
Eenentwintigste jaargang nummer 3

juli-augustus 2013

De Deelgemeente kon op de raadsvergadering van 25 april 2013 niet beslissen over de sluiting en verbouwing van het LCC tot centrale jongerenvoorzie-
ning voor heel Prins Alexander. De voorgestelde jongerenactiviteiten waren nog te weinig onderbouwd en werden door sommige raadsleden nog te vaag 
gevonden. De vraag vanuit huidige gebruikersgroepen tot gecombineerd gebruik is volgens een aantal deelraadpartijen ook te weinig onderzocht. Er is 
behoefte aan een nieuw en evenwichtiger plan waarbij het LCC de ziel van Zevenkamp blijft.

De bewoners in actie

Presentatie activiteiten LCC
Alexanderplein 6: actie LCC voor iedereen

24 juni ’13 vanaf 18:45 uur

De bewoners aan het woord
Op een bijeenkomst op 2 mei in het LCC waren diverse 
actieve buurtbewoners aanwezig om zich te laten horen, 
zoals bewoners van boven de Metro, boven het LCC en 
omwonenden uit alle hoeken van de wijk. Een bewo-
ner geeft bijvoorbeeld verschillende dagen Nederlandse 
les in het gebouw en geeft huiswerkklas en wiskunde. Een 
andere bewoner was mede grondlegger van de BOZ in de 
jaren ’90 en woont ook aan het plein.  

De aanwezige raadsleden waren 
respectievelijk van Leefbaar Rot-
terdam,  de Lijst van Gerdingen, 
van D’66 en de VVD. De voorzit-
ter van de BOZ (Mevrouw Breed-
veld) deed een klein rondje en de 
bewoners legden hun zorgen op 
tafel. Punten die onder andere 
naar voren kwamen:

*) Waarom een onnodige du-
re verbouwing, terwijl het nu pri-
ma in orde is. De ontmoeting tus-
sen jong en oud is het belang-
rijkst. De besparing van € 63.000 
op het beherend personeel is een 
slechte beslissing.

          vervolg op pagina 6
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Koke’ met Joke

Verwarm de oven voor op 200°C.
Beboter een taartvorm en bedek met bladerdeeg.
Kook de erwtjes beetgaar, giet af en laat goed uitlekken.
Bak de spekblokjes krokant.
Kluts de eieren samen met de room los. Kruid met peper en zout. 
Roer de parmezaanse kaas door de eieren.

Schep de erwtjes + hamblokjes + gebakken spekblokjes in de taart-
vorm en overgiet met het eiermengsel.

Bak de quiche met erwtjes en ham 30 à 35 minuten in een op 200°C 
voorverwarmde oven. Eet smakelijk !

Ingrediënten 4 personen
1 rolletje bladerdeeg
300 gr diepvrieserwtjes
200 gr hamblokjes
100 gr spekblokjes
4 eieren
1 flesje volle room (20cl)
50 gr geraspte parmezaan
klontje boter, peper en zout.

Budget koken: Quiche

Lezen is leuk!

Column
Actievoeren is wel toevertrouwd aan de Hollanders, eigen-
gereid en onafhankelijk dat ze zijn. Al vanouds zijn de Hol-
landers een vrij volk geweest, ooit de Rijn afgezakt of ge-
woon komen binnenwandelen.  Ze bouwden hutten op pa-
len aan de zee, groeven een vore in het zand en wachtten 
rustig eerst het hoge water en dan het lage water af. Vis en 
schelpdieren lagen voor het oprapen in de voren. Hoog en 
droog in het water, wie doet de Hollander wat. Frank en vrij 
leefden zij daar, water-deskundigen vanuit hun ervaring. De 
Romeinen kwamen zelfs bij hen in de leer over poldering en 
zo. De Romeinen lieten hen met rust. Ook de Spaanse- en 
Engelse oorlogen overwonnen de Hollanders. Want... wie 
doet hen wat.
Nu ook weer denkt de politiek i.c. de Deelgemeente dat zij 
het voor het zeggen hebben en alles kunnen regelen naar 
hun eigen ideeën. Dat hebben ze toch weer goed mis, ze le-
ren het nooit. De Hollander gaat natuurlijk weer de barrica-
den op, het zit in hun bloed. Die laten zich echt niet ringe-
loren. Ruud Lubbers zei ooit eens tegen een buitenlandse 
diplomaat: Nederland zal niet snel weer overvallen worden, 
het is een bijzonder lastig volkje dat zich nooit gewonnen 
zal geven, daar begint men gewoon niet aan.
Dus Hollanders (Zevenkampers) verenig u en laat uw stem 
horen, laat u niet afpakken wat u al heeft, want u krijgt er 
niets goeds voor in de plaats.
         Tot de volgende keer!

Actievoeren

Will Trent wordt voor een speci-
ale opdracht ingezet als under-
coveragent. Maar zijn onderzoek 
naar een drugsdealer loopt niet 
als gepland en hij komt er hele-
maal alleen voor te staan. Vech-
tend tegen zijn eigen demonen  
kan hij niet terugvallen op de 
steun van Sara Linton, de vrouw 
van wie hij houdt, maar wie hij 
niet durft te vertellen dat hij zijn 
leven op het spel zet.
Sara wordt opgeroepen wanneer 
een politieagent ernstig gewond 
is geraakt: het is haar stiefzoon 
Jared, die in zijn eigen huis is 
neergeschoten. Sara houdt Lena, 
Jareds vrouw hiervoor verant-
woordelijk: Lena trekt al een 
leven lang problemen naar zich 
toe. Zonder het te weten raakt 
Sara betrokken bij dezelfde zaak 
als Will. Het duurt niet lang tot 
het gevaar hen aan alle kanten 
omringt.

Karin Slaughter maakt wederom 
haar naam waar met deze indrin-

U hebt het misschien al gehoord: 
vanaf 1 april 2013 is het chip-
pen van pups verplicht. Dat bete-
kent dat pups die worden gebo-
ren na 1 april 2013, binnen zeven 
weken na de geboorte gechipt en 
binnen acht weken bij een erken-
de databank geregistreerd moe-
ten worden. Alle honden die na 
1 april 2013 uit het buitenland 
worden gehaald, moeten al ge-
chipt zijn en binnen twee weken 
na aankomst in Nederland wor-
den geregistreerd. Deze verplich-
ting lijkt misschien ongewens-
te bemoeienis van de overheid, 
maar het is echt nodig om de ma-
lafide hondenfokkerij en -handel 
aan te kunnen pakken. Daar vin-
den nog steeds veel misstanden 
plaats: pups worden niet gevac-
cineerd, te vroeg bij hun moeder 
weggehaald en vaak slecht ge-
socialiseerd. Soms worden pups 
zelfs ziek verkocht.

Als u nu een hond hebt, veran-
dert er dus niet zoveel voor u, 
maar als u een pup aanschaft 
of een hond uit het buitenland 
haalt, bent u vervolgens wel ver-
antwoordelijk voor de registratie. 
Vraag bij de aankoop altijd naar 
een bewijs van registratie en pas 

de registratie zo snel mogelijk 
aan als u de hond ophaalt. Op de 
website www.chipjedier.nl staat 
een lijst met aangewezen data-
banken waaruit u er zelf eentje 
kunt uitkiezen. 

Als u al een volwassen hond of 
een kat hebt, dan is het chip-
pen niet verplicht, maar wel aan 
te raden. Het kan altijd gebeu-
ren dat je huisdier een keertje 
wegglipt of verdwaalt. Als het 
dier dan gevonden wordt en naar 
een dierenarts, dierenambulan-
ce of asiel wordt gebracht, kan 
het chipnummer worden afgele-
zen en op de databank uw naam 

Chippen sinds 1 april verplicht 

en telefoonnummer worden ge-
vonden. Het gebeurt echter re-
gelmatig dat een dier wel gechipt 
is, maar dat het nummer niet ge-
registreerd staat. Mensen gaan 
er vaak vanuit dat de fokker dat 
wel doet, maar dat is niet altijd 
het geval. U kunt op de website 
www.chipnummer.nl heel gemak-
kelijk controleren of uw dier juist 
geregistreerd staat. Hebt u nog 
vragen over het chippen of regis-
treren van uw huisdier, neem dan 
contact op met uw dierenarts.
  

Karin Lunenborg
Dierenarts Zevenkampsering

CW-Zevenkamp open huis

gende thriller over de schaduw-
zijde van de menselijke psyche.

Karin SLaughter (1971) groeide 
op in een kleine stad in Geor-
gia en woont tegenwoordig in 
Atlanta. In Nederland zijn van 
haar ijzingwekkende thillers al 
ruim drie miljoen exemplaren 
verkocht.

Gratis boekje
Nog tot eind juni 2013 is er een  
verrassingsactie: bij aanschaf van 
een literaire of heel spannende 
thriller krijgt u een klein boek-
je cadeau, dat geschreven werd 
door Loes den Hollander.

Achter Alines schijnbaar en ge-
lukkige en comfortabele leven 
gaat een ziekelijke onzekerheid 
schuil. Als ze merkt dat haar man 
iets heeft verzwegen en deze on-
zekerheid verder gevoed wordt 
door waarschuwingen van haar 
buurvrouw, verandert haar leven 
in een leugen, met lugubere ge-
volgen.

Open Dag in het Leukste 
Dorp van Rotterdam! Cen-
traal Wonen Zevenkamp 
hield op 18 mei 2013 Open 
Huis

Men bood naast het bezichtigen 
van de huizen en tuinen, ook 
veel activiteiten om mensen de 
sfeer te laten proeven van deze 
’andere’ manier van wonen:
er wonen ongeveer 120 mensen 
van alle leeftijden in de woon-
vorm, die is gebaseerd op meer 
doen met je buren dan gewoon-
lijk en ’samen doen, wat samen 
kan’. Terwijl je je eigen huis met 
tuin hebt als in een rijtjeshuis, 
zijn er ook acht gemeenschap-
pelijke ruimtes, waar van alles 
te doen is en er ook veel moge-

lijk is. Op dit moment zijn er bij-
voorbeeld een crea-, muziek-, 
klussen-, café-,  stilte-,  vergader- 
en twee eetruimtes. Tevens zijn 
er drie gemeenschappelijke bin-
nentuinen, kippen, konijnen, een 
moestuin en een boomgaard. Al-
les hoort bij je huis en is voor ie-
dereen. Er zijn ook hechte ban-
den met het 
vlakbij gelegen 
Wollefoppepark, 
waar een grote, 
eetbare stads-
tuin in aanleg 
is, met fruitbo-
men en een bij-
enhotel. In het 
Centraal Wonen 
complex wonen 
mensen van al-

lerlei pluimage, maar ze voelen 
zich erg verbonden met de zo-
genaamde ’cultural creatives’. 
Je kunt er zijn wie je bent en je 
vindt altijd wel aansluiting. Wie 
alsnog een kijkje wil nemen kan 
zich aanmelden op wtc@cw7.nl. 

Zie ook: www.cw7.nl
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    010 - 4563993           email: lcczevenkamp@senr.rotterdam.nl

Kinderfeestje

Kindermenu

Kinderkleding- en speelgoedbeurs

De eetsalon elke dinsdag

   010 - 4553799    Email: suzanne.vonk@buurtwerk.nl

Zomers actief voor 50+
Maandag 24 juni - 22 juli - 19 augustus In gesprek met….

Donderdag 27 juni Thee met taartenbuffet en dameskoor Betty Foks

Woensdag 3 juli Culturele wandelroute begraafplaats Crooswijk

Zondag 7 juli Rondvaart met de Spido

Dinsdag 9 juli Dagfietstocht

Donderdag 11 juli - 16 juli - 1 augustus Zomerlezing ‘Het bestaan van Prins Alexan-

derpolder’

Donderdag 18 juli Stadswandeling Sprong naar Zuid

Woensdag 24 juli Recreatieve Mini Triatlon

Dinsdag 30 juli Vroege vogels - Natuurtocht op de fiets

Zondag 4 augustus Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Donderdag 15 augustus Kijken, kijken, niet kopen - Bijzondere winkelwandeling

Donderdag 22 augustus Stadswandeling Rondje Rijnhaven

Donderdag 29 augustus 2013 Kunstschilderen op locatie met picknick

Zondag 1 september 2013 Nederlands Fotomuseum

Donderdag 5, 12, 19 en 26 september Fietsvierdaagse

Maandag 27 mei Scootmobieltocht
Zondag 2 juni Trompenburg Tuinen & Arboretum
Maandag 3 juni t/m donderdag 6 juni  Vernieuwde senioren wandel 4-daagse Het Lage Land!
Donderdag 20 juni Stadswandeling Markant Rotterdam
Maandag 24 juni - 22 juli - 19 augustus In gesprek met….
Donderdag 27 juni Thee met taartenbuffet en dameskoor Betty Foks
Woensdag 3 juli Culturele wandelroute begraafplaats Crooswijk
Zondag 7 juli Rondvaart met de Spido
Dinsdag 9 juli Dagfietstocht
Donderdag 11 juli - 16 juli - 1 augustus Zomerlezing ‘Het bestaan van Prins Alexanderpolder’  
Donderdag 18 juli Stadswandeling Sprong naar Zuid
Woensdag 24 juli Recreatieve Mini Triatlon
Dinsdag 30 juli Vroege vogels - Natuurtocht op de fiets
Zondag 4 augustus Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
Donderdag 15 augustus Kijken, kijken, niet kopen - Bijzondere winkelwandeling
Donderdag 22 augustus Stadswandeling Rondje Rijnhaven
Donderdag 29 augustus 2013 Kunstschilderen op locatie met picknick 
Zondag 1 september 2013 Nederlands Fotomuseum
Donderdag 5, 12, 19 en 26 september  Fietsvierdaagse

Meer weten over één van deze uitdagende activiteiten?  
Vraag naar het programmaboekje bij wijkcentrum Oriënt  tel. 010 455 37 99. 
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Zomers actief voor 50+

Maandag
Wandel- en fietsclub 09:00 uur - 11:00 uur   ( 010 - 4563993
Streetdance kids 19:00 uur - 21:00 uur Kellyu Ghazy ( 06 - 18455798 
Popkoor ’O JEE’ 20.00 uur - 22.00 uur Anneke Holtzer ( 010 - 4420494
Dinsdag
Slanke Lijnclub 10:00 uur - 11:00 uur   ( 010 - 4563993
Dansmiddag voor ouderen 2x p.m. 14:00 uur - 16:00 uur   ( 010 - 4563993
Eetsalon, drie gangen menu 17.00 uur - 18.30 uur  ( 010 - 4563993
opgeven voor 13.00 uur.
Hindi lessen 19.30 uur - 21.30 uur  ( 010 - 4563993
Irene Rotterdam Operette, opera 20:00 uur - 22:30 uur  ( 06 - 18631683
Copperhead Country dancers  20.00 uur - 22;00 uur  ( 010 - 4563993
Zumba 20:00 uur - 21:00 uur  ( 010 - 4563993
Woensdag
Yoga 50-Plussers 09.00 uur - 11.00 uur Jeanette Adriaanse ( 010 - 4215475
Bewegen voor 50+ 09:00 uur - 09:45 uur  ( 010 - 4563993
Crea 55+ 09.30 uur - 11.30 uur  ( 010 - 4563993
Indiase dans, st. Shringara 13:30 uur  ( 06 - 12353423
Koersbal 13.00 uur - 16.30 uur info ( 010 - 4555783
Bridge 13.00 uur - 16.30 uur info ( 010 - 4562597
Muziekschool eeuwige noten 13.00 uur - 17.00 uur Hr. Zeeuw ( 06 - 51181656
Koersbal 13:00 uur - 16:30 uur  ( 010 - 4555783
Gitaarlessen 15:00 uur - 20:00 uur  Bram van Stel ( 06 - 14479724
Majong vereniging 19:30 uur - 22:30 uur  ( 06 - 51419824
Yogakids/volwassenen 18:00 uur - 20:00 uur Asha Toerab ( 06 - 24090048
Donderdag
Nederlandse Taallessen 09:30 uur - 11:00 uur  ( 06 - 24878180
 13:00 uur - 14:30 uur
 20:00 uur - 21:30 uur
Scootmobiel middagen 13:00 uur - 15:00 uur ( 010 - 8188752 ( 010 - 2206137
Schilderen voor beginners 55+   14:00 uur - 16:00 uur   ( 010 - 4563993
Slanke Lijn 19:00 uur - 20:00 uur Linda Graper ( 010 - 4556581
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 ( 06 - 53353073
Vrijdag   
BBB-Steps 09.30 uur - 10.30 uur  ( 010 - 4563993
Praten en doen voor alle culturen 10:00 uur - 12:00 uur  ( 010 - 4563993
Indonesische dans voor 4-6 jaar  16.00 uur - 17:00 uur  ( 010 - 4563993
Tekenen en schilderen kinderen  16.00 uur - 17:00 uur Marieke de Koning ( 06 - 33092407
Zondag
Heritage Full Gospel International 10:00 uur - 12:00 uur Pastor Nosa ( 06 - 41414291
Hindi lessen 10:00 uur - 12:00 uur  ( 010 - 4563993

Programma 2013

De Buskesschool
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Koningsspelen trotseren het weer
Vier kleurrijke tentjes ver-
sierden het Veluwemeer 
grasveld en boden ruim-
te aan tal van workshops: 
een schildersatelier, musice-
ren en dansen met de Brazi-
liaanse Cria Familia, stickers 
maken, sieraden fabriceren 
en schminken. 

Driehonderdvijftig kinderen en 
hun ouders en leerkrachten trot-
seerden de regen. In de school 
konden de groepen zeven en 
acht deelnemen aan breakdan-
sen, acrobatiek en straatthea-
ter. De Groove Kings maakten de 
kids laaiend enthousiast en kre-
gen iedereen op de vloer. Ze wis-
ten een act op te voeren met en-
kele stoere Waterleliemeiden, al-
lemaal heel professioneel. 
De Cria Familia voorzag iedereen 
van instrumentjes.  Er werd  ge-
danst van Salsa tot Limbo. Het 
weer werd voor lief genomen. De 
kids zorgden zelf voor de zon.  
In het schildersatelier werd ech-
te moderne kunst geproduceerd. 
De kinderen met fijne motoriek 
maakten schitterende oorbellen 
en kettingen. Een kunstenares-
se uit Zevenkamp leverde unieke 
staaltjes van grime af, die in een 
speelfilm niet zouden misstaan.
Opwarmen kon met een geuri-
ge pannenkoek. Sensationeel was 
de slotact die een koninklijk ka-
rakter kreeg. Koning en Konin-
gin die aanvankelijk met elkaar 
gingen sparren werden verliefd. 
De kinderen en ouders werden 
er als would be acrobaten bij be-
trokken.
De opvoering was tot in de punt-
jes verzorgd en was voor ieder-
een een belevenis. De Konings-
spelen werden tot een succes ge-
maakt door de kinderen zelf en 
hun enthousiaste begeleiders. De 
artiesten gaven inspiratie en trig-
gerden de kinderen om hun ta-
lenten te ontdekken.  

175 kinderen schaken de koning op de Buskes
175 kinderen schaken de 
koning op de J.J. Buskes-
school! Wat zouden de 
Koningsspelen zonder het 
Schaakspel zijn waarbij de 
Koning centraal staat? 

Op de Buskesschool wisten ze 
daar wel raad mee. Alle kinde-
ren van de school kinderen kre-
gen vrijdag schaakles van twee 
echte schaakmeesters. Meester 
Michel de Wit legde uit hoe het 
paard sprong. En hoe! Op een 
bord (nota bene zonder Koning!) 
sprong het stuk hongerig van 
snoepje naar snoepje. De kin-
deren hadden dit spelletje ver-
dacht snel door! Na deze les-
sen mochten de nieuwe scha-
kers en schaaksters het geleerde 
in praktijk brengen. Meester 

Adri Helfrich speelde elk half uur 
tegen weer een nieuwe klas die 
hem de pionnen van het bord 
afsnoepten. “Wat zijn die kinde-
ren in een half uur sterk gewor-
den!” zuchtte hij.

Ook met schaakdiploma
Op de Buskesschool zitten 
ook kinderen die de schaakre-
gels al eerder hadden geleerd. 
Elke dinsdag krijgen de kinde-
ren namelijk les en er zijn er al 
heel wat die hier diploma’s voor 
hebben gekregen! Deze kin-
deren speelden op de dag van 
de Koningsspelen ook mee. Ze 
speelden tegen elkaar op een 
levensgroot bord van 4 x 4 meter 
dat midden in de klas stond.
De kinderen vonden het allemaal 
geweldig!                     M. Grochla
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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 wor-
den. 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.

K i n d e r p a g i n a Weiland & akkerbouw werd Zevenkamp

Pagina 5

Een theateravontuur op 
locatie aan de Maashaven-
kade van Rotterdam Zuid 
met het Rotterdams Werk-
theater

Ontdek in de weekenden van ju-
ni en begin juli een historische 
plek waar Charlois en de Maas el-
kaar raken! Maak met lokale gid-
sen de oversteek van de Tarwe-
wijk naar de Maashavenkade. Per-
soonlijke verhalen over veran-
deringen en toekomstdromen 
komen tot leven in een theater-
voorstelling gespeeld door buurt-
bewoners, (ex)schippers, wereld-
vrouwen, vuilnismannen en stu-
denten van de Codarts Dansaca-
demie. Laat u meeslepen in een 
dans die de veranderingen van 
het gebied verbeeldt, en deel uw 
dromen over deze plek.
Er is reuring aan de Maashaven-
kade. Havenactiviteiten trekken 

Charlois aan het 
Water

weg; er komen nieuwe onderne-
mers en initiatieven voor terug. 
Wat betekent dat voor de identi-
teit van Charlois, als een wijk ge-
bouwd en gevormd door en voor 
de haven? Jarenlang emigreer-
den er havenarbeiders en schip-
pers uit allerlei werelddelen naar-
toe. Hoe gaat het verder met de 
Maashavenkades in Rotterdam-
Charlois? 

Geweldige samenwerking
Rotterdams Wijktheater, Vitibuck 
Architects en G-Routes hebben 
meer dan een jaar geleden het 
initiatief genomen om de verha-
len, de potentie en de mogelijk-
heden van dit gebied zichtbaar te 
maken door middel van een the-
atervoorstelling, een ruimtelijk 
onderzoek en afsluitend debat. 
Dit doen ze niet alleen, maar sa-
men met bewoners en onderne-
mers uit Charlois. 

Het Dagelijks Bestuur van 
de Deelgemeente heeft een 
besluit genomen over het 
voorstel  Kuinder. Het is nu 
wachten op het akkoord van 
de Stad omdat de herinrich-
ting van het  terrein uit een 
groter budget wordt gefi-
nancierd. 

Eind juni wordt de opdracht ver-
strekt voor de uitvoering. De le-
lijke muur wordt gestukt en be-
schilderd door plaatselijke jon-

Kuinder wordt wat
ge kunstenaars. Het asfalt wordt 
hersteld en er worden kleurrij-
ke stickers op aangebracht. Aan 
de zijkant komen groene haagjes. 
Op de scheiding van het speel-
veld en de hoger gelegen plek 
komen drie plantenschalen. Het 
totale voetbalnet en de kooi wor-
den vernieuwd. Het creëren van 
meer parkeerplaatsen was door 
de plek van de bomen en om  
verkeerstechnische redenen on-
haalbaar.

In de volgende ZevenKrant een terugblik
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Bewoners aan het woord (vervolg pagina 1)
1) We vrezen meer overlast 
van hangjongeren. De rotte ap-
pels buiten trekken de andere 
jongeren mee, onder andere in 
het drugsgebruik.
2) We zijn bang dat de sfeer 
verdwijnt. Volwassenen in het 
pand zorgen voor een zekere 
controle.
3) Nu zijn de toekomstige jon-
geren die hun talent willen ont-
wikkelen en de hangjonge-
ren twee aparte problemen. Als 
het een puur jongerencentrum 
wordt, dan wordt het één ge-
meenschappelijk probleem.
4) De locatie Zevenkamp is 
niet centraal gelegen in de Deel-
gemeente.
5) We vrezen een groeiende 
drugsproblematiek.
6) Als bewoners boven het 
LCC gebruiken we de nooduit-
gang! 
7) We verwachten niet dat de 
jongerenwerkers van enige in-
vloed kunnen zijn op de hang-
jongeren. Ook ingrepen van de 
stadsmarinier zijn van tijdelij-
ke aard.
8) Een mix tussen jong en oud 
is voor ons aanvaardbaar.
9) Het LCC is van levensbelang 
voor ouderen en gehandicapten. 
10) Het ligt in het winkelcen-
trum, is vrij toegankelijk en goed 
bereikbaar voor hulpdiensten.
11) Gehandicapten gaan 
niet meer naar het centrum, voor 
hen is het LCC onmisbaar.

Gebruik combineren
Omdat de meeste volwassenen 
groepen zich situeren voor 17:00 
uur, is gecombineerd gebruik ook 
heel goed mogelijk. Er is immers 
ruimte genoeg (1.000 m2). Twee 
avonden hebben ook nu al een 
duidelijk jongerenstempel. De 
bewoners zijn het hiermee eens.

Rondleiding
Er volgt nu een korte rondleiding 
door het pand waarbij oog was 
voor huidig gebruik en voorge-
steld gebruik.  Vooraan in de gla-
zen ruimte kan de Doc-Shop ko-
men.  De ontmoetingsruimte, 
de foyer, het kloppend hart van 
de wijk, en de goed geëquipeer-
de keuken zijn van groot belang, 
klinkt het naar de raadsleden.  De 
grote theaterzaal is state of the 
art en technisch goed uitgerust. 
De BOZ-ruimte kan ook gebruikt 
worden voor jeugdhulpverlening.  
Boven is er is een grote verga-
derzaal, een groot berghok,  een 
goed geïsoleerde muziekruim-
te, een goed ingerichte keuken 
annex zaal, een danszaal en nog 
een vergaderruimte.

Geen opdeling
Als we kijken naar de jongeren-
plannen, hulpverlening, opvoe-
dingsondersteuning, dan zijn de-
ze ruimten in combinatie met het 
huidige volwassenenwerk bijzon-
der geschikt.

Er worden ook vragen gesteld 
over de verbouwing. Waar gaat 
die uit bestaan? Toch zeker niet 
de ontmoetingsruimte opdelen? 
In elk geval willen bewoners dat 
er zowel voor jongeren als oude-
ren voldoende plek is.

1) Vanuit de BOZ wordt ge-
steld dat als ze worden verplaatst 
naar De Aarhof, een woning moet 
vrijkomen, waar ook een kosten-
plaatje aan hangt. Kan je de wijk-
winkel niet combineren met jon-
gerenhulpverlening? 
2) Voor de ouderen is de Ro-
meynshof te ver.
3) De gezelligheid en sfeer 
van de ontmoetingsplek in LCC 
wordt geprezen en nog eens on-
derstreept. Deze ontmoetings-
plek moet ook niet opgedeeld 
worden zoals in de voorliggende 
plannen is bedacht.
4) Er is genoeg plek in het LCC 
voor iedereen!
5) Men vindt dat de ouderen 
niet moeten wijken voor de jon-
geren; je moet de jongeren juist 
inpassen. Met de extreme vergrij-
zing van de Nederlandse bevol-
king de komende tijd, is het heel 
onlogisch dat ouderenvoorzie-
ningen 
6) Zonder het LCC wordt het 
ook voor de middengroepen een 
saaie boel. ‘Ik ben hier komen 
wonen omwille van het LCC’!
7) Veel vrijwilligers en ook 
winkeliers zullen stoppen als het 
LCC sluit. 
8) Veel moeders met klein-
tjes lopen het pand binnen. Er 
is geen kroeg of koffieplek in de 
buurt. Moeders komen vooral op 
woensdag hun kinderen halen en 
brengen en blijven dan in het LCC 
hangen, erg leuk.
Conclusies
Als conclusie van de bijeenkomst 
wordt vastgesteld dat de jonge-
ren welkom zijn en dat oud en 
jong perfect samen gaan. De ver-
bouwing moet even goed onder 
het licht gehouden worden. De 
ontmoetingsruimte dient te blij-
ven. Bijna  alle raadsleden vin-
den dat een mix van oud en jong 
noodzakelijk is. 

Leefbaar sprak zich niet hier-
over echter niet uitdrukkelijk uit. 
D’66 vindt dat de volwassenen 
zich moeten inpassen.  De VVD 
vindt dat een zo groot mogelij-
ke mix moet nagestreefd worden. 
Aan het jongerenwerk wordt ge-
vraagd hun activiteiten concreter 
te formuleren. 

Buurtwerk zou, aldus, Corry van 
der Valk (ouderenwerk) de op-
dracht kunnen krijgen om con-
crete plannen te bedenken voor 
een voorgestelde mix. Het wel-
zijn van de wijk moet het uit-
gangspunt zijn. 
Kunnen de partijen hun menings-
verschillen overbruggen?



ZevenKrant nummer 3, eenentwintigste jaargang, juli/augustus 2013 Pagina 7

Alternatief bewonersplan
De jongeren- en volwassen 
programma’s worden in el-
kaar geschoven. Dit is een 
taak voor Buurtwerk, bewo-
nersdelegaties en opbouw-
werk. Bij echte knelpunten 
wordt de door de Deelge-
meente voorgestelde exter-
ne deskundige erbij betrok-
ken. Zo denkt de gebruiker 
van LCC  Zevenkamp.

De foyer van het LCC is als ont-
moetingsruimte essentieel voor 
bewoners en gebruikers. Door 
de verbouwing wordt deze op-
gesplitst in kleinere ruimtes. Ge-
zien de oppervlakte van het pand 
LCC ( 1.000 m²) zijn hiervoor 
geen ruimtelijke redenen. Het 
verplaatsen van de ontmoetings-
plek werkt niet en is ook financi-
eel onhaalbaar. Het opdelen van 
de foyer komt voort uit een onte-
rechte vrees voor hangjongeren. 
Bewoners denken er anders over, 
maar kunnen zich voorstellen dat 
Buurtwerk geen beheer perike-
len wil. Vandaar dat er twee mo-
gelijke oplossingen worden aan-
gedragen:
1) De Dienst Sport & Recreatie 
beheert als onderaannemer de 
foyer en doet de zaaltechniek. De 
financiering hiervan kan gebeu-
ren via commerciële activiteiten 
op tijden dat het jongerenwerk 
niet actief is.
2) Het oprichten van een 
Stichting Vrienden van het LCC, 
die een beheerder aantrekt en 
vrijwilligers in het beheer (ook 
jongeren) opleidt. De foyer en de 

zaaltechniek krijgen dan een ei-
gen aansturing.
3) Of een combinatie van 
bovenstaande mogelijkheden.
Eén en ander zal zijn effect heb-
ben op de verbouwingskosten. 
Een goedkoper plaatje creëert 
ruimte voor extra apparatuur en 
materiaal gericht op talentont-
wikkeling, een beleidsspeerpunt 
in 2013.

Buurtwerk
Buurtwerk heeft de opdracht ge-
kregen een centrale jongeren 
voorziening voor heel Alexander 
te verwezenlijken en daarnaast 
te zoeken naar een ontmoetings-
ruimte buiten het LCC.
Graag wilden zij dit zien als een 
gezamenlijk plan Buurtwerk/So-
nor. De opbouwwerker geeft te 
kennen dat de ontmoetingsruim-
te binnen LCC essentieel is voor 
bewoners en gebruikers. Het ver-
plaatsen ervan werkt niet. Het 
opbouwwerk steunt de bewoners 
in deze. Haar taak is geweest het 
accepteren van de jongeren als 
gelijke partners en dit is aardig 
gelukt. Voor de uitwerking van 
het in elkaar schuiven van de vol-
wassenen en jongeren program-
ma’s word door het DB een ex-
terne kracht aangetrokken. Afge-
sproken wordt dat beide partijen 
(Buurtwerk/Sonor) er een week-
end over denken.

Het opbouwwerk ziet een exter-
ne ruimte in de onmiddellijke na-
bijheid, hoewel tweede keus, als 
een mogelijke optie.
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K i n d e r p a g i n a
De Pittige Plustorens op de Waterlelie. 

De Waterlelie heeft sinds kort de Pittige Plustorens in huis.  
Deze torens zitten vol materiaal om projecten uit te voeren. 
De leerlingen kunnen in kleine groepjes een project uitkiezen en dat gaan 
uitvoeren. Als het project klaar is, wordt het gepresenteerd aan de 
groep. De leerlingen hebben er sinds februari regelmatig aan en mee ge-
werkt. Een aantal leerlingen vertellen wat ze er van vonden. 

Ik vond het werken met de pittige plustorens leuk, 

want je hebt steeds andere projecten te doen. Soms 

moet je gewoon heel goed nadenken hoe het moet. 

Het is ook wel leuk dat je niet alleen hoeft te werken, 

maar ook in tweetallen of drietallen mag. Het zijn wel 

leuke projecten, zoals: je eigen alarm maken of een 

skyrailbaan ma-

ken. 
 
Ryan. 

Ik vond de pittige plustorens leuk, 

maar ik vond het eerst moeilijk. Na 

een tijdje werd het steeds makkelij-

ker. Het leukste wat ik heb gedaan is 

Sensoren en Alarm. Je moest eigen-

lijk je eigen  sensoren en alarm ma-

ken. 
 

Zekan. 

Toen ik te horen kreeg dat we met de pittige plustorens zouden gaan werken vond ik het leuk. Werken aan 
verschillende projecten vond ik super. Ik wilde niet in mijn eentje, dus ging ik samen met een vriendin. 
Wij kozen eerst voor zelf papier maken. Toen we zagen hoe we het moesten doen vonden we het wel raar. 
We dachten: “Gaat dat papier worden?” 
Het resultaat was best goed, maar we dachten eerst dat we naar een fabriek gingen en echt papier gingen 
maken. Ons tweede project waren allemaal kleine proefjes. Zo hebben we zelf poep gemaakt (wat de ande-

ren mochten proeven), een ballon niet laten knallen en nog meer. 
Ons derde project was speksteen bewerken. Wij hadden geen idee 
wat dat was.  
Het vierde project was een klassenfeest organiseren en dat is 
perfect gelukt. 
En nu zijn we bezig met het maken van een powerpoint over pes-
ten. 
Het was allemaal heel leuk en grappig (en niet zo moeilijk). 
Cecilia. 

De pittige plustorens zijn torens met daarin plusta-

ken. Dat zijn dozen met een project dat 

je kan maken en dan presenteren aan je 

klas. Ik vond sommige projecten best 

moeilijk. Ik heb veel nieuwe dingen ge-

leerd. Ik ben nu bezig met een schilder-

project. Dan kan je met 3 personen doen. 

Het is moeilijk maar ook leuk. 

Als we klaar zijn met onze projecten 

moeten we ze aan de klas presenteren. 

Dat is allemaal zo leuk aan de pittige to-

rens. 

Bader 

Op school hebben we 
de pittige plustorens. 

het is een kast waar al-
lemaal dozen in zitten 

met materiaal. Met het 
materiaal kun je dingen 

maken. Bijvoorbeeld 
een achtbaan, een pira-

mide van bamboe en 
nog veel meer. Zelf 

vond ik de achtbaan 
bouwen het leukst. 

Dylan Groep 8 DC obs De Waterlelie. 
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Aandachtspunten
De dienst Stadsbeheer, een com-
bi van Gemeentewerken en de 
en Roteb heeft speciale aandacht 
voor een aantal pijnpunten op 
gebied van waaivuil. Het gaat om 
de waaihoek Imkerstraat, de ver-
vuiling van de tunnel Ambachts-
plein, de Carry van Bruggensin-

gel, het gebied bij Bas van der 
Heijden en de omgeving Blok-
fluit/ Spinet/Klarinet. Contact 
wordt gezocht met actieve be-
wonersgroepen rond Spinet en 
Dixie, met jongerenprojecten en 
met de Pameijer Klussendienst.

3e bruisend Ambachtsland 
was idyllisch
Geen regen kan ons deren! 
In de plenzende regen wer-
den de tentjes en het reu-
ze luchtkussen opgebouwd. 
Maar toen brak de zon door, 
een perfecte timing. 

Vier workshops trokken tal van 
kinderen, workshops met rubber, 
natuurproducten, sieraden en 
schilderen Carla en Fred zorgden 
als buurtbewoners voor ontroe-
rende covers. De Groove Kings 
gaven een staaltje van hun kun-
nen prijs en wisten de kleintjes 
op de vloer te krijgen. Af en toe 
kwam er weer een buitje maar 
met doeken en moppen was 

weer alles snel droog. Natuur-
talent Maria Morais uit de Char-
ley Parkerweg maakte met haar 
Basoe het publiek enthousiast. 
Ze kwam met een spectaculai-
re band met rasechte musici, bas, 
contrabas en gitarist. Sensatie 
van de dag waren de verschrikke-
lijke Mendozies, gebroeders fa-
kirs van het eerste uur. Het werd 
vuurspuwen, in scherp glas lig-
gen, een reuze spijker door je 
neus halen, honderden kilo’s op 
je buik torsen. Er werd gezwaaid 
met een bijl en zelfs schijnbaar 
een arm afgehakt van Sieb van 
Vellinga de oud voorzitter van de 
BOZ. Het was fake, maar toch za-

gen we hem met een lege mouw 
lopen die naast zijn jasje zwie-
berde. De slotact was voor de 
hip hoppende robot waarvoor al-
le kids uitliepen. Nadia kreeg een 
roos en het plein kwam onder de 
confetti, het leek wel een trou-
werij. Kortom het Ambachtsplein 
kreeg een complete sfeerveran-
dering, een verandering die een 
tipje van de sluier oplicht rich-
ting een stralende toekomst. Het 
LCC was zoals altijd gastvrij, 7 
Art was de uitvalbasis en de win-
keliers deelden bonbons uit. On-
ze dank gaat uit naar alle vrijwil-
ligers die de nieuwe sfeer vorm 
gaven.

Worden de 
tuintjes wat?
Worden de tuintjes wat?
De tweede opknapactie omge-
ving Spinet/ Blokfluit was bijzon-
der succesvol. Het was hard wer-
ken. Zelfs een reuzecontainer 
was na afoop stampvol met tuin-
afval. Er werd begonnen met het 
speelveldje achter Spinet. Voor-
al het afval tussen de struiken 
was irritant. Overhangend klim-
op werd gesnoeid en rommel op 
het veldje verwijderd. Er werd ij-
verig geschoffeld. De nieuwe 
aanblik was zeer bemoedigend. 
Vervolgens ging het richting 
voortuintjes Blokfluit: snoei-
en, schoffelen, onkruid verwij-
deren. Een paar tuintjes zullen 
later een ‘super’ aanpak nodig 

hebben. ‘Woorden wekken, voor-
beelden trekken’. Een bewoner 
van de Blokfluit is zijn tuin een 
complete make over aan het ge-
ven. Een andere buurman maakt 
zijn hele voortuintje onkruidvrij. 
Twee buurvrouwen van Klarinet 
gingen met de werkploeg aan de 
slag. Dit worden twee modeltui-
nen! Karima van Klarinet zorgde 
voor twee heerlijke Marokkaan-
se maaltijden voor de  actievelin-
gen, een bijzondere oppepper. 

Gezamenlijk bezig zijn bindt de 
buurt! De bewoners maken af-
spraken met Pameijer voor hulp 
bij hun tuinaanpak . Ja, het 
wordt wat met de tuintjes!

Dixie platteland
De helft van het binnen-
terrein Dixie aan de Lou-
is Armstrongweg bestaat uit 
een zeer gehavend vlak as-
falt. Het geheel ziet er troos-
teloos uit. Een bestaande 
plantenbak is gewoonweg 
dicht bestraat. Toegangspa-
den zijn grondig verzakt. 

Bewoners willen dit herscheppen 
in een groene ontmoetingsplek, 
met een accent op stadsland-
bouw. Het binnenterrein Dixie 
tussen Erroll Garnerstraat en Lou-
is Armstrongweg is de bewoners 
een doorn in het oog. Ze wil-
len de bewoners wensen  nauw-
keurig in kaart brengen en in een 
ontwerp vastleggen. Het ontwerp 
zal vergezeld gaan van een inspi-
rerend boekje en een reële offer-
te. Het is de bedoeling dat 90% in 
zelfwerkzaamheid wordt gerea-
liseerd.

Inzet is een complete vergroe-
ning en een gezellige geborgen 
sfeer. De bewoners haalden veel 
inspiratie uit een rondleiding in 
het Oude Noorden waar diverse 
binnenterreinen werden bezocht. 
Centraal staat bij de bewoners 
de sociale cohesie in hun gebied. 
Daarom organiseren ze nu al di-
verse ontmoetingsactiviteiten op 
het binnenterrein. Het geslaagde 
paasfeest met muziek en eieren 
zoeken was een eerste aanzet. 
Ze worden hierbij gesteund door 
corporatie Woonbron. Een vol-
gende stap is een herinrichting in 
zelfwerkzaamheid. 

Stadslandbouw is de inzet
Dixie zet in op stadslandbouw en 
wil dit combineren met een kin-
derkookschool in het LCC en een 
zakgeldproject rond het binnen-
terrein waarbij de kinderen de 
permatuintjes verzorgen.

Ruilbeurs kleding
Het ruilpunt is een vrijwilligersor-
ganisatie voor mensen die moeten 
leven van een krappe beurs.

Uw te kleine en overtollige kinder-
kleding ruilen tegen passende kin-
derkleding! Alle kleding wordt ge-
wassen, gerepareerd en gesor-

teerd en daarna toegevoegd aan 
de voorraad. Het ruilen is voor 
iedereen en te doen op afspraak. 

Meer informatie en foto’s
https://www.facebook.com/pages/
kinderkleding-ruilen-corrie-hage-
naars/328928777211814.
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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 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 ande-
re momenten kunt u bellen naar de mobiel van opbouwwerker Ed 

de Meyer: ( 06 - 45724536.

De meest complete en uptodate website van Bewoners 

Organisatie Zevenkamp

www.bo7kamp.nl

Zaterdag 18 augustus 2013 
Winkelcentrum Zevenkamp, 
Ambachtsplein van 11.00 
uur tot 17.00 uur

Zaterdag 18 augustus 2013 vindt 
vanaf 11:00 uur bij het winkel-
centrum Zevenkamp alweer de 
vierde editie van de Sterkste Man 
van Rotterdam/Zevenkamp plaats. 
Zestien mannen zullen in zes on-
derdelen, gaan strijden om de ti-
tel Sterkste Man van Rotterdam/
Zevenkamp. Om 11:00 uur zal 
Henk Koedijk van het dagelijks 
bestuur van Deelgemeente Prins 
Alexander, de openingshandeling 
verrichten door een van oefenin-
gen te doen van de Sterkste Man 
wedstrijd.

De TRUCKPULL begint direct 
daarna. Men moet een vrachtwa-
gen van 10.000 kg zo snel moge-
lijk over een afstand van 20 me-
ter zien te trekken. Dit gaat op 
tijd en afstand.

De TIMBERWALK is de tweede 
oefening. Hierbij moet men met 
in elke hand een gewicht van 100 
kg (totaal 200kg) zo ver mogelijk 
zien te lopen. Hierna is er een 
pauze van 15 minuten met een 

optreden van een Mystery singer.
De BANDENFLIP  is de derde oe-
fening. Men moet een shovel-
band van 300 kg acht keer kante-
len op tijd.

BOOMSTAMTILLEN
De vierde oefening is tillen van 
een ijzeren boomstam boven het 
hoofd. Men moet hierbij in vier 
beurten proberen zijn maximum 
gewicht boven te brengen. Men 
begint met 85 kg.

De YOKERACE  is het vijfde on-
derdeel. Met een grote omge-
keerde U-beugel waaraan beide 
uiteinden gewichten hangen.
De deelnemers moeten met de-
ze beugel op de schouders, met 
een gewicht van 250 kg een zo’n 
groot mogelijke afstand afleggen.

In de pauze van 30 minuten een 
optreden van Salsadansers

De DEADLIFT  zevende en laatste 
onderdeel. Deze oefening komt 
uit de sport powerlifting. Bij de 
deadlift moet een halter opgetild 
worden, geladen met het gewicht 
wat men zelf mag opgeven. Men 
moet blijven tillen tot de rug en 
benen geheel gestrekt zijn.

De deelnemers krijgen 4 pogin-
gen om tot hun maximum ge-
wicht te komen.

Spektakel
Sommige insiders uit het Sterk-
ste Man circuit hebben doorgege-
ven dat behoorlijk sterke deelne-
mers zich hebben ingeschreven 
(zelfs een deelnemer uit de top 
van Nederland) en dat er bij deze 
editie van zaterdag 18 augustus 
misschien wel ruim over de 300 
kg zou getild kunnen gaan wor-
den bij de deadlift. Ook bij het 
boomstamtillen kan men extra 
spektakel verwachten.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking zal rond 17:00 
uur gedaan worden door de da-
gelijks bestuurder.

Opblaashindernisbaan en 
springkussen
Voor de kinderen wordt door 
Sport en Recreatie een opblaas-
hindernisbaan en een springkus-
sen beschikbaar gesteld.

Jury en speaker
De juryleden zijn:
Ted v.d. Parre (oud wereldkampi-
oen Sterkste Man).
Rene Maliangkay (diverse keren 
Nederlands kampioen Powerlif-
ting) . Speaker: William Paay (13 
keer Ned. Kampioen powerlif-
ting)

Informatie
Het evenement wordt het pu-
bliek aangeboden door de Win-
keliersvereniging Zevenkamp.
Fernande van Dongen, winkeliers-
vereniging Zevenkamp, ( 06-
18763152. Organisatie Sterkste 
Man Rotterdam/ Zevenkamp, Wil-
liam Paay ( 06-16448809.

Ook kan men kijken voor infor-
matie op www.realdutchpower.nl 
of www.krachtsport.nl.

Sterkste man van 
Rotterdam/Zevenkamp

Zaterdag 1 juni 2013 vierde de 
winkel van Terre des Hommes 
aan de Zwartjanstraat 53b haar 
eerste verjaardag. Burgemees-
ter Aboutaleb was een belang-
rijke gast. Samen met vrijwilli-
gers en inwoners van onze stad 
heeft hij stilgestaan bij de gun-
stige resultaten van het afgelo-
pen jaar. Daarna heeft de burger-
vader klanten geholpen en kas-
sadienst gedraaid. In de winkel 
werd een wervelende modeshow 
gehouden voor en door klanten. 
Als klap op de vuurpijl doneerde 
Mijnheer Chattou namens McDo-
nalds een bedrag van Eur 1.000 
aan het project in Uganda. Er 
kan worden teruggekeken op 
een feestelijke middag.

Mijlpaal terres des hommes

De Buskesschool
Inmiddels heeft het evene-
ment-de Alp d’HuZes grote 
bekendheid gekregen via 
de televisie en radio. Vo-
rig jaar werden tijdens dit 
evenement, waarbij deelne-
mers tot wel zes keer de Alp 
d’Huez beklimmen, maar 
liefst 32 miljoen opgebracht 
voor het KWF Kankerfonds.

Behalve dat een van de gymleer-
krachten de berg beklom, heb-
ben de leerlingen van groep 6,7, 
en 8 van de Ds. Buskesschool ook 
gefietst voor het goede doel: het 
KWF Kankerfonds.

Op woensdagochtend 5 juni 
2013 maakten de leerlingen een 
fietstocht van circa 7 km rond de 
Zevenhuizen plas. Daarbij pro-
beerden zij zo veel mogelijk geld 
bij elkaar te fietsen.

Gelukkig was het ook nog eens 
mooi weer, wat de stemming er 
goed in bracht.

Iedereen krijgt vroeg of laat met 
deze ziekte te maken en men is 
dus gebaad naar veel onderzoek 
naar deze ziekte.

De opbrengst was wel 2500 euro.
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De redactie van de ZevenKrant stelt zich niet 
aansprakelijk voor zet- en drukfouten.

Rectificatie Aafje

Eind 1979, toen het laatste voegwerk van de nieuwbouw-
huizen van Zevenkamp net droog was en de laatste bouw-
vakkers vertrokken, werd aan de behoefte van de nieuwe 
bewoners gehoor gegeven met de bouw van diverse voor-
zieningen. 

De ouderen, die veelal uit het 
oude Rotterdam kwamen, voel-
den zich ontheemd in deze wijk 
ver weg van het centrum. De jon-
geren konden zich maar moei-
lijk vermaken in deze kersverse 
nieuwbouwwijk. Er werd daarom 
onder andere een jongerencen-
trum gerealiseerd, die de oude-
re lezers wellicht kennen als ’Go 
Bananas’. 
Ook het wijkcentrum, nu bekend 
onder de naam LCC (Lokaal Cul-
tuur Centrum), werd in die perio-
de opgeleverd. Het nieuwe wijk-
gebouw werd tot wijkcentrum 
’De Scheg’ gedoopt. 

Multifunctioneel
In de loop van de jaren werden 
vele functies in dit centrum on-
dergebracht. Zowel ouderen als 
jongeren vonden er hun plek.
De koers voor het wijkcentrum 
leek bepaald, tot het moment 
dat de politiek onlangs zeer ab-
rupt besloot om het wijkcen-
trum te sluiten en er een centra-
le jongerenvoorziening voor heel 
’Alexander’ te realiseren. 
De reden voor deze zoveelste 
koerswijziging is dat twee jaar 
geleden werd besloten dat het 
vanuit het verleden opgebouwd 
surplus aan gemeentelijke ac-

commodaties afgebouwd moet 
worden. De deelgemeente zag 
haar kans schoon om het LCC te 
sluiten omdat instandhouding 
van de huidige situatie voor haar 
niet rendabel is.  Buurtwerk zag 
hierin de kans om tot één cen-
trale jongerenvoorziening te ko-
men. 

Hoezo weinig bezoekers?
De Deelgemeente heeft als an-
dere reden genoemd dat er maar 
weinig bezoekers zijn voor het 
LCC en dat het bestaansrecht 
daarmee toch al twijfelachtig 
is. Die stellingname is hard on-
deruit gehaald want het is zeer 
waarschijnlijk dat het aantal be-
zoekers zo rond de 110.000 zie-
len per jaar ligt. De huidige ge-
bruikers blijven ontstemd en to-
nen zich actiebereid. ,,Eerst zegt 

de politiek dat er beleid moet 
komen om ouderen (en ande-
ren) uit hun huizen te krijgen en 
te betrekken bij de samenleving. 
Nu slaat de politiek ineens weer 
een totaal andere weg in want 
de jongeren staan nu bovenaan 
de prioriteitenlijst bij sommige 
politieke partijen.’’ 

Grote opkomst
Na de grote opkomst bij de eer-
ste raadsvergadering op 25 april 
2013, waarbij de beslissing om er 
een jongerencentrum van te ma-
ken werd uitgesteld, gaan er in-
middels al stemmen op om de 
sluiting van het LCC in zijn ge-
heel terug te draaien. Nu komen
heel andere gegevens naar voren 
dan de gegevens waar de Deel-
raad zich op baseerde toen het 
besluit werd genomen om het 

LCC te sluiten. Ook het protest 
tegen de sluiting heeft eenieder 
verbaasd. De persoonlijke reac-
ties waren  enorm. We kunnen 
veilig vaststellen dat politieke 
partijen nooit koersvast zullen 
blijven: korte termijnbelangen 
prevaleren boven de belangen op 
de lange termijn. Politici vinden 
het wellicht belangrijker om zelf 
te scoren, ongeacht welk onder-
werp er ter tafel ligt. 

Koers houden
Wat we zien is dat er in ieder ge-
val één groep is die wel koers 
houdt en dat zijn de huidige ge-
bruikers- en belangengroepen, 
want die wijken voor niemand!  
Misschien wordt het daarom tijd 
om de oude naam weer in ere te 
herstellen. Dat verdient het wijk-
centrum na haar  verzet.

Ambtelijk 
werkbezoek

In de ZevenKrant stond in de kop over het 
artikel van Aafje abusievelijk Zuidwijk. Dat 
moest natuurlijk de Vijf-Havens zijn.

Koersverandering Wijkcentrum LCC v/h de Scheg

Buurtwerk en Sonor krijgen 
de opdracht te zoeken naar 
een ontmoetingsruimte bui-
ten het LCC.

Na een eerste gesprek blijkt
vooral de foyer een heet hangij-
zer te zijn. Gevreesd wordt voor 
een jongerenhangplek. Is deze 
vrees terecht? Ook nu is het geen 
hangplek met 45 jongeren voor 

Op het verkeerde been gezet!
de deur. Het samengaan van jon-
geren en volwassenenactiviteiten 
zou als opdracht gaan naar een 
externe partij. 
Er vallen suggesties als de dieren-
winkel en een uitgebreid Seven-
art. Hier hangt wel een prijskaart-
je aan. De externe partij komt 
er niet. Een ambtenaar benadert 
de groepen individueel met de 
boodschap: 

’de beslissing van een jongeren-
centrum is al 2,5 jaar geleden ge-
nomen’. Alle groepen zijn al en-
thousiast ingegaan op een ver-
huizing. ’Wanneer vertrekken jul-
lie?’ 

Ook BOZ zou samenwerking 
moeten zoeken met Buurtwerk, 
aldus de Deelgemeente.

Een achttal ambtenaren uit Prins 
Alexander ging op werkbezoek 
naar het Oude Noorden. Ze ver-
trokken vanuit Station Noord en 
stuitten al direct op een particu-
lier sloopterreintje dat door de 
kids van de school De Fontein 
werd ingepikt als schooltuintjes 
en stadslandbouwgebied.
Bij de Blommendijkse laan waren 
ze gecharmeerd door een buurti-
nitiatief, een bloemen- en plan-
tenzitplek in samenwerking met 
dagopvang van Speijk.
Oud en jong realiseerde een hoek 
verder een reusachtige Charley 
Chaplin omzoomd door kinderte-
keningen van hun opa’s en oma’s.
Het Johan Idapark, vroeger  een 
kale vlakte, nu een groene met 
waterberging en chillplek , maak-
te veel indruk. 
Kennis werd gemaakt met door 
bewoners ontworpen en beheer-
de binnenterreinen. De ambtena-
ren bezochten de mooiste speel-
tuin van Nederland gemaakt van 

afgeschreven windmolenwielen. 
Bij Nikakoffie werd even gepau-
zeerd om vervolgens kennis te 
maken met de kindervriendelijke 
route gemarkeerd door wijkdie-
ren van de hand van de kids zelf. 
De route verbindt aardige plei-
nen en opgeknapte binnenter-
reinen. Alexander maakte kennis 
met bewonersbeheer van het bin-
nenterrein Rembrandtstraat. Be-
woners vervangen de hovenier 
en een standaardaanpak maakt 
plaats voor een creatief gebeu-
ren. Er wordt niet meer gesloopt, 
het is van de bewoners zelf.
Verder ging het langs markante 
mozaïeken entrees en kinderge-
dichten in gouden letters op het 
speelplein. 

In het smalle Zwaanshals met zijn 
artistieke winkeltjes ging het ge-
zelschap aan de kook bij Deli 
Classics. Kunnen de Noord-ingre-
diënten wat gaan betekenen in 
de Prins Alexanderkeuken?

Toekomst
In overleg met de deelgemeen-
te Prins Alexander wijzigt het ac-
commodatiebeleid van Buurt-
werk. Buurtwerk gaat nog meer 
dan nu het geval is samenwerken 
met partners als scholen, kin-
deropvang, zorginstellingen en 
(sport)verenigingen en zal deze 
samenwerking gestalte geven. Nu 
heeft iedere organisatie eigen ac-
tiviteiten, maar die kan je vaak 
heel goed samen doen in één lo-
catie. Gevolg van het nieuwe ac-
commodatiebeleid is dat een 
heel aantal eigen accommodaties 
van Buurtwerk zullen sluiten.

In Zevenkamp vertrekt het soci-
aal-cultureel werk uit het LCC. 
Daarbij is het uitgangspunt dat 
activiteiten behouden blijven, 
maar worden uitgeplaatst naar 
voorzieningen van partners in 
de buurt. In 2012 zijn Buurt-
huis Alexanderpolder, B!ZaR en 
Storm al gesloten. Vanaf septem-
ber 2013 zullen er geen activitei-
ten van het sociaal-cultureel werk 
meer plaatsvinden in LCC Zeven-
kamp.

Dit staat los van het al dan niet 
mogelijk vestigen van een centra-
le jongerenvoorziening op deze 
locatie. Buurtwerk vindt oprecht 
dat het LCC een geschikte loca-

Accomodaties SBA
tie is om de centrale jongeren-
voorziening te huisvesten, als het 
pand zijn functie van wijkaccom-
modatie verliest. Het LCC is on-
derzocht, omdat wordt voorzien 
dat het niet langer levensvatbaar 
is als wijkaccommodatie. Buurt-
werk gaat niet over het wel of 
niet sluiten van het LCC.

Overige accommodaties 
Buurtwerk Prins Alexander
Wijkcentrum De Oriënt in Oos-
terflank wordt het onderkomen 
voor de centrale balie van Buurt-
werk, wordt de centrale kantoor-
locatie en zal een deel van haar 
buurtfunctie behouden. In Kra-
lingseveer, waar weinig andere 
voorzieningen zijn, blijft de Ren-
dierhof open voor activiteiten. 
In Nesselande worden de voor-
zieningen in de wijk in 2017 op-
nieuw bekeken, onder meer van-
wege langlopende huurcontrac-
ten. Voor de speeltuinen die 
Buurtwerk beheert, Taka Tuka 
Land en Pietje Bell, is een apart 
traject uitgezet. Inmiddels is dui-
delijk dat Taka Tuka Land een 
grondige opknapbeurt zal krij-
gen, waardoor de speeltuin ook 
in de toekomst wederom een vei-
lige en fijne speelplek kan zijn 
voor kinderen uit Zevenkamp en 
omstreken. Ingezonden stuk Su-
zxanne Vonk  en Gijs Verhoeff (SBA)
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Het thema voor deze puzzel is: Actie voeren. 
Uit alle goede inzendingen worden drie win-
naars getrokken: 4 toegangskaarten voor de 
het zwembad Zevenkampse Ring. Binnen 2 
maanden na het verschijnen van de Zeven-
Krant. De namen worden in ZevenKrant num-
mer 4 van 2013 bekendgemaakt.  

Uw oplossing vóór 25 juli 2013 inleveren bij de BOZ, Ambachtsplein 141, 3068 GV Rotterdam of 
infozevenkamp@xs4all.nl

P u z z e l r u b r i e k

Algemeen Alarmnummer
Politie/Brandweer/Ambulance
Alleen voor spoedeisende hulp 
en levensbedreigende situaties.
( 112

Politiebureau Zevenkamp
Zevenkampse Ring 340
3068 HG Rotterdam
( 0900 - 8844

Bewonersorganisatie 
Zevenkamp (BoZ)
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
infozevenkamp@xs4all.nl
www.bo7kamp.nl
( 010 - 2892400

Opbouwwerk
Ed de Meyer
( 06 - 45724536

Buurtbemiddeling Prins 
Alexander
Bramantestraat 34
3066 BN Rotterdam
( 010 - 4560409

Email: prinsalexander@buurtbe-
middeling.org

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

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

Jongerencentrum 
Jongerencentrum 7's
Nieuwemeer 101
3068 KJ Rotterdam
( 010 - 4210572

LCC Zevenkamp
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam

( 010 - 4563993
lcczevenkamp@senr.rotterdam.nl

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
Bezoekadres Kruisplein 15
( 0900 - 1455 (7,5 cent per min.)
www.vestia.nl

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

Woonbron
( 010 - 2868866

De oplossing van ZevenKrant 2 van 2013 is: Ga je mee 
naar buiten waar de vogeltjes zo mooi fluiten. Deze keer 
zijn alle prijzen gelijk: Driemaal eetcafé. De prijzen lig-
gen voor u klaar bij LCC Zevenkamp. Neem de krant mee, 
laat zien wie u bent en ontvang uw prijs. Mevr. M. v.d. 
Biessen uit de George Gerswinstraat, Ria de Witte aan de 
Zevenkampse Ring en Petra Hamers aan de Kooikerweg.

Actie
Ageren
Arrestatie
Betogen
Billboards
Buttons
Campagne
Comité
Demonstreren
Doneren
Flyers
Fondsen
Gadgets
Geweldloos
Handtekeningen
Huiszoekingen
Idealisme
Kritiek
Luidsprekers
Manifesteren
Megafoon
Optocht
Overleg
Persberichten

Handige adressen om te weten

Petitie
Politiek
Protesteren
Repressie

Revolutie
Solidair
Spandoeken
Spreekbeurten

Staken
Strijden
Tegenstanders
Veroordeling

In het plan van aanpak van Buurt-
werk wordt gesproken over de 
onthaal- en ontmoetingsruim-
te als een hang plek. Dit is op 
dit moment met 45 jongeren 
voor de deur en 35 volwassenen-
groepen helemaal niet het ge-
val. Waarom zou dat in de toe-
komst wel het geval zijn? De ont-
haalfunctie sluit aan op gerichte 
activiteiten. Het beheer is inder-
daad geen kerntaak van Buurt-
werk, maar kan toegespeeld wor-
den aan een stichting ‘Vrienden 
van het LCC’.

15 groepen geworven door Re-
creatie en Cultuur worden ver-
kast, in de meeste gevallen
richting Romeinshof buiten de 
wijk, met de belofte van tijdelijk 
dezelfde huurprijs. 15 groepen
beschouwt Buurtwerk als de in-
houd van hun eigen rugzak waar-
op ze een spreidingsbeleid gaan 
toepassen. Vijf groepen zijn niet 
eens in beeld. Deze operatie van 
leegmaken zal de geschiedenis 
ingaan als een noodlottige ope-
ratie. De doodsteek voor het Am-
bachtsplein. Als politici kunt u 
hier een halt toe roepen.

Slechts zes volwassenengroepen 
blijven volgens het huidige voor-
stel in het LCC. De meeste
volwas-senengroepen opereren 
nu voor 17.00 uur. In het Plan 
van Aanpak van Buurtwerk wordt 
gesteld dat er tijdens de schoolu-
ren nauwelijks activiteiten plaats-
vinden. Dit is een onjuiste voor-

Geachte Raadsleden,

Graag een reactie op het ambtelijk stuk rond LCC en jonge-
renvoorziening. In het LCC zijn 35 bruisende volwassenen-
groepen actief. In het stuk wordt gesteld dat de wijkaccom-
modatie een voorbeeld is van een pand dat nu relatief wei-
nig en in de toekomst nog minder zal worden gebruikt. Dit 
is valse informatie en op die informatie is uw vroegere be-
slissing gebaseerd.

Vlaggetjes
Voertaal
Voorbereidingen
Voorstanders

De papieren tijger 
        getemd?

stelling van zaken. Pas als de 15 
groepen die SBA uit plaatst, ver-
trokken zijn, is die bewering 
(deels) juist. Of beter gezegd: 
juist gemaakt! Buurtwerk wil de-
ze ontstane leemte vullen met 
repetities voor schoolmusicals. 
Vraag is of de scholen hierop zit-
ten te wachten.

Een wijkgebouw voor iedereen!
Het Plan van Aanpak heeft ook 
een paar positieve punten maar 
die komen te weinig tegemoet 
aan de wensen van de huidige 
gebruikers en bewoners in de 
buurt. Het spreekt vanzelf dat 
een gebouw met gemixt gebruik 
hiervoor een beter uitgangspunt 
is en een beter netwerk biedt.
In het stuk worden de zaken om-
gedraaid, de gebruikers zou-
den hun zorgen en onvrede ge-
uit hebben over het LCC in huidi-
ge vorm. De reacties van de laat-
ste maanden laten juist zien het 
tegendeel waar is. De afgestoten 
jongerencentra hadden samen 
een oppervlakte van 750m2, het 
LCC 1000m2.
Dat betekent dat ongeveer 200 
m2 structureel niet bezet zal zijn. 
De verwachte bezetting van het 
overige deel is voorlopig slechts 
een papieren waarheid. Het hui-
dige LCC heeft 110,000 bezoe-
kers op jaarbasis. 

Ons advies:
• Behoud de volwassenengroepen,
• Behoud de ontmoetingsruimte 
als je wilt netwerken.

Actie

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

Sportfondsenbad
Zevenkampse Ring


