tot en met zaterdag van 9.30 uur
Geopend maandag van 13:00 uur tot 17:00 uur en dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 uur tot 17:00 uur
tot 17.00 uur

.
.

Merkkleding (ook kinderkleding)
Merkkleding (ook kinderkleding)
Kleine huisraad
Kleine huisraad
Boeken
Boeken
Speelgoed en meer
Speelgoed en meer
U kunt ook spullen bij ons kwijt!
U kunt ook spullen bij ons kwijt!
Email: secretariaat@terredeshommesrotterdam.com
Email: secretariaat@terredeshommesrotterdam.com
Of bel: 010 465 94 17
Of bel: 010 465 94 17

Gastouder opvang
Zoekt u voor uw kind een
veilige omgeving om op te
groeien?
Gastouder opvang Sandra
Mijn naam is Sandra, 40 jaar, 2
kinderen. Gecertificeerd gastou-

der sinds 2007 voor kinderen van
0-4 jaar. We wonen in RotterdamZevenkamp, (3068) vlakbij kbs de
Vliedberg. Ik ben een vrolijke en
gezellige gastouder. Ik bied structuur, de kinderen weten bij mij
waar ze aan toe zijn en dat vinden ze heel prettig.
We hebben vaste dingen op de
dag die altijd terug komen en natuurlijk is er ruimte om te spelen, knutselen, zingen/dansen en
gaan we lekker naar buiten. Ik
werk op ma-/di-/wo-/do-/vrijdag.
Binnen is genoeg ruimte om te
spelen. Ook hebben we een gezellige tuin waar heerlijk in gespeeld kan worden. Natuurlijk
eten en drinken we aan tafel en

lezen we een boekje voor. Kortom de dagen vliegen voorbij,
want er moet ook nog regelmatig
geslapen worden.
Wilt u meer informatie?
Bel mij gerust! Dan spreken we af
om te kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen. Vriendelijke groet, Sandra van Arkel.
( 010 - 455 6006

Open van dinsdag t/m zaterdag
Open van dinsdag t/m zaterdag
10.00—17.00 uur.
10.00—17.00 uur.

Bent u onze vrijwilliger?
De Bewonersorganisatie Zevenkamp (BOZ) zoekt baliemedewerkers voor het invullen van eenvoudige formulieren, het reageren op aanmaningen, het doorverwijzen
naar de raadsvrouw en maatschappelijk werk, eenvoudige consumentenzaken zoals abonnementen en klachten of afspraken met de belastingwinkel.

Ruilpunt 2e hands
kinderkleding
Ruilpunt 2e hands kinderkleding.
Bij inschrijven van € 5,- krijgt u 10
punten. Dit is een vergoeding voor
de kosten van wassen, reparatie
enzovoort. Ingeleverde kleding levert punten op. Met deze punten
kan er weer kleding worden uitgezocht en eventueel geruild.

u langskomt, ook een soort collectebus voor VRIJWILLIGE bijdragen. Om voldoende voorraad te
hebben zoek ik 2e hands kinderkleding in alle maten.

Ruilen en inleveren is op afspraak:
Corrie Hagenaars,
Tweedehans kleding gezocht Hemingwayplaats 304,
Alle kleding wordt gesorteerd, ge- 3068 WV Rotterdam.
wassen en gerepareerd. Om alles
te kunnen bekostigen staat er als ( 06 - 29543677.

Heeft u interesse voor deze boeiende vrijwilligersbaan,
bel naar SONOR opbouwwerker Ed de Meyer op
( 06 - 45724536.

U kunt elke ochtend, behalve maandag terecht bij de BOZ. Op die
dagen is de BOZ ook bereikbaar op ( 010 - 2892400 en op andere momenten kunt u bellen naar de mobiel van opbouwwerker Ed
de Meyer: ( 06 - 45724536.

www.bo7kamp.nl
De meest complete en uptodate website van Bewoners
Organisatie Zevenkamp
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Binnenkijken bij Aafje Zuidwijk
Op zaterdag 16 maart 2013 gingen de deuren open voor
alle buurtbewoners tijdens de Open Dag van Zorg en
Welzijn. Dit was uw kans om op een leuke manier kennis te
maken met een verpleeg- of verzorgingshuis van Aafje.
Een huiskamer kon van van dichtbij bezocht worden, van een
heerlijke maaltijd in het restaurant genoten of lekker snuffelen
rond tussen de gezellige kraam-

Colofon
De ZevenKrant is een uitgave
van de BOZ
Bewoners Organisatie Zevenkamp met een oplage van
7.800.
Adres: Ambachtsplein 141
( 010 - 2892400
( 06 - 45724536
Freelance journalistiek en
Lay-out/opmaak
Corstiaan Breedveld
info@zevenkamp.info
Puzzeloplossingen naar
infozevenkamp@xs4all.nl
Fotografie
Joannes Odé &
Corstiaan Breedveld
Redactie
Ed de Meyer, Corstiaan Breedveld, Ron Koldenhof,
Suzanne Vonk
Druk: Flevodruk Harlingen
Deadline kopij ZevenKrant
nummer 2 is op
1 juni 2013.
Bezorging ZevenKrant 2 vanaf
28 oktober 2013.
De redactie van de ZevenKrant stelt zich niet
aansprakelijk voor zet- en drukfouten.

pjes terwijl bezoekers en bewoners de live muziek fantastisch
vonden. Kortom er was genoeg
te doen voor iedereen die wilde
binnenkijken bij Aafje.

Over Aafje
De naam Aafje is geïnspireerd
door Aafje van Hulst. Zij was één
van de leidende vrouwen die de
basis legde voor ons werk van
nu. Met professionaliteit en ondernemerschap. Zó willen ook
wij ons onderscheiden. Aafje
helpt klanten thuis én klanten
kunnen bij Aafje wonen en lo-

geren. Aafje is altijd in de buurt.
Met thuiszorg, huizen en zorghotels. Ruim 6.000 enthousiaste collega’s, vrijwilligers en stagiairs zetten zich iedere dag in
om onze 11.000 klanten de zorg
te geven, die we onze eigen ouders ook toewensen. Aafje biedt
zorg in de regio Rotterdam, Ridderkerk, Barendrecht, Albrands-

waard en de Drechtsteden.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over werken in de zorg? Dan bent u natuurlijk ook van harte welkom!
www.aafje.nl.
De Vijf Havens
Zevenkampse Ring 40
( 010 - 2070100.
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Woninginbraken: Prio 1

Puzzelrubriek
Het thema voor deze puzzel is: Gezond. Uit
alle goede inzendingen worden drie winnaars getrokken. 4 toegangskaarten per winnaar voor Zwembad de Zevenkampse Ring
binnen 2 maanden na het verschijnen van de
ZevenKrant. De namen worden in ZevenKrant
nummer 3 van 2013 bekendgemaakt.

Akkertje
Appelboom
Bloesem
Boomgaard
Bottten
Broodbakken
Eieren
Fietsen
Frisselucht
Groeien
Groentetuin
Kalfjes
Karnen
Kippen
Knoppen
Kuikens
Kweken
Lammeren
Lopen
Madeliefjes
Manifestatiepark
Melken
Natuur
Orion
Paardebloem
Pluksla
Proeftuin
Scheuten

P S
L A
U P
K P
S E
L L
A B
B O
K O
WM
E A
K D
E N
N E
E T
E T
E T
S O
OB
R U
N E
Sproeien
Stekken
Trimbaan

De oplossing van ZevenKrant 1 van 2012 is: Dan maar de
broekriem nog meer aanhalen.
Deze keer zijn alle prijzen gelijk: Driemaal eetcafé. De
prijzen liggen voor u klaar bij het LCC Zevenkamp. Neem
de krant mee, laat zien wie u bent en ontvang uw prijs.
Carina van der Ligt aan de Donge, Josien Kruis, Schollevaartse Dreef en Rob Stroek, Insulindestraat.

E J
MM
A B
N R
I E
F N
E N
S I
T U
A T
T E
I T
E N
P E
AO
R R
K G
Z O
I F
U T
P P

Gezond-buiten

F
E
O
R
D
L
A
T
H
C
U
L
E
S
S
I
R
F
L
A
O

L A
R E
OM
F J
O I
E O
E B
A D
K I
K E
E Z
RO
T N
J N
E E
K M
A A
M I
U R
N E
N K

Trostomaatjes
Veulens
Voorjaar

K I
N A
G A
NO
E E
E E
D T
L B
NO
N A
MA
GR
E G
E K
E V
L P
J R
R E
I N
T U
E N

P P E NG A
A B M I R T
A R DMMD
I R O A E N
ME E D S I
R B GE EW
A E J L O R
S T I I L U
A E T E B K
E K N FWU
WM K J R I
OE I E N K
L I WS N E
L E MS I N
E O P GU S
F R T J T N
OO V E F E
P L K OE L
P K I T O U
E H C S R E
N N N ? P V

Wandelen
Weegbree
Wilgentenen

U hebt het via de landelijke media mogelijk al
vernomen, maar de woninginbraken rijzen de
pan uit. Ook de cijfers
van Zevenkamp liegen
er niet om en zijn mij
een doorn in het oog.
Vanuit het wijkteam
doen we er alles aan om
de inbrekers te pakken.
We werken hiervoor samen met onder andere medewerkers van Stadstoezicht, die we inzetten als extra ogen en oren in
de wijken waar veel wordt ingebroken. Vanuit de Deelgemeente
worden zelfs beveiligers van Securitas ingehuurd om in de wijken te besurveilleren. De belangrijkste bondgenoot in de aanpak
van woninginbrekers zijn echter
de bewoners van de wijk zelf.
Om de cijfers terug te dringen
hebben we u hard nodig!
Verklein de kans op inbraak
Er zijn een aantal zaken die u zelf
kunt ondernemen om de kans
van een inbraak bij u thuis te verkleinen. U kunt bijvoorbeeld gratis en vrijblijvend uw woning laten schouwen door medewerkers van de SDW (Service Dienst
Werk). Zij kijken vanuit het oogpunt van de inbreker naar de beveiliging van uw woning en geven u advies over te nemen maatregelen.

Wind
Wollefoppen SDW is te bereiken onder telefoonnummer
Zonnemaire ( 010-4564022.

Uw oplossing vóór 1 juni 2013 via de BOZ, Ambachtsplein 141, 3068 GV Rotterdam of
infozevenkamp@xs4all.nl

Zelf kunt u natuurlijk ook eens
met een kritische blik om of door
uw huis heen lopen. Denk aan

hang- en sluitwerk, verlichting,
op- en inklimmogelijkheden, een
kluis, registratie van dure spullen en ga eens na of uw inboedelverzekering nog wel voldoende dekking geeft. Hoever moet
u gaan met beveiligingsmaatregelen? U hoeft natuurlijk geen
fort Knox van uw woning te maken, maar praat eens met iemand
waarbij al eens is ingebroken of
probeer u zich eens voor te stellen hoe het zou zijn als er bij u
thuis is ingebroken: als een wild
vreemde met z’n vingers aan uw
spullen heeft gezeten. Ik adviseer
u, uw huis te beveiligen in relatie
tot die gedachte.
Sociale controle
Hoe zit het trouwens bij u met de
sociale controle? Weet u wie er
allemaal bij u in de straat woont,
of nog belangrijker, weet u wie
er niet thuis horen? Ons advies is
dan ook: Let een beetje op elkaar
en schroom niet te bellen met
112 als u iets verdachts ziet of
hoort. Een melding van verdachte personen of een mogelijke inbraak
heterdaad heeft
bij ons de hoogste prioriteit!
Roel Vunderink

Handige adressen om te weten
Algemeen Alarmnummer
Politie/Brandweer/Ambulance
Alleen voor spoedeisende hulp
en levensbedreigende situaties.
( 112
Politiebureau Zevenkamp
Zevenkampse Ring 340
3068 HG Rotterdam
( 0900 - 8844
Bewonersorganisatie
Zevenkamp (BoZ)
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
infozevenkamp@xs4all.nl
www.bo7kamp.nl
( 010 - 2892400
Opbouwwerk
Ed de Meyer
( 06 - 45724536
Buurtbemiddeling Prins
Alexander
Bramantestraat 34
3066 BN Rotterdam
( 010 - 4560409

Email: prinsalexander@buurtbemiddeling.org

( 010 - 4563993
lcczevenkamp@senr.rotterdam.nl

Leger des Heils Welzijn- en
Gezondheidszorg
Maatschappelijk Centrum
Rotterdam
Kooikerweg 28
3069 WP Rotterdam
( 010 - 2229888
Telefax : 010 - 2229800

Stichting Buurtwerk Alexander
In het LCC gebouw
( 010 - 4553799

Maatschappelijke Dienstverlening Alexander
Marten Meesweg 141
3068 AV Rotterdam
( 010 - 2868100
info@stichtingmda.nl

Roteb
Lucie Vuylstekeweg 5
3066 GT Rotterdam
Algemeen nummer ( 14010

Jongerencentrum
Jongerencentrum 7's
Nieuwemeer 101
3068 KJ Rotterdam
( 010 - 4210572
LCC Zevenkamp
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam

Deelgemeente Prins Alexander
Prins Alexanderplein 6
3067 GC Rotterdam
( 010 - 2868200

Sociale Zaken en Werkgelegen-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
Bezoekadres Kruisplein 15
( 0900 - 1455 (7,5 cent per min.)
www.vestia.nl
Woonstad Rotterdam
Westblaak 210
Van 8:30 uur tot 16:30 uur
( 010 - 4408800
Woonbron
( 010 - 2868866

