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Met Ed de Meijer is het altijd feest

De Bewonersorganisatie 

Zevenkamp 

en medewerkers van de 

ZevenKrant wensen u 

Prettig Kerstfeest 
& 

Gelukkig Nieuwjaar

W  I  P
Belangrijke mededeling: BOZ gaat door, maar ook op een extra locatie! Met ingang van 1 de-
cember 2015 kunt u voor al onderstaande dingen terecht op Spinet 19 (Youngsters). 
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met ( 06 - 49466703 of mailen naar 
stichtingboz@outlook.com.

Spreekuren:
maandagmorgen  van 09:00 uur tot 12:00 uur
woensdagmorgen van 09:00 uur tot 12:00 uur
vrijdagmorgen  van 09:00 uur tot 12:00 uur

Waar staat de WijkInformatie Winkel voor:
> Hulp bij aanvragen opzoomeren en bewonersinitiatieven
> 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

Maandagavond om 18:00 uur was het groot feest in het 
Klooster in het Oude Noorden. Ed vierde niet alleen zijn 
69e verjaardag, maar presenteerde daar ook zijn laatste 
product, een autobiografisch geschreven boek. Voor slechts 
5 euro verwisselden de boekjes van eigenaar, persoonlijk 
door Ed gesigneerd en wel.

Bij binnenkomst bleek het al 
aardig druk te zijn en vele be-
zoekers deden zich tegoed aan 
prima uitziend voedsel. Vrijwil-
ligers waren reeds twee dagen in 
de weer geweest om alles voor 
te bereiden, schoon te maken en 
te koken. Stapels borden werden 
aangedragen en iedereen deed 
zich te goed.

Speeches
Om zeven uur was het dan zover, 
Na enkele speeches las Ed een 
stukje voor uit eigen werk, 
waarna de muziek werd inge-

zet. Ed trok zich in een klein 
hoekje terug, waar hij voor ieder 
persoonlijk een kleine notitie in 
het boekje schreef. Vele beken-
den kochten soms twee tot vier 
exemplaren. Als u Ed beter wilt 
leren kennen is dit een aanrader. 
Verrassende foto’s uit zijn jeugd, 
uit zijn Antwerpen periode en 
zijn Rotterdamse periode zijn te 
zien. Soms zelfs wat onherken-
baar, met zijn eigen onmisken-
bare roze lang baard, snor en 
hoofdtooi. Ed, we hopen je nog 
vaak te zien in Zevenkamp.
 Je bent altijd welkom!

WijkInformatiePunt herstart aan het Spinet
Het WIP heeft sinds 1 december 2014 een nieuwe locatie
aan het Spinet. Precies op dezelfde plaats waar ooit door 
Theo, de toemalige opbouwwerker van Sonor de WIW op-
gestart werd. De wijkwinkel werd bemenst door vele vrij-
willigers, die met plezier vele wijkbewoners welkom heet-
ten, hielpen met formulieren en losten vaak problemen op.

De verhuizing van de BOZ naar 
de benedenverdieping was een 
verandering op zich. De ingang 
aan het Spinet werd afgesloten 
en de bezoekers konden via de 
ingang Spinet 15 naar binnen. 
De wijkwinkel werd omgedoopt 
in WijkInformatiePunt en ver-

plaatst naar de ingang aan het 
Ambachtsplein 141. Daar zat men 
samen met Buurtwerk een aantal 
dagen in de week in één ruimte. 
Na enkele jaren vond de sluiting 
plaats van het LCC De Scheg en 
stond de BOZ samen met de WIP 
in feite op straat. Een doorstart 

vond plaats in de ruimte bij Aafje 
aan de Charley Tooropsingel. 
Helaas konden de wijkbewoners 
die locatie met moeite vinden. 
Aldus werd besloten om bij 
Buurtsteuntpunt Bosshardt in te 
trekken en werd de de BOZ gast-
vrij onthaald. Alweer volgde een 
verhuizing en vond de BOZ een 
plek in, ja, dezelfde ruimte als 
voorheen de WIW. De BOZ zelf 
echter blijft voorlopig nog actief 
in Bosshardt.

Nieuw begin

De BOZ (Bewoners Organisatie 
Zevenkamp) blijft ook in 2015 
actief. 
Op maandagochtend is de WIP 
open van negen tot twaalf uur en 
kunt u terecht voor (zie onder-
staand kader).
Op woensdagochtend wordt 
de WIP gerund onder begelei-
ding, door een stagiaire van het 
Albeda-college.
Op Vrijdagochtend is Dock 
aanwezig, Anique of Ilona zullen 
u dan te woord staan. Ook kunt 
u bij Dock een afspraak voor de 

WIP maken of voor de BOZ.

Voor iedereen toegankelijk
Wij hopen u spoedig te ontmoe-
ten. dus heeft u een vraag, loop 
gerust even binnen. Bewonersi-
nitiatieven kunnen direct door 
Dock in behandeling genomen 
worden. De cultuur-scout wordt 
ook niet vergeten, heeft u idee-
ën op kunstig vlak, maak een af-
spraak via een van de vrijwilli-
gers of Dock. Wij hopen/ver-
wachten een vruchtbaar jaar en 
hopen in 2015.



ZevenKrant nummer 6, tweentwintigste jaargang, december 2014-januari/februari 2015Pagina 2

Ingrediënten 4 personen
1 Biologische paprika.
750 gram Ricotta.
1 Biologisch ei.
1 Potje biologische pesto.

Lezen is leuk!

Touche en jong talent

Voor dieren is oud en nieuw 
vaak geen feestje. Een spo-
radische knal op straat hoeft 
voor een evenwichtige hond 
geen probleem te zijn. Deze 
zal even schrikken, net zoals 
wij, maar herstelt zich snel. 
Andere honden worden 
steeds banger. Sommige 
honden willen nadat ze de 
eerste vuurwerkknal heb-
ben gehoord al niet meer 
naar buiten, eten slecht en 
kruipen bang in een hoekje 
weg. Deze honden kunnen 
die angst gaan generalise-
ren en steeds banger wor-
den voor allerlei harde ge-
luiden gedurende het hele 
jaar. Gelukkig kun je er wat 
aan doen.

Socialisatie als pup 
Voorkomen is beter dan genezen! 
Een goede socialisatie van uw 
pup is belangrijk. Ook al is uw 
pup in bijvoorbeeld het voorjaar 
geboren, dan is het nog steeds 
belangrijk om ze op jonge leef-
tijd al aan harde geluiden te laten 
wennen. Zorg wel dat u het lang-
zaam opbouwt, anders creëert u 
juist een angstige pup.

Vuurwerk cd 
Een vuurwerk cd is een middel 
om gecontroleerd uw hond te 
laten wennen aan steeds harder 
wordende knallen. Deze kan 
gebruikt worden voor de socia-
lisatie van jonge honden, maar 
ook voor de gedragstherapie van 
oudere, bange honden. De enge 
geluiden moeten gecombineerd 
worden met een ontspannen en 
prettig gevoel. Hiervoor neemt 

u het speeltje dat uw hond heel 
erg leuk vindt. Terwijl u met uw 
hond speelt, zet iemand anders 
de cd heel zacht op. Als uw hond 
niet op of om kijkt en met u blijft 
spelen, kan het volume ietsje 
harder.  Als de hond weer bang 
reageert, gaat u een stapje terug. 
Begin hier minstens twee maan-
den voor oudjaarsavond aan.

Rustgevende middelen 
Er zijn ook rustgevende me-
dicijnen en voeding. Hiermee 
moet minimaal vier weken van 
tevoren worden begonnen. Een 
voorbeeld hiervan is Zylkene, een 
natuurlijk product dat huisdieren 
helpt om beter met angst om te 
gaan. Calm diet is een volledige 
voeding met speciale melkeiwit-
ten en tryptofaan dat dieren ook 
rustiger maakt. Zo zijn er nog 
meer middelen. Vraag hiernaar 
bij uw dierenarts.

Op de avond zelf 
Tijdens de knallen kunt u een 

Vuurwerkangst bij honden

aantal dingen doen: 
*) Angstig gedrag negeren en 
zelf niet reageren op knallen, 
zodat je de angst niet bevestigt. 
Hierop geldt de uitzondering als 
een dier volledig in paniek is. Op 
dat moment leert een hond toch 
niets. 
* Gordijnen sluiten 
* Radio of tv aanlaten 
* In het uiterste geval kunnen 
verdovende medicijnen gebruikt 
worden. Vroeger werd een mid-
del gebruikt waar honden suf van 
werden, waardoor ze niet meer 
konden weglopen, maar het 
geluid juist sterker hoorden. Dit 
vergroot  de angst juist. Tegen-
woordig gebruiken wij daarom 
Alprozolam, dat de angst vermin-
derd. De hond wordt er ook wel 
wat suffer van, maar veel minder 
dan bij het oude middel.

Karin Lunenborg 
Dierenarts Dierenkliniek Rotterdam 
Zevenkampsering 

Augustus
Het boek Augustus van John 
Williams, de schrijver van 
Stoner, gaat over keizer Au-
gustus, de grootste heerser 
die de westerse wereld ooit 
zag. 

Augustus is het verhaal van een 
man die ervan droomt het cor-
rupte Rome te bevrijden van het 
juk van wispelturige warhoofden 

Nog op de valreep: een heerlijk recept voor feestelijke dagen! 
Ricotta taartjes met pesto en paprika: ziet er gelikt uit,maar is 
ozo makkelijk te maken, geloof me; ik spreek uit ervaring. Zelf 
maakte ik ze vorige kerst. Ik serveerde erbij: gewokte brocoli en 
een heerlijke salade van (bio-)cocktailtomaatjes, basilicum, moz-
zarella, olijfolie, balsamico azijn,peper, zout. En bladerdeegflapjes 
met vijgen/honing/walnoten. Mmm….
Je kunt vooraf een heldere kruidenbouillon serveren,met vers 
geplukt kleefkruid, paardenbloemblad, vogelmuur, wat zuring en 
eventueel wat brandneteltopjes of spinazie. Zelfs in de winter 
kun je de wilde kruiden plukken, ga maar s kijken bij de Zeven-
huizerplas. Scheutje (soja-)room erin; verfijnd en gezond. En lek-
ker! Behoeft tuurlijk geen aanbeveling meer, maar toch nog even: 
vrijwel alles is biologisch te koop in een van de grote supers van Zevenkamp/ Ommoord……..En anders is 
de natuurvoedingswinkel leuk als doel voor een uitje op een regenachtige of koude dag…. Eet gezond en 
smakelijk! 
Oven voorverwarmen tot 180 graden. Zet ’m op grill om de paprika te kunnen grillen (niet als je de taart-
jes bakt!). Leg de paprika met de bolle kant bovenin, plm 5 minuten,tot het vel zwart is. (Zet meteen de 
oven van de grill af op normaal). Laat afkoelen en trek het vel eraf. Snijd in repen van plm 2 cm. Vet 6 
ronde vormpjes in. Doe de ricotta in een kom, roer er het ei door en zoveel (-vers gemalen-) peper en 
zout als je smakelijk vindt. Verdeel de repen paprika over de vormpjes. Schep in elk vormpje 3 theelepels 
pesto en verdeel het ricottamengsel over de bakjes. Bak de taartjes in plm 40 minuten in het midden van 
de oven, tot de ricotta stevig en goudgeel is. Laat afkoelen voor je ze 
stort. Serveer op een bedje rucola.
(AH). Wat betreft de actie in de vorige ’Natuurlijk koken’; de hartige 
taart is door eerlijke loting toegekend aan de heer K. Slot. Gefelici-
teerd!                 Fijne, gezonde dagen

Het is een koude, druilerige zondagmiddag, de laatste 
van november 2014. We parkeren op een van de Zeven-
kampse singels en nemen de kruip-door-sluip-door-route 
door Wollefoppenpark naar Cultureel Centrum Orion. 
Eenmaal binnen is het licht en warm. Vrouwen en man-
nen in plechtig zwart en smokings wandelen tussen de 
bezoekers door. Kunstenaar Marieke de Koning en zan-
geres Carla Maljers nemen de kinderen mee naar de zaal 
waar de orkestleden van Kamerorkest Touche zich voor-
bereiden en waar hun instrumenten nog rust houden. 
Marieke en Carla laten al tekenend en zingend zien hoe 
je je gevoel bij de muziek kan verbeelden. Mijn dochter 
wil niet tekenen. Ze kijkt naar vier meisjes die net zo oud 
zijn als haar nichten. Ze hebben zwarte kanten jurken en 
ballerina’s aan en oefenen hun stuk. 
Als we de zaal ingaan trekt de contrabas haar aandacht. 
Ze concludeert dat je behoorlijke spierballen moet 
hebben om die te kunnen bespelen. Na een korte inlei-
ding begint de muziek, Mozarts vroegste stukken zijn 
de opening van het concert met jong talent als thema. 
Mijn dochter luistert ademloos. Na de eerste tonen pakt 
ze toch een aquarelpotlood en gaat tekenen. Lijnen en 
kleuren die de muziek van Mozart verbeelden. Ze tekent 
het hele concert door, tot een zestienjarig meisje haar 
viooltalent met ons deelt. Kippenvel. Ook een zevenjarige 
beseft dat dit uitzonderlijk is. Tijdens deel twee van het 
concert herken ik een paar keer een stiekeme balletpas 
tijdens het tekenen. Ik snap de aandrang, ik droomde net 
al even weg bij het beeld van een volgende crossover van 
kunstdisciplines: die tussen muziek en dans. Het concert 
wordt afgesloten door Leon, de winnaar van Holland’s 
got talent. Het orkestlid dat de stukken inleidt stipt aan 
dat hij ook jong talent is, het is net hoe je het bekijkt. De 
volle zaal applaudisseert luid. Voor het eerst klapt mijn 
dochter mee. Het tekenboekje is vol.
     Marieke Bongaards

Kerstsrecept voor zes personen.

Bijdrage van 
The Readshop

en roofzuchtige rijken. Met Au-
gustus heeft John Williams een 
levendige verbeelding van het 
klassieke Rome geschreven. Au-
gustus verschijnt in december 
2014 in dwarsligger®. Over John 
Williams John Williams (1922-
1994) is schrijver van de heront-
dekte meesterwerken Stoner en 
Butcher’s Crossing.
  John Williams
€ 17,95, ISBN 9789049803513

Natuurlijk koken met Hella
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Buurtwerk in Zevenkamp          ( 010 - 4553799               Email: cjv@buurtwerk.nl

Kerstboomverbranding 2014/2015
Om er, samen met alle bewoners, voor te zorgen dat er zo min mogelijk kerstbomen in  
wijken blijven rondslingeren, organiseert Buurtwerk begin januari 2015 de traditionele  
kerstboomverbranding van Prins Alexander.

Loterij en hele grote ‘fik’
Als iedereen een kerstboom inlevert, maken we er een superleuke middag van. Mét loterij 
en natuurlijk weer een hele grote ‘fik’!

Hoe meer bomen, hoe meer kans op een prijs!
Vooral kinderen en jongeren kunnen bomen inleveren; voor iedere boom ontvang je een 
lot. Er zijn natuurlijk weer leuke prijzen: spelletjes, cadeaubonnen, VVV bonnen, leuke  
gadgets… Hoe meer bomen je inlevert hoe meer kans op een prijs! De ‘spelregels’ worden 
per wijk bepaald.

Waar & wanneer?
Kralingseveer: vrijdag 2 januari ‘15
Bomen inleveren  16.00 uur, evenemententerrein Kralingseveer Elandstraat
Verbranding  19.00 uur
Loterij  20.00 uur ter plekke

Nesselande: zaterdag 3 januari ‘15
Bomen inleveren  14.00 uur, Kosboulevard naast  
  locatie van de scouting
Verbranding  17.00 uur
Loterij  18.30 uur in het clubgebouw van 
  de scouting, Kosboulevard 40,  
  3059 XZ Rotterdam

Voor informatie
Buurtwerk www.buurtwerk.nl of 010 455 37 99 - 
Miranda van de Peppel.

 www.facebook.com/buurtwerk

 www.twitter.com/BuurtwerkNL

Buurtwerk 
app

Tekenen en schilderen voor 
kinderen (Vrijdag 9 januari)
Marieke de Koning 
Welkom in Youngsters voor een leuke les tekenen of schilderen. Kunstenares 
Marieke de Koning (www.mjdekoning.nl) leert de kinderen werken met diverse 
teken- en schildermaterialen. Leeftijd vanaf 6 jaar, aanvang 15:45 uur. Als het 17:00 
uur is mogen de kinderen weer opgehaald worden.  
Entree € 5,-.  
Meer info bij Marieke de Koning ( 06 - 33092407 of stuurt u een mail naar 
mjdekoning@upcmail.nl.

Zing je mee? (Woensdag 17 september)
Joris Lutz en Martin Bakker
Theatervoorstellingen LCC Romeynshof in Youngsters 
Een meezingvoorstelling met oude bekende liedjes en nieuwe onbekende songs. 
Kinderliedjes en swingende hiphop, Rock’n roll en gevoelige ballades. Nederlands 
en Engels. Je mag zelf ook meedoen.
Leeftijd vanaf 4 jaar, aanvang 14:00 uur, entree : € 4,00 met R’dampas € 3,00.
YOUNGSTERS, Ambachtsplein 141, 3068 GV Rotterdam.
Kaarten reserveren alleen via ( 010 - 4553799.
Kaartverkoop 1 uur voor aanvang van de  voorstelling in YOUNGSTERS.

Vooraf was het via flyers aange-
kondigd; woensdag 19 november 
2014 gingen Buurtwerk, Dock en 
buurtbewoners samen de buurt 
in met enquetes. Op zoek naar 
meningen, ideeën, ervaringen en/
of zaken die veranderd zouden 
kunnen worden in de buurt. Ook 
werd er koffie, thee en soep uit-
gedeeld onder de tent van Vestia  
en niet te vergeten; poffertjes! 
Daarnaast was er een Pannakooi 
neergezet op de binnenplaats.
Kennismaken

Het was een grijze dag, maar 
dat kon bewoners niet weer-
houden langs te komen! Men-
sen leerden elkaar kennen, maak-
ten een praatje en kregen desge-
vraagd informatie van Buurtwerk, 
Dock of Vestia. Dit over zaken 
op het sociale gebied of alles dat 
met (vrijwilligers)werk te ma-
ken heeft: activiteiten, initiatie-
ven, trainingen, workshops enzo-
voort. Ook over wonen kon er in-
formatie verkregen worden.                   
Naast het deur-aan-deur enque-

Muziekinstrumentenbuurt
teren, was het jongerenwerk van 
Buurtwerk op zoek naar de me-
ningen van de jongeren. Deze 2 
onderzoeken worden naast el-
kaar gelegd, waarna er gekeken 
kan worden hoe de buurt fijner, 
socialer, schoner en veiliger ge-
maakt kan worden. Deze punten 
kwamen met nadruk uit de deur- 
aan-deur enquetes naar voren. 
Het was een leuke dag waar en-
thousiast op gereageerd werd en 
die zeker navolging verdient! 

Start nieuwe kinderactiviteiten in speeltuin Taka Tuka land

Sinds woensdag 19 november 
2014 is er elke woensdagmiddag 
van 14:30 uur tot 17:00 uur in 
speeltuin Taka Tukaland het kin-
deratelier. Het kinderatelier is 
een activiteit voor kinderen van 
4 tot 12 jaar die het leuk vinden 
om lekker creatief bezig te zijn. 
Het kinderatelier wordt begeleid 
door 4 enthousiaste vrijwilligers. 
Van te voren opgeven is niet no-
dig. Voor het open houden en de 
onderhoud van de speeltuin zijn 
we nog op zoek naar gastvrou-
wen/heren en klussers met groen 
vingers.

Vrijwilligers vacatures 
Klussers met groene vingers
voor speeltuin Taka Tukaland in 
Zevenkamp voor werkzaamheden 
en onderhoud van toestellen, bo-
men/struiken snoeien en verzor-
gen, gras maaien, kleine repara-
ties.
Van maandag tot vrijdag van 
10:00 uur tot 14:00 uur. 
Dagen zijn bespreekbaar, maar 
minimaal 2 dagdelen inzetbaar
Wij vragen mensen die een vei-
lige speelomgeving voor kinde-
ren belangrijk vinden en dit een 
warm hart toedragen. Als klusser 
houdt u zich bezig met verschil-
lende klussen in en rondom de 
tuin. Deze klussen zijn het onder-
houden van toestellen, het snoei-
en en verzorgen van de bomen 
en struiken, gras maaien maar 
ook kleine reparaties.
Wij bieden u een leuke werk-
sfeer en gezellige collega’s, soci-
ale contacten, scholing/deskun-

digheids-bevordering in overleg 
en één keer per jaar een vrijwilli-
gersavond, jaarlijkse attentie en 
werkbegeleiding door beroeps-
krachten.

Gastvrouw/gastheer 
Bezoekers verwelkomen, verkoop 
van consumpties, lichte schoon-
maak werkzaamheden.
Van maandag tot vrijdag van 
10:00 uur tot 14:00 uur of 13:00 
tot 17:00 uur en zaterdag en zon-
dag van 12:00 uur tot 17:00 uur.
Wij vragen mensen die een vei-
lige speelomgeving voor kinde-
ren belangrijk vinden en dit een 
warm hart toedragen. Als gast-
vrouw/gastheer heet u de bezoe-
kers welkom. U verkoopt koffie, 
thee en andere versnaperingen. 
Natuurlijk hoort opruimen en de 
schoonmaak binnen en in de tuin 
er ook bij. 

Veel te bieden
Wij bieden u een leuke werk-
sfeer en gezellige collega’s, soci-
ale contacten, scholing/deskun-
digheids-bevordering in overleg 
en één keer per jaar een vrijwilli-
gersavond, jaarlijkse attentie en 
werkbegeleiding door beroeps-
krachten.

Contactpersoon
Elledie Sedoc / elledie.sedoc@
buurtwerk.nl, ( 06 - 11112101.
www.facebook.com/buurtwerk            
www.twitter.com/BuurtwerkNL  
Voor meer informatie of het 
complete programma ( 010 - 
4553799 of www.buurtwerk.nl.

TakaTukaLand
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Young-Up: Matrix
Van stilstaan in het heden 
naar ontwikkelen voor de 
toekomst. Young UP heeft 
een nieuw programma 
gelanceerd voor hulpbe-
hoevende jongeren; Matrix 
Nederland. Het team van 
Matrix Nederland streeft 
ernaar jongeren op weg te 
helpen naar school, werk 
en daarmee een positieve 
terugkeer in de maatschap-
pij behalen. 

Young-Up lanceert het nieuwe 
Matrix prohgramma Nederland. 
De deelnemers die zich al heb-
ben aangemeld, hebben uiteenlo-
pende achtergronden. Neem als 
voorbeeld een meisje met agres-
sieproblemen, een dakloze, een 
jongen net uit de jeugdgevange-
nis, maar ook een jongen die niet 
welkom is op school door zijn 
gedrag. De onzekerheid bij deze 
jongeren is groot. ,,Vroeger kwa-
men ze bij mij om hulp, maar 

nu ben ik degene die om hulp 
vraagt”, luidt de bevestiging van 
een van de jongeren.  Het team 
van Matrix Nederland gelooft dat 
zij ieder van deze deelnemende 
jongeren kan begeleiden door 
middel van workshops, bijeen-
komsten en praktijkervaringen. 
Vind de weg door het doolhof.
Binnen Matrix Nederland gaan de 
deelnemende jongeren als team 
de uitdaging aan om de regie 
over hun eigen leven te nemen, 
zodat zij met deze nieuwe kracht 
een grote stap richting de toe-
komst kunnen maken.

Door het doolhof heen
Hierbij kijkt het team vanuit de 
toekomstdromen naar de moge-
lijkheden. Door een reeks van 
uitdagingen binnen een stelsel 
van paden te doorstaan, gelooft 
het team van Matrix Nederland 
erin dat de jongeren zo hun weg 
door het doolhof kunnen vinden.

Kook & Eerclub Jong&Oud

Energie besparen

Op initiatief van twee wijk-
bewoners werd op don-
derdag 6 november voor 
ongeveer 30 personen een 
maaltijd geserveerd in de 
grote zaal van Ambachts-
plein 141, het voormalig 
LCC. Joop van Dongen en 
Elly Brevoort zorgden samen 
met de jongerenkookclub 
van Youngsters voor het 
koken en de bediening.

De maaltijd bestond uit een kip-
pen-groentesoep als voorge-
recht, een hoofdgerecht van na-
si goreng, gebraden kipstukjes, 
sambel goreng boontjes, gerasp-
te wortel, frisse komkommer en 
kroepoek. Als nagerecht werd va-
nille-ijs geserveerd met bosvruch-
ten, een ijswafel en slagroom.

Enthousiasme zeer groot
De jongeren vonden het heel 
leuk om zoveel gasten te ontvan-
gen in hun ’restaurant’ en zeiden 
dit graag vaker te willen doen. 
De merendeels oudere gasten 
waren ook heel enthousiast over 
de keurige ontvangst en bedie-
ning door de jongeren en heel 
blij dat er eindelijk weer iets zo-
als de LCC-eetclub terug is op het 

Ambachtsplein. Zij hopen dat de-
ze kook&eetclub van jong&oud 
minstens eens per maand wordt 
gehouden en liefst nog vaker.

Graag nog een keer
Vanwege het drukke program-
ma van Buurtwerk en de kerstva-
kantie als Youngsters twee weken 
gesloten is, kan er in december 
jammer genoeg geen jong&oud 
kook&eetclub plaatsvinden. Maar 
vanwege ieders enthousiasme 
willen de initiatiefnemers er ze-
ker een vervolg aan geven.

De eerste avond wordt onder an-
dere de Opzuinig quiz gespeeld 
en de Opzuinig Meetlat bespro-
ken, die vol staat met tips, waar-
achter hoeveel het je besparen 
kan. Ook wordt de koffer met 
energiebesparende gadgets be-
keken. Het programma van de 
volgende avonden hangt af, van 
waar de interesse van de groep 
ligt. De milieu coach kan gast-
sprekers vragen, thema’s aandra-
gen en op een speelse manier in-
brengen, een film tonen enzo-
voort. Het is dus zeker geen col-
lege!

Drieluik: ’Energiebesparing begint thuis!’
Dit is de naam van een drietal workshopavonden, die ge-
richt zijn op hoe je het milieu en je portemonnee kunt spa-
ren door kleine en grotere dingen in huis te veranderen. 
Het mooie is, dat de ervaring leert, dat op deze bijeenkom-
sten heel veel van elkaar geleerd wordt, naast wat er wordt 
aangeboden door de Milieu Coach, die het begeleidt. Je 
leert van elkaar, dus kom vooral als je denkt al veel te we-
ten! Gelijkgestemden ontmoeten is erg inspirerend!

Gratis workshops
De workshops zijn gratis. Wel 
is de bedoeling, dat je alle drie 
de keren komt, het is een vaste 
groep. Tevens kun je komend jaar 
zelf de Cursus Milieu Coach (gra-
tis) gaan doen bij het Milieu Cen-
trum Rotterdam. 
Data: Maandagavonden 26 janua-
ri, 2 februari, 9 februari (feestelij-
ke afsluiting). Tijd: 19:30 uur tot 
21:30 uur. Locatie: Café de Buuf, 
Centraal Wonen Zevenkamp, Au-
gust Vermeijlepad 75. Info/aan-
melden: Hella Voordendag :  
noorderlicht@cw7.nl.

Hella Voordendag met haar zojuist verworven certificaat.

Nieuwjaarviering CW7kamp
Nieuwjaarsviering in ’Cen-
traal Wonen Zevenkamp’, 
het Leukste Dorp van Rot-
terdam!

In het leukste dorp van Rotter-
dam, aan de groene rand van on-
ze wijk (vlakbij de TakaTukaTuin 
en met de Zevenhuizerplas aan 
de andere zijde), wordt graag al-
les aangegrepen om iets leuks te 

doen, samen met de dorpsgeno-
ten maar ook vaak samen met de 
wijkbewoners!
Ditmaal is er een goede aan-
leiding in het brandnieuw glo-
rend jaar aan de horizon,om er 
een leuke en gezellige activiteit 
van te maken, waarop de banden 
met organisaties en wijkbewo-
ners kunnen worden aangehaald! 
Daarom wordt bij deze vast ie-

dereen uitgenodigd, die al ver-
bonden is met CW, of nieuwgie-
rig is naar deze “anders-wonen” 
vorm.

De datum is al bekend, dus zet 
die vast in je agenda: zondag 11 
januari 2015. De rest is nog in 
wording. Dus houdt de site in de 
gaten: www.cw7.nl.
     Graag tot dan!

Visspeciaalzaak el Mouridi 
Ambachtsplein 129 
3068 GV Rotterdam 

Tel.   010-7513918
Tel.   06-16812659
Web. www.elmouridi.nl

Visschotels – Gourmetschotels 
Top kwaliteit – Scherpe prijzen

Aanbiedingen geldig t/m 2 januari 2015

Zalmfilet voor maar     € 1,70 per ons

Gerookte zalmfilet       € 2,99 per ons 

Gerookte palingfilet     € 3,99 per ons 

Gerookte hele paling    € 2,69 per ons

Gerookte zalmsnippers € 2,69 per ons
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K i n d e r p a g i n a Gaat het goed in Rotterdam?
Een kwart van alle Rotter-
damse kinderen groeit op in 
armoede. Amsterdam heeft 
het budget voor armoede-
bestrijding verhoogd met 
20 miljoen euro. Rotterdam 
heeft op dat zelfde budget 
13 miljoen bezuinigd.

Amsterdam heeft met dit sur-
plusbedrag de inkomensgrenzen 
van de minima regelingen ver-
ruimd van 110 % naar 120 % van 
het wettelijk sociaal minimum. 
Dat betekent dat veel meer men-
sen aanspraak kunnen maken op 

voorzieningen zoals de stadspas, 
korting op het openbaar vervoer 
en een bijdrage aan de contribu-
tie voor sportverenigingen. Ook 
krijgen arme Amsterdammers 
een identiteitskaart vergoed en 
recht op een gratis aanvullende 
ziektekosten verzekering. Van de 
20 miljoen gaat een derde recht-
streeks naar zesenhalfduizend 
kinderen die in armoede opgroei-
en. 

Op grote achterstand
In Rotterdam worden er miljoe-
nen bezuinigd op onder ande-

Honderden Rotterdammers 
deden mee aan een mars 
tegen de armoede richting 
Coolsingel. In Rotterdam 
leeft een kwart van de kin-
deren in armoede. Vele Rot-
terdamse gezinnen leven 
van 40 euro per week. 

In Rotterdam zijn nu al vijf ver-
schillende voedselbanken. Bij-
na 15 procent van de Rotterdam-
mers zijn werkloos. Een kwart 
van de jongeren in Rotterdam zit 
al zonder baan. 70 procent van 
de mensen met een uitkering 

heeft schulden. Ouderen durven 
in de winter de verwarming niet 
aan te doen, uit angst voor de 
kosten. Armoede kan iedereen
overkomen: een ziekte of een on-
geluk, een scheiding, ontslag, 
geen of een klein pensioen. ,,Rot-
terdam kan geen leefbare, pretti-
ge of bruisende stad zijn zolang 
een kwart van de Rotterdammers 
in armoede leeft” aldus de Aktie- 
voerders. Het stadsbestuur is on-
der meer van plan om de kwijt-
schelding afvalstoffenheffing te 
halveren en de langdurigheids-
toeslag af te schaffen.

re de afvalstoffenheffing. Dat be-
tekent dat 60.000 huishoudens 
170 euro per jaar meer aan lasten 
gaan betalen. Daarnaast verliezen 
duizenden gezinnen hun langdu-
righeids toeslag. Bij elkaar kan 
dit een achteruitgang van zo’n 
650 euro per jaar betekenen. 

Nog grotere achterstand
Daarbij komt de extra belas-
ting van het rijk op de woning-
bouwcorporaties. Deze belasting 
wordt doorgerekend in de huur-
prijzen. Daarbij komt ook het ho-
ger eigen risico voor de zorg.

Mars tegen de armoede
Zeshonderd euro minder
Voor mensen die dat treft bete-
kent dit een verlies van 600 eu-
ro per jaar. Het kabinet bezui-
nigt flink op zorg en dat hakt er 
in voor Rotterdammers die al wat 
ouder, chronisch ziek of gehandi-
capt zijn. 
De actievoerders bepleiten be-
houd van de bijzondere bijstand, 
invoeren van een kindpakket, la-
ge woonlasten, betaalbaar open-
baar vervoer, bijpassen bij de 
zorg, duurzame banen en de mo-
gelijkheid tot bij verdienen voor 
mensen met een uitkering.

Foto onder en boven: Johannes Ida

Win Vuurwerk

Project ‘Veilig vuurwerk 
afsteken doe je zo!’ in 
Youngsters. Vuurwerk…..

Voor heel veel jongeren is niks zo 
leuk als vuurwerk afsteken! Lek-
ker knallen, zo veel en zo vaak 
mogelijk. Maar ook iedereen 
weet hoe gevaarlijk vuurwerk 
kan zijn. Wil jij na Oud & Nieuw 
al je vingers, je ogen en oren nog 
kunnen gebruiken? Kom dan tus-
sen 9 en 30 december 2014 naar 
YOUNGSTERS en doe mee met 
het project ’Veilig vuurwerk af-
steken doe je zo!’

Ga goed voorbereid Oud & 
Nieuw in!
Test je kennis met verschillende
vuurwerkquizjes. Bekijk vuur-
werkfilmpjes en praat mee over 
de stellingen over vuurwerk. Je 
krijgt tips over het afsteken en 
aanschaffen en we bekijken en 
bespreken vuurwerkongelukken. 

Zo ga jij goed voorbereid Oud & 
Nieuw in.

’On Tour’
Buurtwerk Jongerenbus ’on tour’ 
verloot een VET vuurwerkpakket!
Vanaf 23 december 2014 gaan 
wij met de Jongerenbus van 
Buurtwerk ’On Tour’ door Prins 
Alexander om veiligheidsgadgets 
uit te delen! Aan het eind van het 
project wordt een SAVE vuur-
werkpakket verloot om het jaar 
VET mee af te sluiten!! 
Het vuurwerkproject is voor jon-
geren vanaf 12 jaar.
Blijf op de hoogte en volg ons op 
facebook! Doc.shop Prins Alexan-
der / Jongerenwerk Buurtwerk 
Alexander

Zorg dat je erbij bent!
Youngsters, Ambachtsplein 
141,3068 GV ROTTERDAM. ( 
010 - 8902580 of doc.shop@
buurtwerk.nl.

Schaatsbaan Ambachtsplein
De Bewonersorganisatie BOZ is druk in de weer om een schaatsbaan op het Ambachtsplein te krijgen, 

compleet met muziek, chocolademelk, workshops, tentjes en noem maar op. Het initiatief moet nog 
wel eerst langs de gebiedscommissie, maar we hebben goede hoop dat het gaat lukken. 

Op vrijdag en zaterdag 19 en 20 december 2015

Zevenkamp en de toekomst
3 young faces, one crea-
tive Croatian dreamer (An-
tonia), a treehugger from 
Kenya (Sylvie), and a book-
worm from Delft (Maarten): 
You may have seen us wal-
king around your neigh-
bourhood.

For the past 3 months we’ve 
been working on a pilot pro-
ject in Zevenkamp, exploring its 
streets and courtyards, talking to 
people, trying to experience the 
neighbourhood through your ey-
es. Our goal? Coming up with 
sustainable solutions. We want 
to share our experience with you 
on the 14th of January and disco-
ver how you see the future of Ze-
venkamp. To find out more about 
the event and our project, check 
out our blog: http://exceptacade-
my. wix.com/except-academy.

Will you join us on 
14th of january?
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waardoor mensen zittend over 
de plas kunnen kijken, de fiet-
sers kunnen zien aankomen en 
naar de lucht staren. Door de uit-
gesproken vorm is het moge-
lijk met veel mensen tegelijk op 
de bank te zitten, zonder con-
tact met elkaar te hebben of juist 
weer wel, al naar gelang behoef-
te. Hopelijk blijft de bank nu in-
tact. Wij van de ZevenKrant wen-
sen de makers en de bank nog 
een lang leven en goed gebruik 
toe. De in gebruikneming van de 
bank werd officieel op 31 okto-
ber 2014 door de vice-voorzitter 
van de Gebiedscommissie Prins 
Alexander,Corstiaan Breedveld 
gedaan met het doorknippen van 
het lint en de onthulling van het 
informatiebord.
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Wijlande verhuist worst

Vrijwilligersbank:
Kindertelefoon

Ontwikkeltuin Jagersmeer

Nesselanders weten hun 
worst wel te vinden, Enkele 
jaren lag de rode ronde zit-
bank van polyester rustig-
jes in het gras langs de Ze-
venhuizerplas. Yvonne Beele 
bedacht samen met Nesse-
landers een kunstproject om 
mensen te binden. 

Toen Nesselande nog in aan-
bouw was, kwamen nieuwe be-
woners daar te wonen. Een nieu-
we wijk nog zonder enige verbin-
ding. Yvonne Beele bedacht een 
kunstproject samen met de Nes-
selanders. Zij sprak ze gewoon 
op straat aan om te vragen of ze 
mee wilden doen. Een groep van 
ongeveer twaalf mensen sloten 
zich aan.

Albert Dekking van de partij
Zo ook sloot Albert zich aan van 
het KunstAtelier in Nesselande 
die met zijn materiaalkennis een 
grote steun was. Helaas werd het 
kunstwerk door vandalisme erg 
beschadigd. De worst werd in 
stukken gezaagd, de gaten wer-
den gedicht en het geheel weer 
aan elkaar gemonteerd. Ook de 
vlaggenmast is nu een stuk de-
gelijker.

Meer in het zicht
De bank moest een andere plek 
krijgen. Die werd gevonden 
aan het eind van de plas tegen-
over de bruggetjes van de Sici-
lië boulevard. Door de inventivi-
teit van Yvonne werd de worst 
op een verhoging geplaatst, 

De aanvraag voor een ontwik-
keltuin tussen Jagersmeer 30 en 
32 werd door de Gebiedscom-
missie Prins Alexander gehono-
reerd. Al snel kochten de bewo-
ners materialen en bouwden hun 
grote hoge bakken. Heel slim, 
zo kunne honden de grond niet 
bevuilen. In de lente zullen de 
peentjes, radijsjes en tomaten 
tot volle bloei komen en leren 
de omwonende kinderen meteen 
hoe hun lekkere groente eigen-
lijk groeit.

Bingo bij Bosshardt

In deze rubriek willen we el-
ke keer een vrjwilligersor-
ganisatie in het voetlicht zet-
ten, deze keer: de Kinderte-
lefoon.

De kindertelefoon biedt zo laag-
drempelig mogelijk hulp aan kin-
deren en jongeren van 8 tot 18 
jaar die met een vraag of een 
probleem zitten. De kindertele-
foon geeft informatie, advies en 
ondersteuning en is 365 dagen 
per jaar bereikbaar van 14:00 
uur tot 20:00 uur via ( 0800 
0432. Bellen vanaf een vaste lijn 
is gratis en is ook gratis via de 
website van de kindertelefoon 
www.kindertelefoon.nl.
Bij alle contacten met de kinde-

ren en jongeren zijn vrijwilligers 
betrokken: Een gesprek met de 
kindertelefoon is altijd te ver-
trouwen.

Iets voor u?
Een basistraining is voor ieder-
een verplicht en de tijdsinveste-
ring duurt ongeveer 3 maanden 
en is zeer intensief. U bent ge-
middeld acht uur per week  be-
zig met de Kindertelefoon. Na de 
eerste drie maanden wordt het-
minder intensief. 
Er zijn altijd vrijwilligers nodig, 
dus als u nog 8 uur per week 
over heeft, graag!

www.wordvrijwilligerbijde-
kindertelefoon.nl

Op 18 december organiseert Buurtsteunpunt Bosshardt een 
gezellige bingo-middag voor de buurt. Deze laatste bingo-
middag van het jaar 2014 willen we tot een groot succes 
maken.

Om deze reden willen we u als 
winkelier en buurtgenoot vragen 
om een bijdrage te leveren aan 
dit evenement. Zou u of uw orga-
nisatie de komende week willen 
nadenken over een mogelijke bij-
drage van de bingo-middag?

Dit kan zijn:
- Het aanbieden van kleine prij-
zen voor de winnaars van de 
bingo
- Het aanbieden van kortingsbon-

nen of tegoeden in uw winkel
- Een plaats reserveren voor fly-
ers of posters voor de bingo-mid-
dag in uw winkel

Alvast hartelijk bedankt voor uw 
medewerking.

Met vriendelijke groet,
Wietse Luth
Medewerker Buurtsteunpunt, 
Bij Boschhardt, Leger des Heils, 
Kooikerweg 10, w.luth@leger-
desheils.nl ( 010 - 2070543.
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Sinterklaas op het Ambachtsplein: mooi feest!
En ja hoor, na driekwartier wachten kwam eindelijk Sinter-
klaas het Ambachtsplein op, hij was nog geen 5 minuten op 
het podium en het begon uit de reeds zeer donkere lucht 
regen te vallen. Maar Hollands weer deerde niet. De lang-
verwachte mijterdrager, had voor ieder een vrolijk en gezel-
lig woordje. Het enorme aantal zwarte Pieten overtrof alle 
verwachtingen en duwde de sfeer hemelhoog.
De voorzitter van de Gebiedscommissie Prins Alexander 
Ron Davids verwelkomde Sinterklaas en kreeg als dank een 
klein bloemetje voor zijn vrouw.

Taalontbijt
Een stevig ontbijt is een 
goed begin van de dag en 
dat geldt zeker voor het 
Taalontbijt. Diverse orga-
nisaties uit Prins Alexander 
schoven aan om te luisteren 
en mee te praten over taal-
activiteiten voor bewoners 
met Nederlands als moe-
dertaal. Onze gastheer FNV 
heeft gezorgd voor feestelij-
ke gedekte tafels zodat we 
direct aan de slag kunnen.

Buurtwerker Suzanne Vonk 
drukt de aanwezigen direct met 
de neus op de feiten. In Prins 
Alexander wonen naar schatting 
10.000 mensen die moeite heb-
ben met lezen en schrijven. Ger-
da Welleman, regiomanager Rot-
terdam Rijnmond voor het Taal 
voor het Leven project van Stich-
ting Lezen en Schrijven, infor-
meert het gezelschap wat laag-
geletterdheid is -ze spreekt lie-
ver over geletterdheid- en wat de 
stichting wil bereiken. Haar col-
lega Ria Kramp weet meer van 
hoe we laaggeletterdheid kun-
nen herkennen en hoe we het ge-

sprek aan kunnen gaan. Inspire-
rende woorden zijn er van taal-
coach Donald die vertelt wat er 
allemaal bij kwam kijken voor-
dat zijn ’leerling’ dit jaar voor het 
eerst zijn eigen kerstkaarten kan 
schrijven. Tenslotte legt Annette 
Diender uit hoe Taal voor Thuis 
ouders helpt om de taalontwik-
keling van hun kinderen te sti-
muleren.

Aanpakken
We willen niet alleen praten, we 
willen ook aanpakken. Binnen 
de eigen organisatie moet dat 
ter sprake gebracht worden, fol-
ders neerleggen bij de balie en er 
werden zelfs al 25 cursisten aan-
dragen vanuit ons netwerk. Een 
fantastisch begin!

Like ons
Like de Facebookpagina Taal-
vrienden, waar regelmatig gepost 
zal worden over de voortgang 
van het project.
Heeft u vragen, ideeën of tips 
neem contact op met Suzanne 
Vonk via suzanne.vonk@buurt-
werk.nl of ( 010 - 4553799. 

Leo van SP op bezoek

Ambachtsplein tussenfase
Donderdag 27 novem-
ber werden de uitgewerkte 
plannen van het Ambachts-
plein getoond aan het 
publiek in Youngsters.

Karin Wolterberg, de project-
leidster van Prins Alexander 
bundelde alle opmerkingen van 
de bewoners om en rond het 

Ambachtsplein, hetgeen zij deed 
via informatie-avonden in het 
toenmalige pand van de 7Art.

In een volgende ronde konden 
ook de bewoners van de omlig-
gende straten hun zegje doen en 
dat deden ze!
Het ingenieursbureau kreeg een 
verzameling notites van Karin 

mee en in samenwerking werden 
tekeningen gemaakt. Daarbij 
werd een ontwerp van het plein 
weergegeven, de verkeersomge-
ving en de invulling.

Nieuwe ideeën genoteerd
Op 27 november werden we-
derom opmerkingen gemaakt en 
genoteerd, waarbij een opmer-
kelijk idee heel goed ontvangen 
werd door de ontwerpers: het 
fietspad verplaatsen op het wa-
ter. Dus fietsend vanaf Ommoord 
via een kleine afrit de betonbak 
in en aan het eind weer omhoog. 
Zo kunnen brommers en fietsers-
ongehinderd zonder gevaar voor 
voetgangers hun weg vervolgen 
en levert het Ambachtsplein een 
veel ruimere blik op.

De BOZ is erg benieuwd of dat 
idee financieel ingepast kan 
worden.

Voorzitter van de winkeliersvereniging Ambachtsplein Marius van der Valk 
in gesprek met de architect, links Karin 

Leo de Klein, fractievoorzitter 
van SP in Rotterdam, bezocht en-
kele bewonersintiatieven zoals
de ZevenKrant, TakaTukaLand,
Spinet en het Ravelhofje. Johan
Hagenus van Buurtwerk (Young-
sters) en zijn medewerkster leg-
de aan Leo uit hoe het allemaal 
in elkaar stak. Eind 2015 moet 
de speeltuin zelfstandig draaien. 
Leo vond de speeltuin een fan-
tastisch geheel, juist omdat er 
ook vanuit de brede omtrek kin-
deren zullen komen spelen, Ori-
on krijgt ook zijn plaats in het 
clubgebouw en met een buiten-
schoolse opvang is Buurtwerk 
ook al in gesprek. Zodra er meer 
bekend is over de nabije toe-
komst doet de ZevenKrant mel-
ding.

Leo de Klein voelde zich even kind en draaide er lustig op los.
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K i n d e r p a g i n a
Samen leren op de sbo C. Leeflang

Wanneer u op een willekeurige ochtend de school zou binnenstappen, 
ziet u in de leeshoek een groepje kinderen van de onderbouw, die 
samen lezen met een oudere leerling van een hoger leerjaar.

Het belangrijkste doel van ons leesonderwijs is veel leeskilometers 
maken en vooral  het leesplezier vergroten. Dat maakt kinderen 
enthousiast voor het lezen en dit komt de ontwikkeling van het kind 
alleen maar ten goede!

Wat is er niet heerlijker dan lekker op een bank samen met een mooi 
boek lezen en daarbij geholpen worden met moeilijke woorden door 
Kyara, om ervoor te zorgen dat het tempo erin blijft en het lezen leuk 
blijft!

Blauwe  plekken  
Ik vind het een leuk/zielig boek 
omdat een meisje mishandeld 
wordt en ze durft er niks over 
te vertellen tegen de meester.  
En dan liegt ze dat een paar 
jongens haar in elkaar hebben 
geslagen tegen haar vriend, die 
ze leuk vindt. Ik hou zelf niet van 
lezen.  Ik vind het een spannend 
boek. De juf las het voor in de 
klas,  toen dacht ik:  ik vind het 
een spannend boek, ik wil dat 
boek lezen.  Ik lees het boek al 2 
weken.

Josi Werleman ( groep 8)

Wat vind ik van het 
boek en van lezen? 

Superhelden.nl
Ik ben dol op lezen en het boek 
duurt heel lang Het boek is 
echt top, want ik wil graag het 
volgende deel lezen en het deel 
daarna. Ik wil heel graag dat er zo 
veel delen komen . En het lezen 
is mij een eer,  er mogen zoveel 
boeken komen  om te lezen.  
Maar soms wil ik niet lezen en 
dat is hoe ik het lezen vind en zo 
denk ik ook over het boek.Justin 
Somohardjo ( groep 7).
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Het Ambachtshuis
Hoezee, het Ambachtsplein heeft weer een café, onver-
wacht en ineens is er weer een kroeg. De verbouwing aan 
het pand waar voorheen speelgoed Blokker gevestigd was 
zorgde voor een metamorfose. Onopgemerkt eigenlijk, 
de bouwvakkers waren druk bezig van de zomer, waarbij 
vooral werd gedacht aan de sportschool.

Annemarie, de uitbaatster heeft 
er een geweldig gezellige brui-
ne kroeg van gemaakt, compleet 
met biljart (misschien wel de eni-
ge in Zevenkamp). Voorheen was 
de kroeg gevestigd aan de ande-
re kant van het plein, naast het 
metro-station. Na het overlijden 
van de eigenaar in kerst 2011 
werd de kroeg gesloten.

Nieuwe start
Na vele vergunningaanvragen 
en interieurontwerpen, was het 
29 september 2014 dan einde-
lijk zover: Annemarie vertelt  dat 
Aboutaleb de kroeg kwam ope-
nen, waarbij ze trots de foto

toont waarop zij met onze bur-
gemeester prijkt. De stamgasten 
van voorheen wisten al weer snel 
de weg te vinden naar ’hun plek-
je’. Ook de scootmobielers ont-
moeten elkaar daar vooral tijdens 
de koffie-uurtjes. Al vanaf 9:00 
uur kunt u terecht voor een lek-
ker bakkie.
Annemarie vertelt verder, dat ze 
open is tot ’s avonds een uur of 
tien, afhankelijk van de klandi-
zie. Volgend jaar komt haar doch-
ter haar assisteren en wordt het 
meer een kroeg van generatie op 
generatie, want inmiddels oma 
zijnde, zijn de drie generaties al 
eens bij elkaar te vinden.

Ouderwets gezellig
Dat het gezellig toeven is, is dui-
delijk, Sinterklaas kwam al langs 
en wel twintig kinderen genoten 

van zijn aanwezigheid.
Alleen op de eerste kerstdag is de 
kroeg gesloten en op oudejaarsa-
vind na acht uur dicht. De kerst-

sfeer is al volop aanwezig, stap 
eens binnen en laat u verwelko-
men door Rudolph, vrolijk dan-
send als u binnenkomt.

Ontmoetingsfeest Spinet
Op het speelplekje achter
Spinet is er een leuk onmoe-
tingsfeestje tussen diverse 
buurtbewoners. De kinderen
werden getrakteerd op pof-
fertjes en siroop, voor de 
volwassenen was er koffie
en tomatensoep. In een 
pannakooi werd er enthou-
siast gevoetbald. 

Ondertussen werden in de buurt 
enquêtes afgenomen door be-
woners vrijwilligers en beroeps-
krachten van Buurtwerk en Dock. 
De gestelde vragen gingen over 
leefbaarheid van de buurt, over-
last, geluk, verlangens en inzet 
van bewoners. De reacties waren 
divers maar over het algemeen 
kan je stellen dat de Spinet be-
woner gelukkig is. De eerste be-

woners van de Spinetbuurt mis-
sen de oude samenhorigheid en 
de van zelfsprekende burenhulp. 
Ze kwamen oorspronkelijk uit 
oude wijken als Crooswijk en het 
Oude Noorden. De nieuwkomers 
zijn meer op zichzelf en gedra-
gen zich afstandelijker. 

De belevenis is verschillend
De zorg voor de tuinen en voor-
tuinen is achteruit gegaan. De 
buurt wordt geteisterd door klei-
ne criminaliteit als woninginbra-
ken, wiet roken, drinken in de 
buiten ruimte en dealen. 
Jonge mensen beleven de buurt 
eerder als rustig. Ze zijn opge-
togen over de stadslandbouw in 
het Wollefoppenpark, Taka Tuka 
land en de kwaliteit van de scho-
len. De tevredenheid over het 

winkelcentrum is gegroeid. Ook 
de Roteb schoonmaak is verbe-
terd. 
Lastig is de rotzooi die mensen 
achterlaten in de buitenruim-
te zoals oude stukken schutting. 
Het dealen, roken en drinken ver-
schuift van het gecontroleerde 
Ambachtsplein richting woonge-
bied. Dit is een belangrijk aan-
dachtspunt. 

Informatiebehoefte
Bewoners hechten veel belang 
aan een gerichte woningtoewij-
zing. Bewoners nemen ook vaak 
deel aan het verenigingsleven. 

De nieuwkomers hebben be-
hoefte aan informatie op dit ge-
bied. Potentieel is er zeker bewo-
nersinzet mogelijk.

Vrijdag 13 november or-
ganiseerde DOCK een dia-
loogtafel in Recreatiecen-
trum Zevenkampse Ring. De 
Dag van de Dialoog vindt 
ieder jaar plaats in novem-
ber en gedurende een week 
worden in heel Nederland 
dialoogtafels georganiseerd. 

Het centrale thema was dit jaar 
Energie van Rotterdam en dat le-
verde genoeg gespreksstof op.
Voordat de deelnemers aan tafel 
gingen gaf Maarten van Rijn, van 
zwembad Zevenkamps Ring een 
rondleiding achter de schermen 
van het zwembad. Zij gaan name-
lijk heel bewust met energie om. 
Zo kwamen we in de machineka-
mer waar al het water wordt ge-

zuiverd. Een plek die je normaal 
nooit te zien krijgt.

Ik hèb energie
Op de eerste vraag ,,Waar krijg 
jij energie van?” gaf een van de 
deelnemers, dhr Maypay (80) als 
antwoord: ,,Ik krijg geen ener-
gie, ik héb energie en dat geef ik 
door aan anderen”. Hij geeft als 
vrijwilliger zes dagen in de week 
sportles, gaat nog ieder jaar ski-
en en fietst in de zomer door 
Frankrijk en slaapt dan in een 
tent. Als dat geen energie is.

Wat geef ik aan energie
Volgens een andere deelnemer 
is energie hetgeen dat maakt dat 
je ’s morgens je bed uit komt. 
Voor de één zijn dat zijn kinde-

Dag van de dialoog 7kamp
ren, voor de andere is dat een 
God. Iemand anders merkte op: 
,,Je moet niet vragen: waar krijg 
ik energie van, maar wat geef 
ik?” ,,De energie die in mensen 
zit kan zowel positief als nega-
tief zijn. Het is belangrijk dat dit 
in balans blijft, zoals een weeg-
schaal.”

DOEN, daar gaat het om
Zo kwam het gesprek op de ener-
gie die leeft in Zevenkamp. Veel 
mensen zijn bezig met leuke din-
gen te organiseren voor de wijk. 
Het werkt als een inktvlek: het 
enthousiasme van de een steekt 
de ander aan. Genoeg gespraat: 
DOEN, daar gaat het om! 

Dhr. Maypay: ,,Ik heb energie”
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* Model-gordijnen
* Gordijnen op maat maken
* Kleermakerij
* Stomerij
* Broeken zomen
* Feestjurken

Het Coupeusehuis
Ambachtsplein 15 - Winkelcentrum Zevenkamp ( 010 - 4211484

Winkeliersvereniging Ambachtsplein wenst u 

Prettige 
Feestdagen

Wijkpanel Zevenkamp: 3 februari 2015
Noteert u alvast de datum 
20 januari 2015 in uw agen-
da. Wijkbewoners uit Zeven-
kamp kunnen elkaar ont-
moeten om over hun wijk 
te praten van 16:00 uur - 
18:00 uur.

De eerste twee wijkbewonersont-
moetingen verliepen zoals ver-
wacht, nog niet echt druk maar 
wel al bekend inmiddels. Maan-
delijks komen wijkbewoners bij 
elkaar om een zogenaamde wijk-
werkgroep te ontwikklen die 
zelfstandig gaat opereren.

Allerlei onderwerpen
Alle onderwerpen die u kunt be-
denken of die u graag uitgevoerd 
zou willen zien kunnen aan bod 
komen. Op de avond zelf kunt u 
uw idee lanceren en indien moge-
lijk meteen aangevraagd worden.
Daartoe komen of Anique Schel-
ling of Ilona Schouten ook de-
ze avonden bezoeken en zetten 
meteen de procedure in gang.
De vice-voorzitter van de ge-
biedscommissie Corstiaan Breed-
veld initieert de wijkpanels en u 
kunt hem bereiken op email:
ca.breedveld@rotterdam.nl.

Bent u ook zo begaan met uw wijk?

Heeft u ideeën voor de wijk die u uitgevoerd zal willen hebben?

Heeft u enig idee om uw wijk te verbeteren?

Wilt u ook medewijkbewoners ontmoeten?

Wilt u weten wat onder bewonersinitiatieven wordt verstaan?

Samen met u bouwen we aan een leefbare wijk en trachten bewoners meer tot elkaar te brengen.

Zwembad Zevenkampse Ring, 3 februari 2015 vqn 16:00 uur tot 18:00 uur

Aafje De Vijf Havens 
wenst u 

Prettige Feestdagen

Natuurlijk zijn wij als Aafje volgend 
jaar weer in de buurt en bent u 
daarnaast van harte welkom op 

onze locatie aan de 
Zevenkampse Ring 40.
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Colofon
De ZevenKrant is een uitgave 

van de BOZ
Bewoners Organisatie 

Zevenkamp met een oplage van 
8.000.

Bezoekadres: Spinet 19  
( 06 - 49466703

Freelance journalistiek en 
Lay-out/opmaak

Corstiaan Breedveld 
info@zevenkamp.info 

Fotografie
Corstiaan Breedveld

Redactie
Ed de Meyer

Corstiaan Breedveld
Peter de Voogt

Anique Schelling
Marieke Bongaards 
Hella Voordendag

Druk: 
Flevodruk Harlingen

Deadline kopij ZevenKrant 
nummer 1 is op 
6 februari 2015.

Bezorging ZevenKrant 1 vanaf 
20 februari 2014.
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De redactie van de ZevenKrant stelt zich niet 
aansprakelijk voor zet- en drukfouten.

Anna van Leeuwen

De meest complete en uptodate website van 

Bewoners Organisatie Zevenkamp

www.bo7kamp.nl

Het Opleidingscentrum Intuïtieve 
Ontwikkeling van Anna van Leeu-
wen bedankt alle (oud)cursisten 
voor ruim 20 jaar deelname aan 
de workshops, lezingen en voor-
al de cursussen Intuïtieve Ont-
wikkeling. 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- Om-
moord, waar op maandagavond 
12 januari 2015 weer een cur-
sus Intuïtieve Ontwikkeling start 
van 19:30 uur tot 22:00 uur. Kos-
ten € 25 (met de Rotterdam Pas 
€ 2,50 korting). U bent van har-
te welkom.

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

Wijkschouw Zevenkamp
Tijdens de wijkschouw in Zeven-
kamp werden enkele buurten be-
zocht, zoals de parkeerplek naast 
de metro aan het Spinet. De wijk-
schouwers maakten opmerkin-
gen over het kapotgereden plan-
tenbed tussen de parkeerplaats 
en Spinet. De suggestie werd ge-
daan om op zijn minst enkele 
paaltjes te slaan, zodat de auto’s 
de planten niet meer konden ka-
potrijden. Ondanks het slechte 
winterse weer werden toch plan-

ten gezet en nu is wachten op de 
lente. Maar ja dat duurt nog wel 
even. Op dezelfde ronde werd 
Zandmeer/hoek Zevenkampse 
Ring bezocht. Daar was de situa-
tie zelfs nijpender. Behalve dat al-
le planten eruit gereden waren 
en de aarde hardgereden, werd 
de plek ook nog al eens gebruik 
als stortplaats voor allerlei afval. 
Ook hier werden paaltjes gezet, 
nieuwe planten erin en ook hier 
geldt, wachten op de lente.

Er is slechts 1 nadeel: de ijze-
ren draadafscheiding zorgt er-
voor dat de honden nu losge-
laten worden om hun behoef-
te te doen. Zonde van de plan-
ten, want echt: hondenpoep is 
geen mest. Lieve hondenbezit-
ters, even het straatje overste-
ken en er is genoeg ruimte voor 
uw hond. U ziet, een wijkschouw 
werpt toch zijn vruchten af. Pet-
je af voor de reactie van de ge-
meentewerkers.

Het meisje met de 
zwavelstokjes

Tijdens kerstmis lag een meisje
te kleumen in de wintersneeuw.

Het gebeurde lang geleden,
zeker langer dan een eeuw.

Zij warmde zich aan 
zwavelstokjes

in die ijzig koude nacht.
Droomde van een prachtig 

kerstfeest, niemand
die toen aan haar dacht.

Ook nu zwerven er nog kinderen.
Zwavelstokjes verkopen ze niet,
maar ze zijn net zo ontredderd,

vaak verteerd door zwaar 
verdriet.

Handel volgens de 
kerstgedachte.

Wees barmhartig, wees kordaat.
Schenk een gedeelte van uw 

rijkdom
aan deze kinderen van de straat.

El Mouridi Slagerij 
Ambachtsplein 87 
3068 GV Rotterdam 

Picasso passage 19 
2907 ME Capelle aan den IJssel  

Tel.    06-16812659
Web. www.elmouridi.nl 

Gourmet schotels voor de feestdagen Speciaal voor de feestdagen 
Konijnen bouten 
                
           Hele kalkoen of kalkoenbouten 

                         
     Kiprollades

Ilona Schouten
Beste buurtbewoners,
Ik ben Ilona Schouten de nieuwe 
participatiemakelaar bij DOCK.
Ommoord, Nesselande en Zeven-
kamp zijn de wijken waar ik 
actief ben. Heeft u vragen over 
bijvoorbeeld; 
• Buurt initiatieven
•Hulp bij administratie en formu-
lieren

•Burenhulp
•Buurtbemiddelaar
•Vrijwilliger worden
•Activiteiten in de buurt
•Hulp van een maatje
•Ideeën voor de buurt
U kunt mij bereiken op ( 06 - 
18525765 of ischouten@dock.nl
Mijn werkdagen zijn dinsdag en 
woensdag.                     Tot ziens!
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Het thema voor deze puzzel is: Het Leger des Heils. 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 bij Het Bloemenhuis 
op het Ambachtsplein. 

Uw oplossing vóór 1 februari 2015 inleveren bij de BOZ, Spinet 19, 3068 LX Rotterdam of stichtingboz@outlook.com

Extra grote feestpuzzel

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)
Kooikerweg 10
3069 WP Rotterdam
( 06 - 49466703
stichtingboz@outlook.com

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

Vrijwilliger
Ed de Meijer
( 06 - 45724536 

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

middeling.org

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

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

Stichting Buurtwerk Alexander
Ambachtsplein 141
( 010 - 4553799

Gebiedscommissie 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 
D. Lammers
Lindenhof 2
3059 MJ 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

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

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

Vestia Rotterdam Noord
Goudsesingel 66
3011 KD Rotterdam

( 088 - 1242424 
www.vestia.nl

Vestia wijkkantoor Zeven-
kamp
Spinet 2
3068 LX  Rotterdam
( 088 - 1242424
Dit kantoor houdt ook
spreekuren

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

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

Woonbron
( 010 - 2868866

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

De namen worden in ZevenKrant nummer 1 van 2015 bekendgemaakt.  
De oplossing van ZevenKrant 5 van 2014 is: Je kan zelf je eten plukken. Deze keer zijn de 
prijzen gewijzigd. Voortaan kunt u uw prijs ophalen bij de BOZ aan de Spinet 19. De win-
naars zijn: M. Kock, M. de Looff en Johan Edskes - Lauwermeer.

Ambulant
Barmhartigheid
Beschermdwonen
Bosshardt
Broodbus
Buurtsteunpunt
Collecteren
Daklozen
Dienstverlening
Evangeliseren
Faciliteren
Fietsenwerkplaats
Geestelijk
Geloof
Gerechtigheid
Gevangenen
Gezonden
Groepsleider
Houtwerkplaats
Inloopochtend
Jeugdwerkers
JezusChristus
Kinderbrochure
Kleding
Klussenteam
Knipsels
Koffieochtenden
Kolonel
Leerstellingen
LegerdesHeils

Handige adressen om te weten

Lesbrieven
Liefde
Luitenant
Maatje
Majoor
Missie
Naaste
Nachtopvang
Nachtwacht
Noodhulp
Officieren
Onsterfelijkheid
Opbouwwerk
Opdracht
Opvoedingshulp
Prostituees
SalvationArmy
Schepper
Scoutinggroep
Soepbus
Verpleeghuiszorg
Verslaafden
Volgelingen
Vreemdelingen
Wederopstanding
Welzijnswerk
Werkmeester
WilliamBooth
Woontraining
Zieken

Leger des Heils

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