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Boomplantdag in Wollefoppenpark

’Trek je laarzen aan, plant een boom voor (speciaal) iemand of schrijf een mooie wens voor de buurt’. Twee dagen lang plantten de Wollefoppers honderden bomen in het park. De Boomplantdag
was een bekroning en een start van het juweel van Zevenkamp, het Wollefoppenpark. Kleurrijke tentjes en een tiental kraampjes met natuur producten verschenen in het park. Wethouder Karakus was diep onder de indruk van de aanpak. Zoals vele bezoekers werd hij rondgeleid door speciale Wollefoppen gidsen die de plannen uit de doeken deden en
alvast de prachtige terrassen lieten zien. Vanop de dijk heb je al goed zicht op de contouren van de bewonersparkcreatie. Trekkers Leon Rook, Frenk Walkenbach
en groenspecialiste Christianne konden terug kijken op een succesvolle dag die heel wat mensen bij elkaar bracht. Daar kon de regen, die gelukkig in de slotfase
kwam, niets aan veranderen.

Inspirerend masterplan Ambachtsplein
De deelgemeente Prins
Alexander presenteerde in
7Art het masterplan voor het
Ambachtsplein. Er was een
grote opkomst van bewoners, winkeliers en politici.
De bijeenkomst was inspirerend.
De verantwoordelijkheden van
de diverse partners en hun inzet
werden duidelijk omschreven. Eigenaar NSI focust zich op het invullen van de lege winkelpanden.
De nadruk ligt hierbij op de verhoging van de kwaliteit van het
dagelijks boodschappen doen. In
andere wijken doet 60 % van de

bewoners zijn dagelijkse boodschappen in het eigen winkelcentrum. In Zevenkamp is dit 38 %.
Als remedie ziet men een grotere supermarkt. Daarnaast wil het
winkelcentrum meer nadruk leggen op de eigen identiteit die
aansluit bij de wijk. Zevenkamp
is een groene wijk. In aansluiting
bij het Wollefoppenpark zouden bio-en ambachtelijke zaakjes het imago van het winkelcentrum kunnen bepalen. De wijk
verkleurt ook. Wat te denken van
een Marokkaanse viswinkel? Het
plein is een ontmoetingsplein.
Wat te denken van een eetcafé met terras? Wat te denken van

een weekmarkt? De winkeliers
worden in het Masterplan neergezet als de partij die de identiteit en uitstraling vorm geeft. Zij
zijn de beste ambassadeurs voor
het winkelcentrum.
De deelgemeente dient zich de
buitenruimte aan te trekken, die
volgens velen groener moet worden. De bewoners moeten het
winkelcentrum beleven als praktisch en als een aangenaam ontmoetingsplein. In de nabijheid
van het Ambachtsplein komt dan
ook een ontmoetingscentrum
met nadruk op een sociale mix
die ten goede komt aan het winkelcentrum.

De Bewonersorganisatie
Zevenkamp
en medewerkers van de
krant wensen u

Prettig Kerstfeest
&
Gelukkig Nieuwjaar
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Lezen is leuk!
Debet is de spannende nieuwe thriller van Saskia Noort.
Op een koude winternacht
verongelukt Michel Brouwers, tv-producer. Met dit
ongeluk komt er een einde
aan alles waarin Karen, zijn
echtgenote, geloofde.
Het perfecte plaatje dat haar leven lijkt, blijkt een gruwelijke
leugen wanneer alle spoken uit
het verleden zich een voor een
aandienen. Tussen het rouwen en
het opvoeden van haar twee puberdochters door probeert ze de

Bijdrage van
The Readshop

waarheid boven tafel te krijgen.
Ook keert ze in deze thriller terug naar de plek waar het allemaal begon: Bergen. Het dorp is
in de greep van de economische
crisis, evenals Karen en de vriendengroep van toen, De eetclub.
Onder aanvoering van Simon,
haar ex-minnaar, gaat de strijd
om macht, geld en genot onverminderd door. In de literaire thriller Debet ontrafelt Karen eindelijk het ware geheim van De eetclub, met gevaar voor eigen leven.

Zijn ze nou helemaal!!!
Het moet toch niet gekker gaan worden vind ik. Ik weet
me nog te herinneren dat we vroeger van de baas een
kerstpakket kregen en hoe meer winst er gemaakt was,
hoe groter de doos. Langzamerhand werden de dozen
kleiner, mede door de politiek, want je personeel belastingvrij belonen werd verboden. Dat de directeuren een
flinke bonus kregen was echter geen punt. Hopelijk is
dat met de komende nieuwe wet verleden tijd. Alhoewel,
men weet altijd wel weer een gaatje te vinden in het net.
De zorg is een heet hangijzer geworden, directeuren van
de zorginstallingen verdienen een dikke boterham aan de
premies die ze innen en aan de vergoedingen al dan niet
dubbel geïnd bij de verzekeringsmaatschappijen. Winst is
het doel. De kerstcadeaus werden ook in de zorg afgeschaft, werken lijkt een gunst geworden en waarom zou
je die zorgverleners een bonus toeschuiven! Dan maar
liever aan klantenbinding doen door de zorgklanten zoals
vorig jaar rijkelijk toe te bedelen met een suikerhart of
zo iets. Wie verzint het! Dit jaar sloeg de armoede ook
voor de zorgklanten toe, een chocolade letter vond de
zorginstelling wel passend. Waarom de zorginstelling aan
klantenbinding doet is een enigma van het eerste soort.
Hebben de zorgklanten eigenlijk ook maar iets te kiezen?
Mensen toch, de mensheid glijdt steeds verder af naar
asocialisme. De zorgverlening is al een zwaar beroep, zowel lichamelijk als geestelijk. Steeds harder werken voor
minder geld en als je ziek wordt van al dat harde werken,
ga je toch gewoon de ziektewet in? Geen probleem hoor,
misschien wel beter, krijgt die tenminste ook een kerstpakket, hoeft die zorgverlener tenminste die chocolade
letter niet te kopen.
Mijn zorgvogeltje fluit me echter in, dat dit jaar nog symbolisch een aantal zorgverleners in het zonnetje gezet
gaan worden door de enige partij die echt voor de zorg
gaat: de SP, doormiddel van een kleinood. In de hopelijk
nog volgende ZevenKrant een verslagje daarvan.

Huisdieren in de winter
De herfst is weer begonnen
en nog even en dan is het
winter. En als het gaat vriezen en sneeuwen brengt dat
altijd problemen mee voor
huisdieren.
Honden
Honden vinden het vaak heerlijk
om in de sneeuw te spelen, maar
let wel op dat ze in hun enthousiasme niet de sneeuw opeten,
want daar kunnen ze flink ziek
van worden. Daarnaast moet u
bij het binnenkomen altijd goed
de voetjes droogmaken, ook de
haren tussen de tenen. Want
daar kan sneeuw tussen blijven zitten, wat op den duur irritatie gaat geven. Om te voorkomen dat sneeuw tussen de haren
vastvriest kunt u voor de wandeling de voetjes insmeren met vaseline. Vaseline voor de wandeling helpt ook om de voetjes te
beschermen tegen strooizout.
Konijnen
Mits er wat aanpassingen zijn
kunnen buitenkonijnen in de
winter prima buiten verblijven.
Ze naar binnen halen als het echt
koud wordt is zelfs slechter, omdat konijnen slecht tegen grote
temperatuurovergangen kunnen.
Een schuurtje kan vaak wel, maar
is meestal alleen nodig als het
hok niet tochtvrij is of het meer
dan 10 graden gaat vriezen. Belangrijk is dat ze tochtvrij staan,
dat er een nachthok aanwezig is
en dat ze een dikke laag stro of
hooi hebben. Ga zelf maar eens
met koude voeten in het stro
staan, dan merkt u dat dat heel
goed isoleert. Eventueel kunt u
nog een deken of een juten zak
over het hok hangen. Daarnaast

is het belangrijk om goed op het
waterflesje te letten, want het
water zal bevriezen. Vervang het
water daarom meerdere keren
per dag met lauw water. Doe er
geen suiker of zout in, want dat
is niet goed voor het konijn.
Katten
Katten kunnen vaak zelf kiezen
wanneer ze naar binnen en buiten gaan.. Bij heel slecht weer
kunt u ervoor kiezen om de kat
een dagje binnen te houden.
Gaat hij toch naar buiten, dan

zijn er een paar dingen, waar u
op moet letten. Als er zout gestrooid is, kunt u ook de voetjes
van de kat beschermen met vaseline. Katten die geregeld buiten
zijn, krijgen een lekker isolerend
wintervachtje, maar dat werkt
niet als de vacht nat is, dus probeer te voorkomen dat de kat
nat wordt of droog hem of haar
dan zo snel mogelijk af.
Karin Lunenborg
Dierenarts Dierenkliniek Rotterdam
Zevenkampsering

Hella’s kookrubriek
Kerstsrecept voor vier personen
Dit keer een eenvoudig kerstrecept dat ook voor de kleine beurs geschikt is:
kippensoep vooraf met als hoofdgerecht gebraden kip
Neem een braadkip uit de diepvries, weegt ongeveer 1,3 kilo.
Haal de ingewanden uit het plastic zakje dat in de kip is meegeleverd.
Doe die ingewanden in een liter water en laat die zachtjes enkele
uren trekken, Snijd het gare vlees klein, verwijder de nekbotjes, voeg
wat fijne vermicelli toe en twee blokjes groentebouillon. Wacht tot
de vermicelli klaar is en breng de soep op smaak naar eigen goeddunken. Maak een puree (prakken) van de kastanjes (op de markt
voor een zacht prijsje te koop), snijd 2 ons sperzieboontjes tot kleine
stukjes, snijd een rode paprika tot kleine stukjes en voeg nog een
blikje mais toe. Maak zelf uw kruidenmengseltje met kerrie, peper,
zout, knoflook, gember, kruidnagel en nootmuskaat naar eigen
smaak. Hou wat van dit kruidenmengseltje apart. Roer nu alles goed
door elkaar en vul hiermee de kip. Goed aangestampen en naai de kip
dicht. Besmeer de kip rondom met rijstolie, olijfolie of gewone olie,
bestrooi de kip met kipkruiden (uw eigen mengseltje) en plaats de kip
in een braadslee voor 1 1/2 tot 2 uur in het midden van de oven op
ongeveer 210 graden. Keer de kip halverwege even om en bestrijk de
kip nog eens met wat van die afgedropen olie.
Serveer de kip met aardappelpuree, friet, gebakken aardappeltjes of
rijst.
Smul ze!

Kastanjes
Was de kastanjes, snijd een
kruisje in de punt met een scherp
mesje (kijk uit voor uitschieten),
zet ze in ruim water op en voor
een half uurtje zachtjes doorkoken. Gier het water af, laat de
kastanjes afkoelen en pel de schil
eraf. Stamp gepelde kastanjes tot
een puree.
Ingrediënten 4 personen
1 kip (1,3 kilo)
1 blikje mais
1 rode Paprika
3 tot 4 ons kastanjes
Vermicelli
2 blokjes groentebouillon
2 ons spersieboontjes
peper, zout, knoflook, gember,
nootmuskaat, kruidnageltje,
kerrie, Olie, Bindkatoen
Aardappels/rijst
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Buurtwerk in Zevenkamp
Talent op komst
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( 010 - 4553799

Email: cjv@buurtwerk.nl

Gebruik op basis van wederkerigheid

Jongerenpanel JPPA denkt en doet mee

Jongeren en hun dromen

Samenwerking tussen jong en oud

Buurtwerk op het Ambachtsplein
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Het was weer een super griezelige dag
Met maar liefst 280 pompoenen,
die door de kinderen zijn uitgehold voor het Halloween!! De kinderen stonden al vroeg in de rij
en met hulp van onze Tim die de
nummertjes uitdeelde. Iedereen
ging netjes op zijn beurt. De kinderen mochten kleuren, schilde-

ren, en gratis een pannenkoek
opsmullen. Een verschrikkelijk
optreden van de Verschrikkelijke Mendozies was gruwelijk en
eng. Ze spuwden vuurs, er ging
zomaar een lange spijker in zijn
neus en nog op een glasbed liggen ook. Ja, super gevaarlijk!!

Buurtwerk in Zevenkamp

( 010 - 4553799

Taka Tuka land
Woensdag 20 november tussen
17.00 tot 19.00 uur werd in het
Cultureel Centrum Orion www.
ccorion.nl (Wollefoppenweg 91a)
het voorlopig ontwerp van Speeltuin Taka Tuka Land gepresenteerd. Onder het genot van een
hapje en een drankje konden de
jonge en volwassene bewoners

van Zevenkamp en omliggende
wijken een beeld krijgen van de
toekomstige opstelling van de
speeltuin. Alle suggesties voor de
eventuele aanpassingen waren uiteraard van harte welkom.
Via de facebookpagina www.facebook.com/buurtwerk7kamp en
de nieuwspagina van www.buurt-

werk.nl houden wij u doorlopend op de hoogte van alle activiteiten rondom het herinrichten
van Taka Tuka Land.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via info@buurtwerk.nl of 0104553799.

Nieuwe locaties voor activiteiten 55+
MAANDAG
TIJD
Filmmiddagen
14:00 uur - 16:00 uur
Elke 2e maandag van de maand een leuke film				

WAAR
Aafje De Vijf Havens
Zevenkampse Ring 40

DINSDAG
TIJD
WAAR
Slanke lijn club
10:00 uur - 11:00 uur
Aafje De Vijf Havens
Groepsles voor vrouwen							 Zevenkampse Ring 40
Boekenclub
14:00 uur - 16:00 uur
Samen een boek lezen en bespreken. Elke 2e dinsdag

Aafje De Vijf Havens
Zevenkampse Ring 40

WOENSDAG
TIJD
Bridge
13:00 uur - 16:00 uur
Elke week samen bridgen		

WAAR
Woonbron
Zevenkampse Ring 342

Vrijdag
TIJD
Praten en breien
10:00 uur - 12:00 uur
Elke week komt een groep vrouwen bij elkaar 		
om samen te breien		

WAAR
Bewoners Organisatie
Zevenkamp
Ambachtsplein 141

Nederlands Taalactiviteiten
MAANDAG
TIJD
WAAR
Praten en breien
09:30 uur - 11:00 uur
De Oriënt
Al doende leert men							 Kobehof 5
Babbelgroep
10:00 uur - 11:30 uur
Samen Nederlands praten in groepjes samen 		
met vrijwilligers		

Laurens De Aarhof
Aar 193

DINSDAG
TIJD
WAAR
Begrijpt u mij?
09:00 uur - 11:00 uur
Swedero
Groepsles voor vrouwen							Michelangelostraat 46
WOENSDAG
TIJD
Taalgroep
19:30 uur - 21:00 uur
1 op 1 les door vrijwilligers		

WAAR
De Burcht
Van Moorselplaats 1

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

Email: suzanne.vonk@buurtwerk.nl
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Mediamasters:
Ds. Buskesschool
Afgelopen week deden onze
drie groepen 7 mee aan
MediaMasters, een super
spannend mediawijsheidsspel. De leerlingen werkten
in de klas en thuis aan de
verschillende mediamissies.
MediaMasters wordt ieder jaar
gespeeld in de Week van de Mediawijsheid. Wij, van de Ds J.J.
Buskesschool, deden mee aan
Mediamasters omdat kinderen
mediavaardig lijken, maar ze lang
niet alle mogelijkheden gebruiken die media bieden. Ook onderschatten zij vaak de risico’s.
Kinderen bewust leren omgaan
met media wordt steeds belangrijker omdat de invloed van media op de samenleving toeneemt.
In deze editie van de Mediamasters moeten de kinderen een lokaal theater redden van sluiting
door op een goede manier om te
gaan met media. De kinderen leren onder andere over veilige
wachtwoorden, hackers, het herkennen van reclame, het maken
van video’s en het verantwoordelijk gebruiken van social media.
Vaardigheden die tegenwoordig
voor ieder kind van belang zijn.
1. wat hun leerstijl is. (leer ik
door te horen, zien of doen?)
2. hoe zij om kunnen gaan met
zaken zoals ruzie en faalangst.
(reageer ik als een leeuw, duif,
egel of haas?)
3. op welke manier zij het beste uit zichzelf kunnen halen.(wat
zijn mijn kwaliteiten?)
We hebben de Mediamissies met
succes volbracht, de game uitgespeeld en mogen onszelf nu een
echte MediaMaster noemen.
Daarom kwam mevrouw Suzanne
Rojer, dagelijks bestuurslid van
deelgemeente Rotterdam Alexander, luisteren naar onze geleerde
media-wijsheden en ons een internet-diploma uitreiken.
Dat was een mooi slot van onze
prestatie.

Deze maand hebben de
groepen 7 van de Ds J.J.
Buskesschool, deelgenomen
aan het programma: ’Movea-head’.
Vier weken lang hebben de kinderen op donderdag in klas- en
judolessen geleerd:
Dit project eindigde met een presentatieavond. Dit was een spectaculair onderdeel van het project. De kinderen hadden in de
vier voorafgaande lessen een
nieuwe judogreep bedacht, waarmee ze een echte Nederlandse volwassen judoka moesten
vloeren en 10 seconden op de
mat moesten houden. De judoka bleek niemand minder dan
zwaargewicht Grim Vuijsters, Europees zilveren medaillewinnaar
en zesvoudig Nederlands kampioen judo. Dat bleek niet eenvoudig!
Maar gelukkig is het de kinderen wel gelukt en hadden we een
spectaculaire, niet te vergeten,
avond.
Meer informatie
U kunt voor meer informatie over
dit project kunt u me natuurlijk
bellen of mailen, of kijken op de
website: www.move-a-head.nl.
https://picasaweb.google.
com/102545530618857798064/
MoveAHead7BLes1tM4
EnPresentatie#slidesh
ow/5943598886519653938
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Grote finale Aafje-Quiz
Bewoners Prins-Alexander
in de prijzen tijdens de Grote finale van de Aafje quiz.
De Teams ’De Zeeuwse Babbelaars’, ‘De Teletubbies’
en ‘Bakkie’ uit deelgemeente Prins-Alexander wonnen
gisteren respectievelijk de
1e, 14e en 9e prijs tijdens
de Grote finale van de Aafje Quiz.
In totaal speelden 14 teams uit
Rotterdam, Dordrecht, Ridderkerk en Barendrecht mee. Team
’De Zeeuwse Babbelaars’ uit Prins
Alexander ging ervandoor met de
’beker met de grote oren’, uitgereikt door Ed Goverde (voorzitter
deelgemeente Charlois) en Ruud
Niesten (gastheer Aafje).

Lachen, gieren en serieus
zijn
Gastheer van de middag, Ruud
Niesten, heette de gasten welkom en onder leiding van quizmaster Chris Piquillet startte de
quiz. De spanning was om te snijden; teamleden overlegden fanatiek alvorens zij het gezamenlijke antwoord noteerden. Gelukkig
was er ook genoeg ruimte om te
lachen en tussendoor te genieten
van de heerlijke hapjes en drankjes. In zes ronden, elk bestaande
uit 10 vragen, werd de strijd gestreden.
De beker met de grote oren
Ruud Niesten, gastheer van Aaf-

je, en Ed Goverde, voorzitter
deelgemeente Charlois, hebben samen de prijs uitgereikt
aan de grote winnaar van de finale quiz. ‘De Zeeuwse babbelaars’ ging met 56 punten ervandoor met de ‘beker met de
grote oren’.
Nakletsen
Na afloop was er voldoende
gelegenheid voor de aanwezige gasten om onder het genot van een heerlijke maaltijd
in het restaurant na te kletsen
over de gezellige middag en de
quiz. De aanwezigen ontvingen een Aafje beker met lekkere vulling.

60 spelers
Het afgelopen jaar speelden zo’n
700 enthousiaste senioren mee
aan bijna twintig Aafje Quizzen.
De winnende teams uit deze eerdere quizzen deden gisteren hun
best om de titel ‘winnaar Grote Finale Aafje Quiz 2013’ te bemachtigen. Het was een gezellig
samenzijn in Grand Café Restaurant Zuiderkroon van Aafje. Zo’n
zestig senioren, verdeeld over
veertien teams, speelden mee.

Schoon stoepie
Met de donkere dagen komen ook regen, sneeuw en hagel soms zelfs in grote mate uit
de lucht vallen. De herfstbladeren liggen op grote hopen. Hoewel wekelijks de straatvegers hun
best doen, zijn nog steeds niet
alle bladeren opgeruimd. Niet alle bomen zijn gelukkig tegelijk
kaal geworden, maar geven daarmee wel langdurige last.
Hoe mooi de herfst-tinten ook
zijn, de gevallen bladern geven
ook overlast op stoepen en dergelijke waar niet geveegd wordt.

Dat levert soms gevaarlijke glijpartijen op en menige heup brak
hierdoor. Om ellende te voorkomen is het zaak dat iedereen zijn
eigen stoep schoonveegt.

afhaalpunten gratis strooizout
beschikbaar aan de inwoners van
Rotterdam. Haal het strooizout
wel op tijd in huis zodat u bij
gladheid gelijk kunt strooien.

Gratis zout
De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding in de stad. Bewoners
en ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun eigen stoepje.
Daarom stelt de gemeente
(indien voorradig) op diverse

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag 09:00 uur
tot 17:15 uur. Op 1 januari 2014
op maandag gesloten.
Milieupark
Nikkelstraat 131b
3067GD Rotterdam. ( 14010.

WijkInformatieWinkel
Belangrijke mededeling: BOZ gaat door naaa, maar op een nieuwe locatie! BOZ werkt in
2014 alleen op afspraak. Houd u daar rekening mee. Met ingang van 20 januari 2014 is
BOZ gehuisvest op het volgende adres: Charley Tooropsingel 52 (nabij de metrohalte De
Tochten). Voor het maken van een afspraak nut u bellen met ( 06- 49466703
of mailen naar stichtingboz@outlook.com
Spreekuren:
maandagmorgen
dinsdagmiddag
donderdagmorgen

van 09:00 uur tot 12:00 uur
van 13:00 uur tot 17:00 uur
van 09:00 uur tot 12:00 uur

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

Bruisend Ambachtsland
Driemaal stond het Ambachtsplein in vuur en vlam. Het lentefeest
bracht Hip Hop en Breakdance. Halloween zette de kids aan het werk
met enorme pompoenen, 7 Art zette kunstenaresse Marieke de Koning in voor creatieve workshops en de Verschrikkelijke Mendozies
waren echte sfeerscheppers. Een reusachtige ijsbaan sloot het talentenjaar af waarbij tal van vrijwilligers hun steentje bijdroegen.

Burendag
Bewoners van Spinet-Blokfluit gingen behoorlijk tekeer in de tuinen en voortuinen. Het werd een stevige
schoonmaak- en opruimactie, die werd afgesloten met een heerlijke buurtmaaltijd. Tijdens de Andre Hazes karaoke werden ambitieuze plannen benoemd voor de komende maanden.

Feestlift Spinet
Een nieuwe natuurlijke speelplek op het binnenterrein en charmante voortuintjes bij Blokfluit met sierhek, fijne kiezel en een kleurrijke
plant. Bewoners nemen zelf het heft in handen.

Vredesfabriek

Boomplantdag

De Zevenkampse basisscholen deden actief mee aan de Vredesfabriek
waarbij conflictoplossing en tegengaan van pestgedrag centraal stonden. De fabriek kaderde in de Week van Respect met een reuze manifestatie van wel duizend leerlingen in het Wollefoppenpark.

250 bomen werden geplant door de Wollefo
dag waarop tal van prominenten en de ouds
grond zetten. De kids hingen hun buurtwens
bracht op kunstzinnige manier de natuur tot

Sinterklaas
In stoet trok de Sint met wel 50 pieten door de buurt, vooraf gegaan
door een feestband. Het werd hossen tot in de avonduren. De kleine
pietjes en sintjes wilden wat graag met hun grote evenknie op de foto. Het Ambachtsplein was stampvol. Een grote groep bewoners uit
de jazz-buurt trok de kar en 7/Art zorgde voor het artistieke tintje
met tal van talentenworkshops.

7Art
Bewoners wilden ook iets structureels neerzetten op het Ambachtsplein om de sfeer te veranderen. Het werd een
artistieke broedplaats met veel workshops, tentoonstellingen, musiceren en ontmoeting. Met Opbouwwerk en beBonersorganisatie Zevenkampstreeft 7Art naar een bewonersonderneming, een trefcentrum met sociale mix, een
oppepper voor het Ambachtsplein.

Roofvogelshow
Bijna maandelijks bruist het Ambachtsplein. Na een gezellige
hondenshow op dierendag spanden de roofvogels de kroon. Uilen uit
een Harry Potterfilm en een onverschrokken Amerikaanse arend met
enorme vleugels. De vogels aten zo uit de kinderhand.
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Halloween in Merenbuurt

Pannenkoekenjuf
De Pannenkoekenjuf zorgde in basisschool de Verbinding voor een verantwoord ontbijt voor de kids:
boekweit pannenkoeken met allerlei soorten heerlijk fruit. Een succesvol werkproject! De Pannenkoekenjuf verscheen ook bij diverse wijkevenementen.

Veertig snoephuisjes en wel 50 versierde huizen en tuinen. Een grote
tuin werd herschapen in een graveyard, compleet met geraamte, spinnen en een vampier die uit de boom viel. En wat te denken van het
reuze spookhuis? Kids en volwassenen wel meer dan honderd dwaaltochten door de buurt. Hoe kregen ze het voor elkaar!

Kuinder
Gemeentewerken gaat aan de slag, asfalt herstellen, kleuren, aanbrengen van een nieuwe voetbalkooi,
meer groen. De Zevenkampse grafitti kunstenaars staan te popelen om hun bijdrage te leveren in het
voorjaar. Kuinder. Gemeentewerken gaat aan de slag, asfalt herstellen, kleuren, aanbrengen van een nieuwe voetbalkooi, meer groen. De Zevenkampse grafitti kunstenaars staan te popelen om hun bijdrage te
leveren in het voorjaar.

KIWI-route

oppers. Hoogtepunt was de boomplantste en jongste bewoner hun boom in de
sen aan de takken. Straattheater de Vlinder
t leven.

Mabon festival
Het werd een romantisch feest met tientallen buurtmuzikanten bij
de met tal van fakkels verlichte Zevenhuizenplas. Mabon is het volle
maanfeest op het moment dat dag en nacht gelijk zijn, wordt een Zevenkampse traditie.

De kinderen uit Zevenkamp maakten zelf hun kindvriendelijke route die de scholen verbindt met het Wollefoppenpark. Ze schilderden
zichzelf meer dan levensgroot in een favoriete droompose, als voetballers, zangeres, dansers en acteur. De kleurrijke dromen kwamen
op panelen die de wijkgevels gaan sieren. De kids ervaren zo de wijk
als iets van henzelf en gaan de wijk ook koesteren. Foto: www.SHeFotografie.nl

Dag van de Dialoog

Scootmobiel vierdaagse

Op initiatief van Aafje en de Scootmobielclub Zevenkamp kwamen
drie dialoogtafels tot stand. Thema was ‘delen’. Het initiatief leidde
tot veel goede voornemens: een wekelijkse dialoogtafel in Aafje, meer
activiteiten bij de Scootmobielclub om blijdschap te delen, eenzaamheid te doorbreken en vriendschappen op te bouwen.

In de tweede week van augustus ging de Scootmobielvierdaagse van start vanaf het Ambachtsplein, een initiatief van voorvrouw Ria Gouweleeuw. Op een tocht langs de Rotte, door bossen en parken voerde Ria de clubleden mee op een onvergetelijke tocht.

Koningsspelen
Grafittikunst, schilderen, sieraden maken en musiceren met de Braziliaanse Cria Familia. Voor de kids was het een talentenfeest afgesloten
met sensationele acrobatiek-act.

Pagina 8

ZevenKrant nummer 6, eenentwintigste jaargang, december/januari 2013

g
a
i
n
p
a
Kinder

ZevenKrant nummer 6, eenentwintigste jaargang, december/januari 2013

Pagina 9

2 Scootmobielclubs In 2014 ligt de bal bij u!
Zevenkamp is superactief en kent
nu 2 scootmobielclubs die beide zorgen voor spetterende programma’s. De ene heet Scootmobielclub Zevenkamp ( contactpersoon Ria Gouweleeuw,

010- 8188752) de andere de Vrije
Scootmobiel Rijders ( contactpersoon Mar Snoek 06-24 608300).
De clubs wensen de lezers prettige feestdagen en een voorspoedig 2014.

Rectificatie
In het artikel (het ware verhaal van het LCC) stond dat het jongerencentrum met open armen werd ontvangen . De winkeliersvereniging wijst erop dat er nog een bezwaarprocedure loopt. Het verdwijnen van het LCC wordt in het artikel een
disaster genoemd voor het Ambachtsplein. Het Masterplan Ambachtsplein waarbij deelgemeente, huisbaas NSI en winkeliersvereniging samenwerken geeft hoop.

Opzoomeren bij
Pameijer ODC
Wat-Anders
Op woensdag 30 november zijn we s`morgens begonnen met koffie en gebak en een spelletje bingo want daar
zijn onze cliënten dol op. De sfeer zat er goed in en na
een gezellige maaltijd was het tijd voor de volgende activiteit bloemschikken in allerlei herfstkleuren. Niets zo vrolijk als werken met een bloemetje. Ook op de huiskamers
werd een leuke bos neergezet zodat het daar ook een vrolijke boel werd.

Terwijl vele media de laatste
maand van het jaar terugblikken
op het afgelopen jaar, richten
wij de blik vast op 2014. De Bewoners Organisatie Zevenkamp
(BOZ), voorheen gevestigd in het
voormalig LCC, sluit vrijdag 20
december haar deuren. Maar Boz
gaat door ! De medewerkers van
BOZ hebben zich hard gemaakt
voor behoud van de organisatie, zodat u ook in 2014 van onze diensten gebruik kunt blijven
maken.
De overheid trekt zich op veel
terreinen terug en dat betekent
dat veel van haar taken worden
gedelegeerd naar de burgers. In
het geval van Zevenkamp en BOZ
houdt dit in dat initiatieven ter
verbetering van de leefbaarheid
en versterking van sociale cohesie in de wijk nog meer vanuit de
bewoners zelf naar voren komen.
Want ook in 2014 beschikt de
gemeente over een grote pot
geld van waaruit uw initiatieven
kunnen worden gefinancierd. U
kunt, wanneer u in aanmerking
wilt komen voor een deel van deze middelen, via aanvraagformulieren aanspraak maken op geld
waarmee u mooie projecten voor
de wijk kunt realiseren. BOZ kan
dit in samenwerking met u uitvoeren. Ook het verdere traject

verloopt geheel in samenwerking
met BOZ. BOZ beschikt over de
benodigde contacten en knowhow om uw initiatieven tot een
succes te maken.
BOZ heeft sinds haar oprichting
in 1981 vele projecten met buurtbewoners uitgevoerd. U vindt
op onze website www.bo7kamp.
nl vanaf 1 februari volgend jaar
een overzicht van alle projecten
die in 2013 zijn uitgevoerd. U
vindt dit onder het kopje Wijkverslag 2013. U kunt hier inspiratie opdoen voor uw initiatieven
in 2014.
Ook gaan wij door met het houden van spreekuren voor de Wijk
Informatie Winkel. BOZ houdt
volgend jaar spreekuren aan de
Charley Tooropsingel 52. U kunt
vanaf maandag 20 januari 2014

op maandag- en donderdagmiddag terecht van 9.00 uur tot
12.00 uur. Op dinsdagmiddag is
er een spreekuur van 13.00 uur
tot 17.00 uur. U vindt ons vlakbij
metrostation De Tochten.
U kunt hier terecht voor de gebruikelijke dienstverlening zoals
hulp bij allerlei problemen die u
onverhoopt met instanties hebt
of bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren. U vindt gedetailleerde informatie vanaf volgend jaar terug op onze website.
Vanaf maandag 20 januari veranderen onze contactgegevens.
U kunt voor al uw vragen mailen naar stichtingboz@outlook.
com. Vanaf 20 januari is Boz telefonisch bereikbaar ( 0649466703.

Nieuwe contactgegevens vanaf maandag 20 januari 2014

			

stichtingboz@outlook.com
( 06 494 66 703
Bezoek alleen op afspraak!

Spreekuren vanaf maandag 20-01-2014
Maandag 09:00 uur - 12:00 uur
Dinsdag 13:00 uur - 17:00 uur
Donderdag 09:00 uur - 12:00 uur
U vindt ons aan de Charley Tooropsingel 52
(nabij metrostation de Tochten)
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Zelfstandig wonen? Laurens Wonen!
Als u 50 jaar of ouder bent en geen thuiswonende kinderen heeft, kunt u bij Laurens Wonen een mooie, ruime
woning huren. Laurens Wonen biedt ouderen het beste op het gebied van wonen. Een prettige woonomgeving,
passende diensten en betrouwbare zorg is wat wij u samen met zorgorganisatie Laurens kunnen bieden.
Bij Laurens Wonen woont u zelfstandig, maar u staat er niet alleen voor. De meeste van onze woongebouwen
hebben gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een restaurant, zorgsteunpunt of activiteitenruimte. Bij technische
problemen is de huismeester u graag van dienst.

Een woning huren?

Laurens Wonen verhuurt haar woningen via WoonNet Rijnmond (www.woonnetrijnmond.nl). Via deze website kunt u zich inschrijven als woningzoekende en wekelijks
op het beschikbare woningaanbod reageren met behulp van het bij inschrijving aan
u toegekende woonpasnummer. Ook kunt u hier een woonkrant-op-maat aanvragen.
U ontvangt dan wekelijks een e-mail van WoonNet met daarin alleen de woningen
van uw voorkeur, op basis van door uzelf aangegeven woonwensen voor wat betreft
(deel)gemeente en woningtype.
Soms kunnen wij woningen direct te huur aanbieden en is reageren via Woonnet
niet nodig. U kunt het aanbod hiervan terugvinden op http://www.laurens.nl/voorklanten/wonen/zelfstandig-wonen/een-woning-huren.

Waar vind u onze wooncomplexen?
In Ommoord en Zevenkamp heeft Laurens Wonen
diverse wooncomplexen voor 50+

Voor wie?

* De Naber, President Rooseveltweg 114 t/m 186

Eén- en tweepersoonshuishoudens (50-plus) met een (gezamenlijk) inkomen tot
€ 34.229 komen in aanmerking. Maar ook voor studerende jongeren hebben wij
mogelijkheden.

* De Sevencamp, Tochtenweg 37 t/m 451
* Bertrand Russell, Bertrand Russellplaats 26 t/m 324
* Anatole France, Anatole Franceplaats 6 t/m 324
* Laurens, Sinclair Lewisplaats 24 t/m 506

* Nieuw Verlaat, Ferdinand Bordewijkstraat 17 t/m 365

Wilt u vrijblijvend een woning bezichtigen, of wilt u meer informatie? Kom langs bij ons kantoor aan de Sinclair Lewisplaats 20 in Rotterdam
Ommoord of neem contact op met één van onze woonconsulenten: Wilma Rikkers, Joyce Sookhlall of Lenneke Spanjaard. Zij zijn van maandag
tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer ( 010 - 4070704.

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

Kerstdiner

Het kerstdiner voor de buurtbewoners vindt plaats op
woensdagavond 18 december tussen 17.00 – 20.00 uur. Wij
ser
serveren in onze Brasserie De Haven een heerlijk viergangen
menu en zorgen voor muzikale begeleiding. De kosten voor dit
sfeervolle kerstdiner bedraagt € 25,00 per persoon (inclusief
wijn, koffie en thee). Bel 088 823 1013 voor reservering. Ook op
andere dagen bent u van harte welkom voor een heerlijke
maaltijd tegen een aantrekkelijke prijs.
Wij ontmoeten u graag in De Vijf Havens,
Ze
Zevenkampse Ring 40 in Rotterdam. Voor meer informatie over
de verenigingen kunt u op woensdagochtend bellen met
Henny Brink via telefoonnummer 088 823 1013.
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Anna van Leeuwen
Het Opleidingscentrum Intuïtieve Ontwikkeling van Anna van
Leeuwen bedankt alle (oud)cursisten voor 20 jaar deelname aan
de workshops, lezingen en vooral de cursussen Intuïtieve Ontwikkeling. Cursisten, die meestal
ook nog doorstromen naar onze
Healing- en Reading Opleidingen
(die recht geven op zelfstandige
vestiging).
En we gaan door! Deze keer is de
locatie De Open Hof, Hesseplaats

441, 3069EA Rotterdam- Ommoord, waar op dinsdagavond
21 januari 2014 weer een cursus Intuïtieve Ontwikkeling start
van 19:30 uur tot 22:00 uur. Kosten € 25 (met de Rotterdam Pas
€ 2,5 korting). U bent van harte
welkom.
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J a c k H a i r S t y l e
dames en heren

uw echte kapper

Aanmelden
Anna van Leeuwen ( 010 4203924 of annavl@hetnet.nl of
via de website www.annavl.net )

Jack Hair Style
Zevenkampse Ring 763
Rotterdam
Telefoon 010 - 455 69 62
www.jackhairstyle.nl

afé

c

De Ring

www.bo7kamp.nl

Oer-Hollandse gezelligheid

De meest complete en uptodate website van Bewoners
Organisatie Zevenkamp

Ook voor uw feestjes de goedkoopste!
Zevenkampse Ring 761 (rechts naast Bas v/d Heijden)
3069 MD Rotterdam - ( 010 - 4551101

Colofon
De ZevenKrant is een uitgave
van de BOZ
Bewoners Organisatie Zevenkamp met een oplage van
7.800.
Adres: Spinet 15
( 010 - 2892400
( 06 - 45724536
Freelance journalistiek en
Lay-out/opmaak
Corstiaan Breedveld
info@zevenkamp.info

Voor al uw feesten, diners, terras-uitjes, koffie en drankjes fijn

Fotografie
Corstiaan Breedveld

Strandweg 1 - 2761 DM Zevenhuizen - Telefoon 010 - 4212025 (Maandag en dinsdag gesloten)

genietend aan de

Zevenhuizerplas

Redactie
Ed de Meyer,
Corstiaan Breedveld,
Roel Allart, Johan Hagenus,
Monique Smelt,
Hella Voordendag.
Druk:
Flevodruk Harlingen
Deadline kopij ZevenKrant
nummer 1 is op
7 februari 2014.
Bezorging ZevenKrant 1 vanaf
21 februari 2014.
De redactie van de ZevenKrant stelt zich niet
aansprakelijk voor zet- en drukfouten.

Dinsdag t/m vrijdag (uitgezonderd feestdagen) onbeperkt genieten van lopend buffet.
Slechts € 9,90 p.p. (minimaal 1 consumptie verplicht)
Het buffet is open van 17:00 uur tot 20:00 uur
Rietdekkerweg 12-20 - ( 010 - 4207628
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Extra grote feestpuzzel
Het thema voor deze puzzel is: Donkere dagen. Uit alle goede inzendingen worden drie winnaars getrokken: een bloemetje ter waarde van 10 euro, binnen 2
maanden na het verschijnen van de ZevenKrant op te halen.
De namen worden in ZevenKrant nummer 5 van 2013 bekendgemaakt.

Activiteiten
Aerobics
Agenda
Alexander
Ambachtsplein
Bewoners
Bloemschikken
Boekenclub
Bomen
Braderiën
Buurtwerk
Centrum
Cultureel
Cursussen
Dansgroepen
Deelgemeente
Dialoog
Dicht
Duimdrop
Fietsles
Filmdagen
Gesloten
Gevelconcert
Geweest
Informatie
Jongeren
Kerstman
Kerststal
Koninginnedag
Leefbaar

Lokaal
Lokatie
Meditatie
Naailes
Ontwikkeling
Optredens
Ouderen
Overkomen
Overzicht
Plantdag
Poffertjes
Project
Rommelmarkt
Rotterdam
Scholen
Sinterklaas
Speelpleinen
Springkussens
Subsidie
Taalles
Terugblik
Veiligheid
Verkeer
Voorbij
Wedstrijden
Wijkgebouw
Winkel
Yoga
Zangkoren
Zevenkampers

De oplossing van ZevenKrant 4 van 2013 is: Let op uzelf en op uw portemonnaie. Deze
keer zijn de prijzen gewijzigd. Voortaan kunt u uw prijs ophalen bij de BOZ aan de Spinet
15. Zo ook voor de winnaars van de puzzel uit nummer 4. De winnaars zijn: A. Brinkman
Korfoepad, Klaas Natte Zevenkampse Ring, H. Hoogendam

Sluiting

R P AC Z Z ANGKOR EN E L OHC SOE
NO VMU P E E I N F ORMA T I E S N P K
ËRMA BROVMF I E T S L E S P P Z TO
I DUMV A S F E SN L A T S T SR E KRD
RMR E E E C U F N T R E C NOC L E V EG
E I T D I L R H S E K A B KW I J K L C D E
D U N I L DMN T S R A A U K T R U PME I
ADE T I SEAESE TML U I EN L NNH
R A C A G O Y E R U P N J P L RWR E E S R
BS T THC I DL K L LOEEE T T I PZ A
E U N I EW I S MG T J E K S R SWN E K A
WB L E I A R A A N E K K I HC SMEO L B
A SRCDEUAD I I MADNEGANR T F
A I L J N J A L RR TCE J ORP I EGK E
E DNOO E I K E POUD E R E NGMS Z E
R I WN V F K R T S A L A D N GM A O N R L
OE SGE I NE T I E T I V I TCA K A EO
BNEER L A TOSNUHNEAE TRDEK
I E L RZML NRBDRNE TO L S EGK A
C M I E I DW I J K G E B O UW E O V V R T
S O A N C A E S NWD EW J I B R O O V E I
E B AGHG L OK A A L E X AND ERGV E
V L NO T ERUGB L I K ER S TMAN E I
T ! P L A N T D A G EW E E S T L E K N I W

Uw oplossing vóór 31 devember 2013 inleveren bij de BOZ, Spinet, 3068 LX Rotterdam of infozevenkamp@xs4all.nl

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)
Charley Tooropweg 152
( 06 - 49466703
stichtingboz@outlook.com
Opbouwwerk Sonor
Ed de Meyer
( 06 - 45724536
Buurtbemiddeling Prins
Alexander
Bramantestraat 34
3066 BN Rotterdam
( 010 - 4560409
Email: prinsalexander@buurtbemiddeling.org
Leger des Heils Welzijn- en
Gezondheidszorg

Maatschappelijk Centrum
Rotterdam
Kooikerweg 28
3069 WP Rotterdam
( 010 - 2229888
Telefax : 010 - 2229800
Maatschappelijke Dienstverlening Alexander
Marten Meesweg 141
3068 AV Rotterdam
( 010 - 2868100
info@stichtingmda.nl
Stichting Buurtwerk Alexander
In het LCC gebouw
( 010 - 4553799
Deelgemeente Prins Alexander
Prins Alexanderplein 6
3067 GC Rotterdam
( 010 - 2868200
Roteb
Lucie Vuylstekeweg 5
3066 GT Rotterdam
Algemeen nummer ( 14010
Sociale Zaken en Werkgelegen-heid (SoZaWe)
Prins Alexanderplein 20
3067 GC Rotterdam

( 010 - 4984444 (Alg. info nr)
( 010 - 4984999 (Hoofdkantoor)

www.gccharleytoorop.nl
( 010 - 2866090 (algemeen)

GGD gezondheidslijn
( 010 - 4339966
Spoedlijn:
( 010 - 2866099
www.ggd.rotterdam.nl

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

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

Wonen
Huurtoeslag en Zorgtoeslag
Via de belastingtelefoon
Op werkdagen van 8.00 uur tot
17.00 uur.
( 0800 - 0543 (gratis)
Vestia Rotterdam Noord
Goudsesingel 66
3011 KD Rotterdam
( 088 - 1242424
www.vestia.nl
Vestia wijkkantoor Zevenkamp
Spinet 2
3068 LX Rotterdam

( 088 - 1242424

Dit kantoor houdt ook
spreekuren
Bewonerscommissie Vestia
Zevenkamp Secretariaat
Albert Roesselsingel 22
3069 MC Rotterdam
www.bc7kamp.nl
Woonstad Rotterdam
Westblaak 210
Van 8:30 uur tot 16:30 uur
( 010 - 4408800
Woonbron
( 010 - 2868866
Vraagwijzer
( 0900 - 2868100
Charley Tooropsingel 52
Vrijdag 9:00 - 11:30 uur
info@vraagwijzeralexander.nl
Wijkinformatiewinkel
Charley Tooropsingel 52
nabij metrostation De
Tochten is open op
ma / do 9 - 12 uur
di 13 - 17 uur

