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Wijk Informatie Punt: 3 voorbeelden
Voorbeeld 1
Een Zevenkamper met een 
behoorlijke schuld van 7.000,- 
euro stapt binnen in de winkel 
aan het Spinet 19 (achterzijde 
Youngsters). De schuld gaat 
gepaard met een forse rente. 
De wijkwinkelier weet de rente 
ongedaan te maken en zorgt voor 
een soepele betalingsregeling.

Voorbeeld 2
Een bewoner met een gehandi-
capte vrouw krijgt bekeuring op 
bekeuring als hij eten afhaalt in 
Rotterdam Centrum. Hij wordt 
door het MDA (Maatschappelijke 
Dienstverlening Prins Alexander) 
verwezen naar de vice-voorzitter 
van de gebiedscommissie Prins 
Alexander. Die komt op het idee 
van een ontheffing aanvragen 

en verwijst de man naar de WIP. 
De man heeft wel al een inva-
liditeitskaart, maar dat bleek 
werkelijk niet te helpen. Hij 
verzoekt de wijkwinkelier hem 
te helpen. De wijkwinkelier stelt 
het verzoek aan de gebiedscom-
missie op, waarin hij om onthef-
fing vraagt, zodat hij 5 maximaal 
vijf minuten op een ongebruikte 
taxistandplaats mag staan. Zijn 
vrouw blijft in de auto die op slot 
gedaan wordt. Zij kan vanwege 
haar ziekte niet alleen gelaten 
worden. We hopen dat hij een 5 
minuten-ontheffing zal krijgen.

Voorbeeld 3
Een gehandicapte mevrouw van 
60 jaar heeft een Eneco-schuld 
en haar verwarming wordt 
afgesloten in de wintermaanden. 

Ambachtsplein gaat weer bruisen
De Winkeliersvereniging Ambachtsplein en een aantal 
instellingen zoals Buurtwerk.nl, Buurtsteunpunt Bosshardt, 
Dock, Cultuurscout en BOZ (Bewonersvereniging Zeven-
kamp) trekken aan een ambitieus programma. Ook bewo-
ners nemen initiatieven die het plein verlevendigen.

In maart wordt weer de Pasar Ma-
lam uitbundig gevierd. Op 4 april 
verrast ons een Brocanterie voor 
iedereen, het thema is nog een 
verrassing. Op 27 april komt er 
weer de Koningsdag met natuur-
lijk een grootse rommel/vrijmarkt 
met kinderkleedjes.
Buurtwerk.nl zorgt voor een pan-
nakooi en kinderspelen en Buurt-
steunpunt zal ook aanwezig zijn.
Op 10 mei is het moederdag en 

delen de winkeliers op 9 mei 
bonbons uit. De bewonersogani-
satie en Eeuwige Noten zorgen 
coor een spetterend muzikaal 
programma met DJ Ron, pop-
groep Marlijn, een raggaeband en 
kindertheater. 

Op 9 mei 2015 staat Leontien van 
Moorsel Pink Ribbon gepland en 
30 mei laat ons nog een Braderie 
beleven.

Wijk Informatie Punt
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

De wijkwinkelier kreeg het voor 
elkaar dat ze weer werd aange-
sloten.

U bent welkom
Loopt u ergens tegenaan en u 
kunt het niet opgelost krijgen, 
loop gerust het WijkInformatie-

Punt binnen aan Spinet 19.
Ook voor bewonersinitiatieven 
kunt u bij het WIP terecht. De 
wijkwinkeliers helpen u graag 
verder. Op vrijdagochtend bij-
voorbeeld zit Anique van DOCK 
van 9:30 uur tot 12:00 uur, die 
direct uw aanvraag in behande-

ling kan nemen.
De cultuurscout wordt ook niet 
vergeten, bij haar kunt u terecht 
voor uw ideeën op het vlak van 
de kunst. Vraag aan een van de 
wijkwinkeliers of DOCK om een 
afspraak te maken met Marieke 
Bongaards.
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Ingrediënten 4 personen
700 gram gekookte pastinaken, 
in blokjes gesneden.
1,5 dl melk, kan ook sojamelk 
zijn.
1 eetlepel gesmolten boter.
115 gram bloem.(mag volkoren 
of gewoon).
2 theelepels bakpoeder.
1 theel. zout.
halve theelepel versgemalen 
zwarte peper.
1 ei.
olie of ghee om in te bakken.

Lezen is leuk!
‘In 1952 deelde ik een stofzui-
ger met mijn schoonmoeder.’ ‘In 
1961 zond de televisie 24 uur 
uit - per week.’ ‘In 1965 moes-
ten we naar de buren om te bel-
len.’ Gouden jaren vertelt het ver-
haal van de ongekende naoor-
logse groei die ons leven op alle 
fronten heeft veranderd. De we-
kelijkse teil werd een dagelijk-
se douche, het papieren loonzak-
je een digitale bankrekening en 
de boterham met tevredenheid 
een broodje gezond. Vertrouw-
de beroepen verdwenen, nieu-
we deden hun intrede. Wie had 
er in de jaren vijftig al gehoord 
van mondhygieniste of activi-
teitenbegeleider? Gouden jaren 
staat vol met herkenbare anekdo-
tes, scherpe observaties en schit-
terende foto’s. Het laat zien hoe 

Deze keer, met een knipoog naar het oudjaar, dat nog niet lang in het 
verschiet ligt: pastinaak-beignets!
Heerlijk als hoofdmaaltijd, met een (biologische-)tomatensalade en 
wellicht wat gekookte groenten, zoals broccoli. Maar ook als snack 
tussendoor erg gewaardeerd natuurlijk. En voor kinderen (en som-
mige volwassenenen...;-) een manier om zonder dat ze het in de 
gaten hebben een gezonde groente binnen te krijgen! Wie weet wil-
len ze wel helpen met het voorbereiden, gezellig! En terwijl jij dan 
het gevaarlijke deel doet zoals het bakken, maken zij de salade.  
Je kunt trouwens behalve (-biologische-, bij een aantal supers zo te 
koop) pastinaken, ook varieren met courgettes, uien, aubergine of 
maïs.
Serveer er een lekkere yoghurtsaus bij, door bio-yoghurt te mengen 
met wat fijngesneden verse kruiden en eventueel wat geraspte kom-
kommer, peper en zout/shoyu.
Eet smakelijk!
 
Werkwijze:
Meng bloem, bakpoeder,zout en peper in een kom.
Klop het ei en voeg melk en gesmolten boter toe.
Roer het eimengsel door de droge ingredienten.
Roer er de gekookte pastinaak door.
Maak 16 kleine beignets.
Verwarm de olie of ghee en bak de beignets rondom bruin.
Serveer ze warm.

Pastinaak-beignets

Bijdrage van 
The Readshop

compleet anders ons leven er een 
halve eeuw geleden uitzag en dat 
we rijker zijn geworden dan we 
ooit voor mogelijk hadden ge-
houden.

Natuurlijk koken met Hella!

Eet smakelijk

Armoede kan niet !!!
De Rotterdamse Sociale 
Alliantie organiseerde in 
Dona Daria een symposium 
over armoede en schulden. 
Joke de Kock verantwoor-
delijk voor de schuldsane-
ring in Tilburg schetste hoe 
17% van de Nederlanders te 
maken heeft met armoede. 

De laatste acht jaar zien we dat 
het betalen van de vaste lasten 
onder druk staat door een zwaar-
wegende schuldenlast. Schulden 
zijn in toenemende mate via 
deurwaarders en loonbeslag 
opeisbaar,ook bij minima. Als de 
mensen door de bomen het  bos 
niet meer zien heeft dit effect op 
hun IQ (vermindert met 10 tot 
15 punten) en kan dit leiden tot 
sociale onrust. Agressieve deur-
waarders verstoren de priori-
teitstelling huur. De hoge huren 
€ 720,- worden slechts met € 
300,- huursubsidie gecompen-
seerd.  Allerlei kwijtscheldingen 
zijn afgeschaft. De meeste schul-
den liggen op het vlak van belas-
tingen en ziektekostenverzeke-
ring. Gemeentebelastingen wor-
den ook bij de minima afgedwon-
gen. Als je Ä 1000,- rood mag 
staan,wordt ook hier beslag op 
gelegd. 

Schaarste aan werk
Econoom Tjeerd de Boer stelde 
dat door de toegenomen effec-
tiviteit (Machines,robots) het 
aantal werkplekken schromelijk 
onvoldoende is. Rotterdam heeft 
20.000 vacatures en 36.000 men-
sen in de uitkering en 60.000 
werkzoekenden. Hij pleit voor 
een basisinkomen van € 900,- 
per persoon en voor een 25 urige 

werkweek. Bij zo een werkweek 
is er werk voor iedereen, is er 
volledige tewerkstelling. Na een 
periode van individualisering 
moeten collectieve oplossingen 
gevonden worden.

20 miljoen bezuinigd
Carlos Gonçalves  gemeente-
raadslid PvdA verweet Leefbaar 
20 miljoen bezuinigd te hebben 
op armoedebestrijding (kwijt-
schelding reinigingsrecht en 
langdurigheids toeslag werden 
geschrapt).
Ingeborg Hoogveld van Leefbaar 
repliceerde dat het College wil 
inzetten op schoon, heel en vei-
lig en op een goede opleiding 
voor de kinderen. Met name voor 
de kinderen is 8 miljoen uitge-
trokken. Armoedebestrijding zou 
de prikkel tot arbeid wegnemen. 
Journalist Jim Postma stelde in 
zijn column dat mensen willen 
werken maar er schaarste is aan 
plekken, een basisinkomen ligt 
dan voor de hand. In een cynisch 
stukje schetste hij dat een onge-
luk nooit alleen komt.

Niet wachten, neem initiatief
Na de sprekers kwam het publiek 
aan bod.  ‘Als burgers vier tot zes 

weken moeten wachten vooral-
eer ze een uitkering krijgen dan 
creëer je schulden’. ‘Maken veel 
mensen gebruik van de goed-
kope basisverzekering van de 
gemeente met een klein eigen 
risico van € 50,-?’ . ‘ Waarom 
werden de ID-functies niet 
gecontinueerd?’ ‘Rijksbeleid van 
Balkenende 2’ antwoordde Gon-
çalves. ’Geen doorstroming naar 
het bedrijfsleven’ meende Hoog-
veld. ‘Het bedrijfsleven nam zijn 
verantwoordelijkheid niet op‘ 
meende de Boer. Volgens Gon-
çalves  ging het over echt zinnig 
en nuttig werk. ‘Worden schoon, 
heel, veilig en scholing niet 
bevorderd door een effectieve 
armoedebestrijding?’ 
‘Is de gemeente bereid WMO 
geld in te zetten voor gehandi-
capten die vaak met hogere las-
ten zitten?’ Op dit punt was de 
politiek eensgezind. ‘Kan de 
gemeente geen promotie maken 
voor de lege bedrijfsruimten in 
de Spaanse Polder, bijzonder 
geschikt voor distributiecentra 
die werk met zich mee brengen?’ 
‘Moeten we wachten op de poli-
tiek, laat ons een alliantie sme-
den en komen met tal van bewo-
nersinitiatieven.

Deze week las ik in een artikel dat Nederlanders jaarlijks voor 
ruim 2,5 miljard euro aan eetbaar voedsel weggooien.  Bijna 90% 
van het weggegooide voedsel komt terecht in de grote berg huis-
houdelijk restafval en wordt verbrand. Nog zo’n weetje: Tachtig
procent van onze spullen gebruiken we niet vaker dan eens 
per maand. En ’meedoen’ aan de samenleving kost € 90,00 per 
maand. Ik  las het artikel enkele dagen nadat ik voor de campag-
ne WAT SCHEELT HET een bezoek had gebracht aan één van de 
vier voedselbanken in Rotterdam Prins Alexander.  WAT SCHEELT 
HET is een bewustwordingscampagne rondom het thema armoe-
de en omgaan met geld. Zowel het artikel als het bezoek aan de 
voedselbank is voor mij nogmaals het bewijs dat bewustwording 
rondom het thema Armoede en omgaan met geld essentieel is. 
In meerdere opzichten. Een op de zes huishoudens in Nederland 
heeft immers moeite om rond te komen. Dagelijks melden zich 
vijf nieuwe Rotterdamse huishoudens aan bij de voedselbank.
Dichter bij huis: in Rotterdam Prins Alexander zijn 250 huishou-
dens afhankelijk van een voedselpakket, ruim zesduizend inwo-
ners werkzoekend. Zestienduizend inwoners leven in Rotterdam 
Prins Alexander onder de armoedegrens zoals die in Nederland is 
gedefinieerd. 
Begin januari ben ik in dienst van de Stichting Dock begonnen als 
coördinator van de campagne WAT SCHEELT HET, een bewust-
wordingscampagne -zoals gezegd-  rondom het thema ’armoe-
de en omgaan met geld’. De campagne richt zich op Rotterdam 
Prins Alexander en dus ook op Zevenkamp. De campagne  WAT 
SCHEELT HET heeft zowel een informatief als preventief karakter 
en wil  de bewustwording rondom de thema’s ’armoede en om-
gaan met geld’ in Rotterdam Prins Alexander aanwakkeren en ver-
groten.  Door middel van onder meer posters, flyers, een cam-
pagnebrochure en een Facebook pagina. Maar vooral ook door 
samenwerking met onder meer het Armoedeplatform, zorg- en 
welzijnspartners en aan te sluiten bij bestaande activiteiten met 
informatieverstrekking, sprekers, het in gesprek gaan met bewo-
ners enzovoort onder meer in Zevenkamp. Het hoogtepunt van 
de campagne ligt in de maanden april en mei. Heeft u een idee, 
suggestie of activiteit die naar uw mening aansluit op de het cam-
pagnethema of wilt u meewerken en meehelpen? Dan  nodig ik 
u graag uit om met mij contact op te nemen of een kijkje te ne-
men op de Facebook pagina van WAT SCHEELT HET.  Nadere  in-
houdelijke informatie over en invulling van de campagneactivi-
teiten volgt en is eveneens te le-
zen op de Facebook pagina WAT 
SCHEELT HET. Met vriendelij-
ke groeten, René Hoeflaak, Stich-
ting Dock, ( 06 - 24952309. Zie 
ook de Facebook pagina WAT 
SCHEELT HET.

Column
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Buurtwerk in Zevenkamp          ( 010 - 4553799               Email: cjv@buurtwerk.nl

Ladder naar de maan

Wat is een tegenprestatie?
Mensen met een uitkering moe-
ten zich onbetaald inzetten voor 
de samenleving. Het gaat om 
werkzoekenden zonder re-inte-
gratietraject. Dat staat in de Wet 
werk en bijstand. De tegenpres-
tatie is bedoeld voor persoon-
lijke ontwikkeling, het leveren 
van een bijdrage aan de stad en 
het vergroten van de kans op be-
taald werk.

Tegenprestatie leveren via 
Buurtwerk!
Buurtwerk wordt gesubsidieerd
door Gemeente Rotterdam. 
Buurtwerk is een welzijnsorgani-
satie voor sociaal-cultureel werk, 

jongerenwerk en groepsactive-
ring. De verschillende activitei-
ten gericht op groepsactivering 
vormen samen de Buurtwerk-
plaats. Omdat werk zoeken, ze-
ker heden ten dage best moei-
lijk is en niet iedereen even goed 
overweg kan met allerlei digita-
le zaken, heeft Buurtwerk een 
pakket met gratis cursussen ge-
lanceerd, er zit vast wel iets voor 
u bij! 

Een training of workshop 
volgen bij de Buurtwerk-
plaats
Ben je 18+, werkloos of dreig je 
je baan te verliezen? Wil je aan 
je persoonlijke ontwikkeling 

Buurtwerk en tegenprestaties
werken en je kansen op betaald 
werk vergroten?
Neem dan deel aan één of meer-
dere van deze gratis trainingen 
of workshops, zie kader.
Vrijwilligerswerk verrichten
Je kunt bij Buurtwerk en part-
nerorganisaties verschillende 
soorten vrijwilligerswerk doen.
Bijvoorbeeld klussen, koken, 
sport en spelactiviteiten, taal-
activiteiten, fiets-, computerles-
sen, creatieve activiteiten, enz. 
We zijn ook regelmatig op zoek 
naar gastvrouwen/gastheren. 
Heb je interesse? Meld je aan bij 
Buurtwerk via tel. 010 455 37 
99 en vraag naar de Buurtwerk-
plaats.

Kinderatelier!

Weet je nog niet wat voor vrij-
willigerswerk bij je past? Neem 
dan deel aan de gratis
bijeenkomst ’Oriëntatie op vrij-
willigerswerk’. 

Contact
Heb je vragen? 
Wil je weten wanneer de trainin-
gen plaatsvinden? 
Of wil je meer informatie?
Neem contact op met de mede-
werkers van de Buurtwerkplaats.
( 010 - 4553799 of stuur een 
e-mail naar buurtwerkplaats@
buurtwerk.nl.

www.buurtwerk.nl
www.facebook.com/buurtwerk

• CV check 

• Sollicitatietraining

• Sollicitatiecafé

• Presenteer jezelf 

• LinkedIn

• Word basis

• PowerPoint

• Excel basis 

• Bedrijfstages

Elke woensdagmiddag in speeltuin Taka Tuka-
land voor alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar.

Hou jij van knippen, plakken, kleien, kleuren, teke-
nen, schilderen en nog veel meer creative dingen?

Dan is het kinderatelier iets voor jou!
Iedere woensdagmiddag van 14:00 uur tot 15:30 uur.

Per keer € 0,50.

Kom dus gezellig knutselen in het kinderatelier.

Meer informatie: www.buurtwerk.nl

( 010 - 4553799 - Elledie Sedoc

Like buurtwerk op Facebook.

Locatie Youngsters

Maandag
15:30 uur tot 17:30 uur Be a model
19:00 uur tot 20:30 uur Beatcreating
   Rap / Beatbox
   Culli koken
Dinsdag
15:30 uur tot 17:30 uur Acteren / Theater
19:00 uur tot 20:30 uur Opnamne Studio
Woensdag
19:00 uur tot 20:30 uur Hip Hop Dans
Donderdag
18:00 uur tot 19:00 uur Tiener Koken
19:00 uur tot 20:00 uur DJ Workshop
   Opname Studio
20:00 uur tot 21:00 uur Thai-Boxen
Vrijdag
15:00 uur tot 17:00 uur After school Chill
19:00 uur tot 20:30 uur Zangles
   Girls Only

Programma
Locatie Kristal

Woensdag
15:00 uur tot 17:00 uur Tiener Koken
Vrijdag
15:00 uur tot 17:00 uur Opname Studio
19:00 uur tot 21:00 uur OJ Café

Maak van 2015 jouw jaar!
Focus je op je talenten

Youngsters is de Centrale Jongerenvoorziening 
in Prins Alexander. Je vindt er een dansruimte, 
opname studio,fotostudio, keuken, oefenruim-
te, meidenruimte, multimediaruimte, en zelfs 
een theaterzaal. Alle ruiimtes zijn beschikbaar 
om jouw plannen en ideeën te realiseren.

Wordt lid en maak gratis gebruik van 
Youngsters of schrijf je in voor een van de 
workshops.
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Evenbuurten Kook & Eetclub Jong&Oud

Wijkpanels

Kook&Eetclub was weer heel ge-
slaagd op donderdag 15 janu-
ari 2015 in de grote zaal van 
Youngsters op Ambachtsplein 
141. Er waren meer gasten dan 
vorige keer. En er was ook weer 
muziek, namelijk een prima zan-
geres. 

Op het menu stond een vers ge-
maakte kippensoep met cham-
pignons, gebakken tongfilets met 
aardappelpuree, peterselieboter-
saus, worteltjes met doperwten 
en ijs met aardbeien en slagroom 
toe. Vanwege het enthousiasme 
bij zowel jongeren als ouderen 

Hun gezondheid verslechtert en 
ze zijn minder goed ter been. Of  
zij hebben psychische problemen 
zoals geheugenklachten, somber-
heid of angst. Ook hun sociale 
kring wordt vaak kleiner. Met een 
beetje hulp uit de buurt kunnen 
zij echter prima zelfstandig blij-
ven wonen. 

Passende ondersteuning
Even Buurten bekijkt met de ou-
deren waar zij behoefte aan heb-
ben om vervolgens samen met 
de buurt passende ondersteuning 
te bieden. De oplossing is in de 
praktijk vaak verrassend eenvou-

Zo lang mogelijk zelfstandig
Ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven. 
Veel ouderen kunnen daar wel wat extra ondersteuning 
bij gebruiken. Even Buurten Rotterdam richt zich op oude-
ren boven de 70 jaar die in hun dagelijkse leven tegen klei-
ne of grote problemen aanlopen, die zij zelf niet meer kun-
nen oplossen. 

dig. Met een buurtgenoot bood-
schappen doen, een wandeling 
maken of samen deelnemen aan 
een sociale acitiviteit in de wijk 
kan al een groot verschil maken. 

Actief in vier wijken in Rotterdam
Even Buurten is actief in vier wij-
ken in Rotterdam. U kunt contact 
opnemen met één van de  mede-
werkers: 

Anita Krans ( 06 - 17729447
Gosia Bojar ( 06 - 49382320
H. Poldervaart ( 06 - 41109635
Jannie van Gils ( 06 - 83673763
Natasja Sterk ( 06 - 10560931

Alfanos Houtskool Restaurant

Beste Zevenkamper,
Helaas zijn buiten mijn schuld 
om, de wijkpanels afgestemd 
in de gebiedscommissie Prins 
Alexander in persona van Peter 
Pietersen PvdA. Leefbaar Rot-
terdam in persona Patrick Meijer 
was het geheel met hem eens.
De reden was dat er geen geld 
gespendeerd mag worden aan 
gebiedspanels om bewonersiniti-
atieven te initiëren, met bewo-
ners praten enzovoort. Daar 
moest eerst de gebiedscommis-
sie toestemming voor geven. De 
meeste gebiedsleden stemden 
dus de panels af.
Formeel is het zo dat elk lid van 
de gebiedscommissie actie mag 
ondernemen tot ondersteuning 
van indienen van bewonersiniti-
atieven. De gebiedsorganisatie 

mag dat faciliteren. 
De meningen zijn hierover uit-
eenlopend blijkt. In een volgende 
gebiedsvergadering komt dat 
punt hoogstwaarschijnlijk op de 
agenda.

De wijkpanels en advertenties 
werden in allerijl afgezegd en 
terugtrokken. Helaas had ik geen 
erg in de aankondiging in deze 
krant. Enkele bezoekers waren 
toch gekomen en zeer teleurge-
steld dat ik niet aanwezig was.
Gelukkig kreeg men nog wel een 
gesprek met Lucienne de Graaf 
van het Zwembad.

Bij deze mijn welgemeende 
excuses. (Corstiaan Breedveld, 1e 
vice-voorzitter Gebiedscommissie 
Prins Alexander

is besloten om voorlopig iedere 
derde donderdag van de maand 
een Kook&Eetclub te houden op 
genoemd adres, van 17:30 uur tot 
19:30 uur.
De eerstvolgende bijeenkomsten 
zijn op donderdag 19 februari en 
19 maart 2015.

Restaurant Alfanos is sinds 
negen maanden gevestigd 
in Zevenkamp. Het is een 
initiatief van drie vrienden 
die Oosterse gerechten uit 
landen in het Midden-Oos-
ten bijeen willen brengen. 
De bediening is op de diver-
siteit geselecteerd. Zo komt 
de ene uit Egypte en de an-
dere uit Iran. Veel verschil-
lende nationaliteiten komen 
bijeen bij het restaurant. Al-
fanos bindt. 

Interieur 
Zodra je de deur achter je sluit 
waan je je in een authentieke 
Arabische sfeer. De gehele ruimte 
is ingericht volgens de typische 
Arabische interieurstijl en om de 
sfeer nog meer compleet te ma-
ken klinkt er Oosterse muziek 
door het restaurant. De ruimte 
bestaat uit twee delen: links een 
lounge gelegenheid waar na het 
eten rustig uitgebuikt kan wor-
den en waar eventueel de Baby-
lonische waterpijp (Shischa) ge-
rookt kan worden. Rechts is de 
eetgelegenheid. De keuken is ge-
deeltelijk open en bevindt zich 
achteraan in het midden. Aan het 
plafond hangen prachtige lam-
pen. 

Uniek
,,We willen mensen graag ken-
nis laten maken met de Midden-
Oosterse keuken zoals zij die nog 
niet kennen. Er zijn al wel veel 
eettentjes die kebab en Turkse 
pizza serveren, maar een restau-
rant zoals de onze is er nog niet 
in Nederland,’’ vertelt de eige-
naar van Alfanos ons terwijl we 
een schaal vol verschillende sau-
zen voorgeschoteld krijgen. En 
hij heeft gelijk, driekwart van de 

sausjes zijn de meeste mensen 
volledig onbekend, zo ook voor 
ons, maar het smaakte heerlijk! 
Ook onderscheidt dit restaurant 
zich door alleen verse producten 
te gebruiken die van de plaatselij-
ke markt komen. ,,Die ga ik regel-
matig zelf halen,’’ zegt de eige-
naar. Alles wat geserveerd wordt 
in Alfanos wordt in het restaurant 
gemaakt, zelfs het tabak voor de 
waterpijp maken zij vers. 

Passie
De eigenaar zit al zijn hele leven
in de horeca. ,,Vroeger heb ik 
les gegeven aan De Haagse Ho-
geschool en als ICT-medewer-
ker gewerkt, maar ik heb er altijd 
een horecabedrijf naast gehad. Ik 
vond het les geven aan De Haag-
se Hogeschool leuk, maar erg in-
tensief. Je moet voortdurend na-
denken en het werk in de horeca 
gaat bij mij van zelf. Mijn hart ligt 
in de horeca.’’ Dat proeven we 
wel. Bij Alfanos wordt het vlees 

en ook sommige groenten op 
houtskool gebakken. Dit is een ty-
pische Midden-Oosterse techniek 
en deze smaak dringt door in het 
brood en zelfs in de sausjes. 

Goede prijs
Als je zin hebt om uit eten te 
gaan, vers en bijzonder eten wilt, 
niet te diep in je portefeuille wilt 
reiken en je even in een hele an-
dere omgeving wilt wanen is Re-
taurant Alfanos zeker een goe-
de keuze. Zij is ongetwijfeld een 
uniek restaurant dat ook nog 
eens betaalbaar is. Zo heb je al 
een hoofdgerecht voor tien euro, 
maar ze zijn bij Alfanos niet al-
leen erg betaalbaar, maar ook erg 
gastvrij. Zo voel je je direct wel-
kom, wanneer je over de deurmat 
geen stapt. Met het gevoel alsof 
we op vakantie zijn geweest ver-
laten we het restaurant, terwijl 
we tegen elkaar zeggen: ,,Wauw, 
we hebben er een lievelings res-
taurant bij!’’ 
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K i n d e r p a g i n a Cultuurscout IAM Movement:
Kunnen zingen, performen 
én de skills hebben om daar 
een praktijk omheen op te 
bouwen - de droom van 
menig muziekliefhebber. 
Multitalent Ilaya Lubrano 
doet het. 

De Nesselandse heeft vanuit haar 
eigen ervaring en wensen een 
talentontwikkelingsprogramma 
ontwikkeld: IAM. Ilaya’s ambi-
ties reiken ver. Rijker in erva-
ring door ideeën uit te proberen 
in haar nabije omgeving in Nes-
selande en in Zevenkamp met 
onder andere de muziekstudio en 
wijkinitiatief Identity start ze bin-
nenkort overzichtelijk: met een 
online platform.

IAM biedt een platform aan men-
sen die hun dromen waarmaken 
en hun ontwikkeling willen delen.
Op het online platform kunnen 
ze hun ontwikkelingen bijhouden
en communiceren met elkaar. 
Talenten van alle leeftijden en 
muziekdisciplines zijn welkom
om mee te doen, hoewel de 

nadruk ligt op jongeren tus-
sen 12 en 25 jaar. Op termijn wil 
Ilaya ook ontmoetingen organise-
ren tussen de talenten. Het idee 
komt voort uit de eigen behoefte 
van Ilaya aan uitwisseling en 
delen vanuit haar passies. Daar-
naast wil ze altijd groeien, en 
gunt dat anderen ook. 

Nieuw eigen nummer
Naast IAM blijft Ilaya ook zelf 
muziek maken. Als IlayaArtist 
maakt ze muziek met invloeden 
vanuit vele culturen en muziek-
stijlen. Niet onder één noemer te 
vangen, op facebook en YouTube 
kan je het zelf ervaren. Haar laat-
ste nummer, met zelf geprodu-
ceerde videoclip heet Humanity. 
Als cultuurscout vind ik Ilaya een 
voorbeeld voor jonge (podium)
kunstenaars. 
Ze durft, gáát en zet haar talen-
ten - die breder zijn dan muziek- 
ook nog eens in, in haar buurt, 
omgeving en uiteindelijk hopelijk 
ook de stad. Ze is kritisch naar 
zichzelf en in haar keuzes en 
staat open voor suggesties. 

Een leukere wereld begint bij jezelf

Inspiratie van dichtbij
Ik heb het beeld dat ik nog niet 
half weet hoeveel talent Zeven-
kamp kent. Meerdere succes-
volle muziektalenten komen uit 
de wijk, dat zegt al veel over de 
potentie. En met een muziek-
buurt in de wijk ligt de asso-
ciatie voor de hand. Inspiratie 
van dichtbij, in dit geval letter-
lijk door een bevlogen ‘buurtge-
noot’ kan sommigen misschien 
net over de grens trekken om 
hun talent bekend te maken en 
te ontwikkelen, samen met ande-
ren. Daar word je zelf gelukkig 
van en levert uiteindelijk voor de 
wijk en stad ook ontzettend veel 
energie op.

Zelf zegt Ilaya: ,,Ik ben hier om 
mensen te inspireren het beste 
uit zichzelf te halen en ze aan 
te moedigen om hun dromen te 
gaan leven. Ik wil daar nu eerst 
het voorbeeld van zijn en daarom 
ga ik mij nu focussen op mijn 
ontwikkeling als artiest. Met mijn 
plan wil ik in de toekomst ook 
echt een wereld creëren, waarin 

jij de ruimte krijgt jezelf te zijn 
en jezelf te ontwikkelen binnen 
jouw interesses. Als dit interes-
sant is voor jou, als dit jou raakt 
of inspireert: volg dan mijn bezig-
heden.” Laat je meenemen in de 
wereld van IAM. 

Ilaya Lubrano - www.facebook.
com/IlayaArtist, www.youtube.
com/IlayaArtist.
Marieke Bongaards, cultuurscout 
Prins Alexander, prinsalexan-
der@cultuurscouts.com. www.
cultuurscouts.com. 

Geld ligt voor het oprapen (door Roel Allart) 
Per ingang van 1 januari 2015 is 
veel veranderd in allerlei wet-
geving. De decentralisatie van 
zorgtaken en de bezuinigingen 
die ermee gemoeid zijn, heb-
ben velen al slapeloze nachten 
bezorgd. 

Maar de broekriem kan losser als 
u op de hoogte bent van alle mo-
gelijkheden die de wet biedt. De-
ze rubriek biedt u tips en infor-
meert u over actuele zaken die fi-
nancieel van belang voor u kun-
nen zijn. Deze editie: schenken 
en erfbelasting.

Schenkingen en erfbelasting
1. U mag jaarlijks € 5.277,- be-
lastingvrij schenken aan uw kin-
deren.

2. U mag elk jaar € 2.111,- belas-
tingvrij schenken aan uw klein-
kinderen.

3. Kinderen tussen 18 jaar en 40 
jaar mogen eenmalig een belas-
tingvrije schenking ontvangen 
van € 25.322,-. Dit bedrag mag 
vrij besteed worden. 

4. Deze eenmalige vrijgestelde 
schenking kan verhoogd worden 
met € 27.430,- (tot € 52.752,- 

per jaar) als het kind deze extra 
schenking gebruikt voor de aan-
koop of verbeteringen aan een 
huis of het volgen van een dure 
studie (niet vrij besteedbaar dus).

Het kind moet bij een verhoog-
de schenking bewijzen dat hij 
het bedrag aan die zaken  be-
steedt. De voorwaarden moeten 
vaak per notariële akte worden 
vastgelegd. Het geld mag niet be-
steed worden aan aflossing van 
oude studieschulden. Uw kind 
komt nu niet meer in aanmerking 
voor scholingsaftrek.

Als niet aan de voorwaarden is 
voldaan ten aanzien van de ver-
hoging van de eenmalig vrijge-
stelde schenking, wordt de over-
eenkomst nietig verklaard en 
moet alsnog belasting worden 
betaald over het extra geschon-
ken bedrag van € 27.430,-. 

Door in gedeelten jaarlijks te 
schenken, wordt een flinke som 
belastinggeld bespaard.
Bij erfenissen moet 20% belasting 
worden betaald als het om uw 
kinderen gaat en 36% als het om 
kleinkinderen gaat, afhankelijk 
van de hoogte van uw vermogen. 

Door dat belastbaar vermogen 
verspreid over jaren al belasting-
vrij te schenken kunt u dus een 
stuk voordeliger uit zijn. In veel 
gevallen is gebleken (87%) dat 
men voordeliger uit is als men 
erfenissen al gedurende de jaren 
voor overlijden in de vorm van 
belastingvrije schenkingen doet.

Schuldbekentenis op papier
U kunt via een ’Schuldbekentenis 
op papier’ een bedrag schuldig 
erkennen aan uw kinderen en het 
direct teruglenen. 

Uw kind heeft dan een vordering 
in box 3. Uw kind dient 1,2% be-
lasting te betalen over de vorde-
ring in box  3. Dat geldt pas wan-
neer het vermogen van het kind 
in box 3 meer bedraagt dan 
€ 19.227,-. 

De ouders zijn wel verplicht 6% 
rente te betalen aan de kinderen 
over het geleende bedrag. Deze 
rente is niet aftrekbaar.   

Voor u als ouder is de schuld af-
trekbaar in box 3 en kan zo een 
belastingvoordeel opleveren. Uw 
vermogen is lager en daarom 
hoeft u minder belasting te be-
talen.

Door het verstrekken van deze 
lening wordt de veel hogere erf-
belasting vermeden.

Vrijgestelde schenken aan 
instellingen of personen.
Heeft u geen kinderen of klein-
kinderen en wenst u toch te 
schenken, dan zijn er ook veel 
besparingen mogelijk. 

1a. Giften mag u fiscaal aftrekken 
als het bedrag boven de 
€ 60,- is en meer dan 1% van het 
verzamelinkomen (inkomen in de 
drie boxen tezamen voor de per-
soonsgebonden aftrek). 

1b. Aftrekbaar is maximaal 10% 
van het verzamelinkomen. 

2. Schenkingen aan personen be-
doeld om hun schulden af te los-
sen zijn belastingvrij.

3. Schenkingen uit moreel en fat-
soenlijk oogpunt, zoals het vrij-
willig aanvullen van iemands pen-
sioen of alimentatie omdat hij/zij 
anders niet rondkomt, zijn ook 
niet belast.

4. Schenkingen van bijvoorbeeld 
uw lijfrenten, waarover u al be-
lasting betaalt, kunnen belasting-
vrij worden geschonken.

Wachten tot uw overlijden is 
voor de belastingdienst zeer gun-
stig, omdat ze dan de volle erf-
belasting ontvangen. Door sim-
pele handelingen, denkwerk en 
spreiding van schenkingen, kunt 
u vaak veel geld besparen.Het 

loont om eens goed naar deze za-
ken te kijken.

Raadpleeg uw belastingconsu-
lent of mail naar victoriumovis@
gmail.com. Via dit adres kunt u 
gratis antwoord en advies krijgen. 
De heer R. Allart voorziet u met 
collega´s graag van advies.

Ook is het mogelijk dat na over-
leg een adviseur langskomt om 
u te helpen bij onder andere de-
ze problematiek. Onze consulen-
ten brengen lage tarieven in reke-
ning. Maximaal € 7,50 per uur en 
per jaaraangifte nooit meer dan 
€ 31,50 (de hele aangifte wordt 
dan verzorgd).

In de volgende editie van de Ze-
venkrant worden de zorgkosten 
onder de loep genomen. De af-
trekpost Specifieke zorgkosten is 
vervallen. Wij maken u wegwijs in 
de nieuwe wetgeving.
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Terugblik schaatsbaan en Kerstpret op het Ambachtsplein Zevenkamp
Moeders met kinderen, tieners, 
ze hadden bijzonder veel pret op 
de stampvolle ijsbaan. Eeuwige 
Noten liet jong talent zien op de 
piano, een concertje bijgewoond 
door enthousiaste ouders. Kun-
stenares Marieke De Koning gaf 
workshops met artistieke resul-
taten. De arrenslee konden we 
begroeten op het plein met de 
enige echte Kerstman. In een 
soort Meet&Greet kon je met de 
baardige man met rode muts op 
de foto. Het Leger des Heils ser-
veerde erwtensoep en chocola-
demelk. 
Bloemist Annemiek Engels van 
Eigen Werk hielp de kids met 
mooie kerststukjes in rieten 
mandjes. Carla van Suena da Mass 
zorgde voor gevoelige kerst-
songs. Los van verrassende wind-
stoten viel het weer reuze mee. 
Het is belangrijk dat voor het Am-
bachtsplein in 2015 een goed 
doortimmerd jaarplan komt waar-
bij winkeliers, Bewonersorganisa-
tie Zevenkamp en omwonenden 
de handen in elkaar gaan slaan.



ZevenKrant nummer 1, drieentwintigste jaargang, februari/maart/april 2015

Terugblik schaatsbaan en Kerstpret op het Ambachtsplein Zevenkamp Column: groen

Kan ík daar wat aan doen ???!!

Er zijn veel ontwikkelingen in de maatschappij. En veel proble-
men respectievelijk vraagstukken. Er is altijd wel ergens oorlog, 
de economie groeit niet hard genoeg, er is te weinig geld voor 
van alles en nog wat, de lucht wordt teveel vervuild, de fossiele 
brandstoffen raken op, en we helpen de aardbol naar de ….. 
met z'n allen.

Daar is al een boel aandacht voor (vooral veel gezeur over geld) 
en daar kunnen we als burgers weinig aan doen. De oorlogen: 
daar breken de machtigste naties hun hoofd over, die geldmo-
len wordt bepaald door overheid en banken en dat milieu is 
zo'n groot vraagstuk dat zelfs de overheid er omheen draait.
Dat laatste punt, milieu, is waar ik nu wat aandacht voor vraag. 
Want juist als de overheid het af laat weten zal de burger een 
grotere bijdrage moeten leveren. Je ziet het trouwens links en 
rechts wel gebeuren. Er staat opeens een auto met een snoer 
vast aan de stoeprand, er liggen links en rechts zonnepane-
len op daken en er staan containers om plastic in de gooien bij 
de winkelcentra. Onlangs is een dag uitgeroepen tot warme-
truien-dag om mensen bewust te maken dat je soms de kachel 
iets lager kunt zetten soms zonder kou te lijden. En dat je zo 
weer een bijdrage kan leveren aan de verkleining van onze 
belasting van het milieu.

Dat laatste is mijns inziens niet de weg. Natuurlijk is bewust-
zijn de eerste stap naar beter handelen, maar grote verbetering 
moet toch uit een andere hoek komen. Ik denk aan verbetering 
van de  isolatiewaarde van woningen, een verwarmingsinstalla-
tie die zuiniger is en energie die duurzaam opgewekt is. De iso-
leer-actie moet door woningcorporaties en verenigingen van 
eigenaren opgepakt worden, met verbeteringen die zichzelf 
ruimschoots terugverdienen aan stookkosten. Die zonnepane-
len moeten collectief aangeschaft worden. Niet alleen om de 
kostprijs verder te verlagen (ze verdienen zichzelf nu al ruim-
schoots terug) maar ook om te voorkomen dat het een zooitje 
wordt. Jaren terug zijn de televisie-antennes op daken en scho-
tels aan balkons teruggedrongen omdat het niet om aan te zien 
was, nu ligt er op elk dak en andere set panelen... vorm, aantal, 
kleur, plaats... het wordt net zo goed een zooitje als die anten-
nes van vroeger. Daar kan je een lijn in trekken en dat moe-
ten we dan gezamenlijk doen. Daarnaast kan je in een huurflat 
niet zomaar zonnepanelen op het dak gaan plaatsen. Hoe kan 
je dan als huurder deelnemen aan de verbetering van de maat-
schappij? Daar moeten collectieve oplossingen voor gezocht 
worden en daar moeten de verhuurders een grote rol in spelen. 
De maatschappij verduurzamen doe je samen.

En dan, wat kan je zélf verder doen voor een duurzamere 
samenleving? 
Het belangrijkste is dat we ons realiseren dat we niet door kun-
nen gaan met grondstoffen uit de aardbol te trekken en daar 
nieuwe producten van te maken. Die energie lossen we op lan-
gere termijn wel op. Daar ben ik van overtuigd. Zon, wind en 
water leveren straks genoeg op, zeker als we ons gebruik door 
technische verbeteringen weten te verlagen. Maar de overige 
grondstoffen? Die zullen we uiteindelijk geheel via kringloop-
systemen moeten herwinnen. Afval scheiden tot basis-materi-
alen en grondstoffen voor nieuwe producten. Die plastic-con-
tainers (van Plastic-Heroes) zijn daarin de volgende stap. Na 
papiercontainers in de jaren '70, glasbakken in de jaren '80 
opkomst milieuparken in de jaren '90 is het even stil geweest 
in Nederland, maar we moeten voort. Die papier- en glas-schei-
ding was destijds ook iets voor de bekende geiten-wollen-sok-
ken-figuren, maar is een nationale prestige-zaak geworden. We 
zijn ’wereldkampioen glasbak-gooien’, stond er in de media. 
Met de overige grondstoffen kunnen we dat ook. We moeten 
ons realiseren dat alles wat we weg gooien grotendeels grond-
stof kan zijn voor nieuwe producten. Daarnaast is alles wat we 
minder aan afval verbranden pure milieuwinst. 
Afval? Scheiden dus. Tot de afvalcontainer zo goed als leeg aan 
de stoeprand staat.
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K i n d e r p a g i n a
4e Filmfestival Zevenkamp 2014

Vrijdag 30 januari was het dan zover: het 4e Filmfestival 
Zevenkamp voor basisscholen vond plaats. Terwijl in het 
centrum van Rotterdam de internationale films in de bio-
scopen draaien tijdens het Internationale Filmfestival Rot-
terdam (IFFR), zaten in de aula van OBS De Waterlelie de 
acteurs, regisseurs en filmmakers van de drie basisscho-
len in Zevenkamp te wachten op de première van hun film. 
Het Filmfestival Zevenkamp is een samenwerkingsverband 
tussen drie Zevenkampse basisscholen en Schoolbuurtwerk 
Alexander. 

Na een warm welkom aan alle 
bezoekers werd de jury voor-
gesteld. Die bestond dit jaar uit 
Corstiaan Breedveld en Jenny 
Greevink (vice-voorzitter gebieds-
commissie en gebiedsnetwer-
ker  Alexander), Marieke Bon-
gerds (cultuurscout Alexander) en 
Suzanne Heikoop (fotojournalist 
van de jongerenkrant Jong010).
 
De drie scholen
Als eerste ging de film van de 
Ds Buskesschool in première: een 
leuke film vol sport en humor 
over het thema ’Met doorzetten 
kun je alles winnen’. Daarna was 
de film van De Vliedberg aan de 
beurt: een spannende film over 
pesten en het oplossen ervan.

De Voorleesdagen
Woensdag 21 januari begonnen de Nationale Voorleesdagen met 
het Voorleesontbijt. Ook op De Waterlelie is het Voorleesontbijt een 
jarenlange traditie. Tijdens het voorlezen van moeders, vaders, juf-
fen en meesters werd het ontbijt opgegeten. We kijken nu al weer uit 
naar het volgende Voorleesontbijt.

Van links naar rechts: Suzanne Heikoop, Jennie Greevink, Marieke Bongaarts & Corstiaan Breedveld

Tot slot de film van de Waterlelie: 
een mooi vormgegeven serieu-
zere film over verschillen in men-
sen, met op het eind een grap-
pige uitkomst. 

Jury had het moeilijk
Terwijl de juryleden vergaderden 
konden de deelnemers en bezoe-
kers genieten van limonade en 
popcorn. De uitslag liet lang op 
zich wachten. De jury had het 
zwaar!
 
Uiteindelijk werd de wisselbe-
ker uitgereikt aan de winnaar van 
2015: de kinderen van de Water-
lelie! Alle filmmakers kregen 
complimenten van de jury voor 
hun goede bijdrage.
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je hoeft het niet eens te worden. 
Denk aan de Nederlandse spreuk: 
’Komt tijd, komt raad’. Aboutaleb 
wil in Nederland begraven wor-
den. ’Dit stukje grond waar ik 
leef en werk is voor mij ontzet-
tend waardevol!’.

Lezen en Schrijven
(beter leren lezen en schrijven)
Elke donderdag vanaf 10.00 uur, 
samen met anderen beter leren 
lezen en schrijven. Naast schil-
der-, dans- en computerlessen 
is er nu ook elke donderdagoch-
tend taalles. 

U bent van harte welkom op: 
Kooikerweg 10 
( 010 - 2070500 

Voor vragen
w.luth@legerdesheils.nl

Met elkaar praten 
Beter leren schrijven
Brieven schrijven, formulieren invullen, studie ondersteuning
Anderen helpen om de taal beter te leren
Beter leren spellen d.m.v. computerprogramma’s
Nieuwsberichten lezen op de computer
Kookrecepten lezen en schrijven
Online kaarten versturen
Oefenen formulieren invullen
Sollicitatiebrieven  
E-mail en Facebook gebruiken 

Atelier 7Art wordt Creatividad
In maart 2013 richtte Ron 
Koldenhof Atelier 7Art op. 
De eerste tijdelijke werk-
ruimte was een leeg winkel-
pand op het Ambachtsplein 
in Zevenkamp. Nadat een 
winkelier gevonden was 
voor dit pand verhuisde 
Atelier 7Art naar Ommoord 
en werd een ruimte aan de 
Hendersonplaats 1, vlakbij 
Romeynshof, betrokken. 

De belangrijkste vrijwilligersac-
tiviteiten zijn het naaiatelier, re-
paratie & herstel en de breiclub. 
Daarnaast werden in 2014 ook 
culturele activiteiten georgani-
seerd. Voorbeelden daarvan wa-
ren o.a. de poëzieweek en het 
wijkevenement KortOMmoord. In 
de loop van 2014 ging Ron Kol-
denhof van start met de culture-
le onderneming Creatividad met  
theaterproducties en workshops. 
Met ingang van 1 januari 2015 
zijn ook de activiteiten van 7Art 
ondergebracht in Creatividad. 
Hierdoor is een  sociale- en cultu-
rele onderneming ontstaan met 
samenwerkingsverbanden tussen 
professionals, bewoners en vrij-
willigers. 

Reparatie & herstel, naaiate-
lier en breiclub
Bij Creatividad is het mogelijk re-
paraties te laten uitvoeren. Voor 
kleine huishoudelijke apparaten 
en fietsen kan dat op maandag 
van 12:00 uur tot 15:00 uur en 
op donderdag van 11:00 uur tot 
14:00 uur. Deze dienstverlening 
is uitgebreid met fietsreparaties. 
Wilt u tegen een voordelige prijs 
vakkundige reparaties uit laten 
voeren, dan is Hendersonplaats 
1 in Rotterdam-Ommoord daar-
voor de juiste plek. De fietsrepa-
raties willen we graag bij u intro-

duceren. In de maanden januari 
en februari kunt u uw fiets langs-
brengen voor een servicebeurt 
voor slechts € 15,- Dat kunt u re-
gelen door het contactformulier 
op de website www.creatividad.
nl in te vullen of te bellen naar 
010-7856583 tijdens openingstij-
den. Langskomen op openings-
tijden is natuurlijk ook mogelijk. 
Op de website treft u tevens een 
prijslijst aan.    

Lessen
Elke donderdagochtend worden 
naailessen gegeven. Aangezien 
er maar 1 naaidocente is, hebben 
we op dit moment een wachtlijst. 
We zijn op zoek naar meer naai-
docenten. Dan is het mogelijk 
nieuwe lessen op te starten.
Elke vrijdagochtend komt de brei-
club bij elkaar.   
Gastgebruik Creatividad
Het is mogelijk de ruimte van 
Creatividad aan de Henderson-
plaats 1 in Rotterdam-Ommoord 
te huren tegen onkostenvergoe-
ding.  

Culturele activiteiten
Creatividad ontwikkelt en maakt 
theatervoorstellingen en work-
shops die vervolgens worden uit-
gevoerd. Dat gebeurt door sa-
menwerkingsverbanden tussen 
professionals, soms met mede-
werking van belangstellende be-
woners. Op dit moment is het 
al mogelijk de kindervoorstel-
ling PAS OP KUIKENS van Thea-
ter EGNIE te boeken. Latin-jazz 
trio SABANA 
brengt sfeervolle 
jazz en latin-jazz 
nummers ten ge-
hore. Soms wor-
den ook muzika-
le uitstapjes ge-
maakt naar on-

der andere pop en gypsy muziek.
Het is ook mogelijk via de web-
site te informeren naar de taal 
workshops DROMENLAND (5-
8 jarigen) en VAN POEZIE NAAR 
RAP (9-12 jarigen) die verzorgd 
kunnen worden. Daarnaast kun-
nen creatieve feestjes geboekt 
worden bij Creatividad.  

In ontwikkeling
Taal en Theater: er wordt ge-
werkt aan de voorstelling Drijf-
zand. In deze voorstelling wordt 
een verhaal verteld waarin taal 
verbonden wordt met voordrach-
ten, dialogen, muziek, zang en 
beeld. Belangstellenden kunnen 
zich nog aanmelden om hierin 
een rol te vervullen.  De bedoe-
ling is in het voorjaar try-outs 
van deze voorstelling te organi-
seren. Naar verwachting zal dit in 
mei 2015 gaan plaatsvinden.
We zijn bezig met het maken van 
een voorstelling met wereldmu-
ziek & poëzie. In een doorlopend 
verhaal zullen muziek en gedich-
ten uit verschillende landen de 
revue passeren. De uitwerking 
hiervan gaat in januari van start.    

Ga voor alle ins en outs naar de 
website van Creatividad.
Contactgegevens Creatividad:
A  Hendersonplaats 1, 3068 JM 
Rotterdam
W www.creatividad.nl 
E  info@creatividad.nl 
T  010-7856583
M 06-28476560 (Ron Koldenhof, 
eigenaar Creatividad)

Bijeenkomst Radicalisme
Het College van burgemees-
ter en wetouders organi-
seerde vier bijeenkomsten 
rond radicalisme. Burge-
meester Aboutaleb pleit voor 
een Wij-samenleving. 

Wie zich uitdrukkelijk afzet te-
gen zo een maatschappij, in Sy-
rië gaat vechten en vervolgens 
zijn wil komt opleggen met een 
kalasjnikov die hoort hier niet. 
Vraag is, hoe we jongeren kun-
nen beschermen tegen radicalis-
me en risico’s kunnen uitsluiten.

Met open armen
In ’76 kwam Aboutaleb naar de 
Noordpolderkade in Den Haag, 
waar oudere vrijwilligers hem de 
kneepjes leerden van de Neder-
landse taal voor een contribu-
tie van een kwartje. Hij vergeet 
nooit hoe ze hem met open ar-
men ontvingen. Achteraf blijken 
ze te behoren tot een christelijke 

club. Als moslim vindt hij het ver-
schrikkelijk dat in Syrië een ka-
tholiek priester die tot zijn laat-
ste cent alles weggaf, werd neer-
gekogeld door IS. Een Marok-
kaanse jongen van 17 jaar vertelt 
de burgemeester dat hij meer be-
ledigd is door de moordenaars, 
dan door de karikaturen van 
Charlie Hebdo.

Onbekend is onbemind
Na de inleiding door de burge-
meester spinnen zich aan diver-
se tafels discussies af. Een bewo-
ner maakt duidelijk dat hij echt 
bang was voor de gevolgen van 
de moorden. Komen wij tegen-
over elkaar te staan? Een Marok-
kaans buurtbewoner vindt, dat 
je de brand voor moet zijn. Is de 
Nederlandse gemeenschap niet 
te gesloten? Is onze samenleving 
niet te zakelijk, niet te virtueel? 
Begin met goede dag te zeggen 
en vervolgens ook wat meer.

Gezamenlijk tuinieren
Gezamenlijk tuinieren in de 
buurt brengt diverse bewoners
meer tot elkaar. Ook deelname 
aan het verenigingsleven wordt 
als remedie tegen radicalisme 
gezien. Suggesties volgen elkaar 
op. Waarom niet meer gemeng-
de huwelijken? Een cursus om-
gaan met belediging is actueel. 
Mix zoveel mogelijk de kinde-
ren. Breng de politiek dichter bij 
het volk. Zoek elkaar op, wees 
tolerant, accepteer verschillen. 
Een Turks buurtbewoner heeft 
het gevoel zich steeds te moeten 
verantwoorden.

In Obama stijl
Aboutaleb besluit in regelrechte 
Obama stijl de bijeenkomst. De 
Nederlandse moslims zijn geen 
slachtoffers, ze zijn zelfbewust 
en gaan met hun tijd mee. Ze 
zijn niet verantwoordelijk voor 
het terrorisme van een heel klei-

ne minderheid, maar ze moeten 
wel hun verantwoordelijkheid 
opnemen. Imams scholen. Deel-
nemen aan gemixt verenigingsle-
ven. De verschillen maken onze 
samenleving interessant. Je kan 
met elkaar in discussie gaan en 
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Op het Doop en Nieuwjaars Feestje in Centraal Wonen 
Zevenkamp, zondagmiddag 18 januari 2015 wensten Cen-
traal Woners elkaar een vreugde- en verwachtingvol 2015 
toe. 

Nieuwjaarsfeestje in Centraal Wonen Zevenkamp

Verwachtingvol omdat hun in 
2015 op te richten Coöpera-
tie dan ook een door de bewo-
ners uitverkozen naam zou krij-
gen. De bewoners willen in 2015 
hun 60 woningen aankopen en 
los van Vestia in eigen beheer 
nemen. De naam werd uiteinde-
lijk... Echter daar was gezien het 
aantal reacties het laatste woord 
nog niet over gesproken. Warme 

wijn, choco, soep, broodje worst 
en oliebollen, alsmede gloeiende 
vuurpotten hielden kaakspieren, 
smaakpapillen en discussie in een 
geanimeerd samenzijn gaande.

Zeer gewaardeerd werden de 
bemoedigende woorden en  de 
smaakvolle bijdrage van Loek 
Ernst de 2e vice voorzitter van de 
gebiedscommissie.

Cursus Aquaslank
Aquaslank is een activiteit speciaal voor ClubAqua leden die graag willen afvallen 

en gelijk aan een betere conditie en figuur willen werken. Kilo’s kwijtraken en MEER 
bewegen is het concept met als resultaat SLANKER, FITTER en beter in je VEL!

Op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur is er een diëtiste, die jou, naast het 
sporten, kan voorzien van informatie over de juiste voeding en je helpt bij gewichts-

controle en lichaamsmetingen. ClubAqua leden betalen geen inschrijfgeld. De kosten 
voor de diëtiste zijn € 5,50 per keer.

Word nu lid van ClubAqua en betaal € 80,- per kwartaal voor 2 keer per week 
Aquafitness. Je kunt, naast Aquaslank kiezen uit ClubAquarobics, ClubAquafit en 

ClubAquabootcamp. We starten 3 februari!
 

Meer weten over de cursus Aquaslank?
Neem contact op met de receptie of bezoek de website van het zwembad.

www.zevenkampsering.nl

Recreatiecentrum Zevenkampse Ring
Zevenkampse Ring 301  -  3068 HG  Rotterdam

Tel:  (010) 455 28 00
www.zevenkampsering.nl  -  zevenkamp@sportfondsen.nl
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De redactie van de ZevenKrant stelt zich niet 
aansprakelijk voor zet- en drukfouten.

NL Doet
Spinet, Klarinet, Blokfluit en 
Gong zinderen op 21 maart 2015 
van de schoonmaakactiviteiten
door aktieve bewoners. Ook 
de voortuintjes moeten gron-
dig worden aangepakt. De werk-
zaamheden starten om 10:00 uur. 
Vanaf 13:00 uur komt de DJ met 
karaoke en rond etenstijd word 
er geculineerd. Alle bewoners 
zijn welkom. Vele handen maken 
licht werk en alles weer voor el-
kaar voor een tijd.

Wijkschouw Zevenkamp
Dinsdag 27 januari 2015 
was het weer zover: De 
Wijkschouw Zevenkamp was 
aan de beurt.

Op de fiets naar Spinet 1 naar 
Vestia getogen. Alle meefietsers 
verzamelden zich daar, maakten 
voor zover ze elkaar nog niet 
kenden, kennis met elkaar onder 
het drinken van een kop koffie of
thee. Er zijn veelal vaste bezoe-
kers die aan de wijkschouw mee-
doen. Per keer wordt een thema 
gehanteerd. Dit keer was het 
schoon en veilig. 

Op weg
Na een half uur koffieleuten gaan 
de schouwers(Zevenkampers) 
naar buiten, onder leiding van 
Barbara Flanderijn -wijkbeheer), 
aangevuld met mensen van de 

Roteb en Stadstoezicht. Op 
bepaalde vaste plaatsen is een 
goed overzicht en kijkt men rond 
of er opvallende dingen zijn waar 
te nemen. Opvallend was, dat de 
omgeving van en het Ambachts-
plein zelf goed schoon zijn, geen 
zwerfvuil aanwezig is of kapotte 
vuilbakken staan. 

Veiligheid
Wat betreft veiligheid wordt ook 
gegekeken naar uitstalborden 
van winkeliers. Uitstalborden 
zijn prima, maar de voetganger 
mag geen hinder hebben. Hierbij 
wordt ook gedacht aan slecht-
zienden of moeders met kinder-
wagens. 

Uitgevoerd
Rondom het plein zoals parkeer-
plaatsen werden niet overgesla-

gen. De schouwenden viel het 
op dat op een aantal plekken die 
bij de vorige schouw genoteerd 
waren als lelijk en slordig, de ge-
meente actie heeft ondernomen 
door het plaatsen van paaltjes en 
draad. Proficiat!

Algemene indruk
Verderweg van het plein dezelfde 
indruk: schoon en veilig. Op de 
hoek Spinet was de middenstraat 
wel verweggezakt, waardoor het 
ijzeren putdeksel te hoog boven 
het straatniveau uitkwam. Dat 
levert wel gevaarlijke sitiuaties 
voor bijvoorbeeld fietsers op. 
Dat werd ook genoteerd. 

Een wijkschouw is nuttig
Op 14 april 2015 is de volgende 
wijkschouw, meldt u om 9:00 uur 
op Spinet 1 bij Vestia. Tot dan!

Belasting-
teruggave 65+-ers
Herman Handriks helpt 
sinds de LCC periode senio-
ren bij het invullen van hun 
belastingpapieren. In veel 
gevallen krijgen de senioren 
geld terug.

Ook dit jaar wil Herman zichin-
zetten, Hij vult de papieren digi-
taal in en dat doet hij bij Buurt-
steunpunt Bosshardt aan de 
Kooikerweg 10.
Dat invullen gebeurt vanaf 15 
maart tot en met eind april. U 

kunt nu al een afspraak maken 
met hem op: ( 010 - 2201077 of 
( 06 - 13479771.

Wat moet u meenbrengen

1) Jaaropgave
2) Ziektekosten
3) DidiD
4) Hypotheekrente (indien van 
toepassing).
5) Jaaropgave van bank bij ver-
mogen.
6) Aangiftebrief.

Vanochtend trof ik een dikke 
enveloppe aan bij mijn voor-
deur. Dat is een bepoefde 
methode om te kijken of 
mensen thuis zijn. Als ze 
zien dat het papier er nog zit 
na een paar dagen weten ze 
dat ze toe kunnen slaan.
Het gaat volgens de politie om 
een bende die al jaren actief is in 
de wijk. Ik heb zelfs met slachtof-
fers gesproken. Een oude dame 
bijvoorbeeld, bij wie de pui er 
uit was gegooid. Drie weken la-
ter lag weer haar pui eruit, omdat 
dat tuig weet dat mensen via de 
verzekering nieuwe spullen aan-
schaft.

PAS OP!

Op Valentijnsdag or-
ganiseerden buurtbe-
woners afkomstig uit 
Indonesië een ontroe-
rende Indiëmiddag in 
Aafje. 

Twee indonesische mei-
den dansten als ranke 
kraanvogels met soepe-
le vingerbewegingen en 
met typische stapjes en 
het hoofd dat los beweegt 
van de romp. De senio-
ren worden mee de vloer 
opgetrokken. Een harpis-
te tokkelde de mooiste 
melodiën die aanzwelden 
tot een verrassend slot-
akkoord. Een Nederlands 
meisje danste stijlvol en 
met veel zwier op de ga-
malanmuziek, getooid 
met bloemen en veren.

Paradijsvogels
Twee paradijsvogels met 
gouden vleugels en vogel-
hoofddeksel brachten de 
beroemde dans van het 
droom-eiland Balie. Klap-
per op de vuurpijl was de 
gezamenlijke dans van ar-
tiesten en senioren op de 
ritmische muziek uit Su-
matra, het grootste ei-
land. 

Modeshow
Een fantastische mode-
show toonde ons de verschil-
lende bevolkingsgroepen van 
Indonesië. ’Zie je die shieke 
kleding van de Balinezen? Stoot 
een indonesische senior mij aan? 
Dat kan ik niet betalen! Kijk, dat 
is een hindoestaanse.’ Ze geeft 
wel meer commentaar: ’zie je die 

Kraanvogels 
en Paradijsvogels

ogen!’
Tot slot worden indische liede-
ren gezongen. Niet alleen het in-
donesische gezelschap uit Aaf-
je, maar ook de Hollanders zin-
gen mee uit volle borst. Af en toe 
wordt een traan weggepinkt. Het 
is pure nostalgie. Alle senioren 

kregen een hartje gemaakt door 
de kinderen van de waterlelie. 

De indonesische artiesten en de 
buurtbewoners hebben het Aafje 
publiek een ontroerende middag 
bezorgd. Ze brachten de buurt 
naar binnen.
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Het thema voor deze puzzel is: Buiten Beter App. 
Uit alle goede inzendingen worden drie winnaars 
getrokken: een cadeaubon ter waarde van 10 eu-
ro, binnen 2 maanden na het verschijnen van de Ze-
venKrant aan het Spinet 19 op maandagochtend. 
De namen worden in ZevenKrant nummer 2 van 

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

Woordzoeker

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

2015 bekendgemaakt. 
De oplossing van ZevenKrant 6 van 2014 is: Het Le-
ger des Heils verlicht het menselijk leed en doet 
dat heel breed vooral in de donkere kerstda-
gen. De winnaars zijn: L. Usmany van de Dieze, L. 
Schotsborg en R.W. Batenburg. 

Adequaat
Android
Applicatie
Bereikbaar
Beter
Betrokkenheid
Blackberry
Buiten
Buitenprobleem
Buitenruimtes
Emailreactie
Fietswrakken
Foto
Fotograferen
Gatindeweg
GPS-bepaling
Iphone
Klagen
Lantaarnpaal
Locatie
Onderhoud
Proefmelding
Reparatie
Schoon
Signaleren
Smartphone
Snelheid
Stoeptegel

Handige adressen om te weten

Symbian
Vandalisme
Veiligheid
Vierentwintig
Vierstappen
Vuilbakken

Vuilbushokje
Vuilniszakken
Windowsmobile
Windowsphone
Winkelwagentjes
Zwerfafval

Op donderdag 29 januari 
2015 heeft scootmobielclub 
de Blijde Rijders, haar eer-
ste bingomiddag gehouden. 
Deze middag vond plaats in 
de brasserie van het zwem-
bad aan de Zevenkampse 
Ring.

De penningmeester van de club 
was al weken van te voren bezig
geweest met het verzamelen van 
prijzen bij de plaatselijke onder-
nemers. De scootmobielclub be-
dankt heel ondernemend Zeven-
kamp voor hun bijdrage in welke 
vorm dan ook.

Start
Om precies 13:00 uur trapte de 
club af voor de eerste ronde en 
om 15:30 uur konden we terug 
kijken op zeer geslaagde bingo-
middag. De aanwezige bezoe-
kers waren zeer tevreden over de 

hele organisatie van deze bingo-
middag. De scootmobielclub wil 
een ieder bedanken die, in welke 
vorm dan ook, deze middag tot 
een groot succes heeft gemaakt.
De scootmobielclub is van plan 
om in de nabije toekomst meer-
dere Bingomiddagen te organi-
seren. 

De eerstvolgende is 5 maart 2015 
in Zwembad Zevenkampse Ring.
Winnares Cocky Klaris (op de scoot).

Scootmobielclub
BuitenBeter

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


