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Aarhof haalt de buurt naar binnen
Carlo Bonte is 21 jaar huismeester in de Aarhof, een
groot wooncomplex voor 55
plussers. Aan de buitenste
flank liggen de zelfstandige
woningen en in het midden
het verzorgingsgedeelte.
Van techneut tot aanspreekpunt
Carlo’s functie evolueerde van
meer technisch naar aanspreekpunt voor bewoners, van klussen naar meer maatschappelijke
taken. Gezien ouderen langer
thuisblijven wordt het Aarhof publiek in de verzorging meer hulpbehoevend. In vergelijking met
vroeger komen bewoners ook
meer met hun problemen voor de
dag. Vroeger werd dit meer weggestopt, het was not done. De
bevolking van Zevenkamp is in de
loop der jaren kleuriger geworden. Veel Surinamers zijn gaan
wonen in de Rivierenbuurt.
Einde verzorgingshuis
De Aarhof heeft 121 zelfstandige
woningen waarin 150 mensen
wonen. 71 bewoners zitten in
het verzorging gedeelte. Laurens
was als huurder verantwoordelijk
voor de verzorging,WoonCompas

is de eigenaar van de woningen. Carlo schetst een stukje geschiedenis. Eerst was de Aarhof
eigendom van een protestantschristelijke stichting. Het ministerie vond dat zorginstellingen
geen eigenaar mochten zijn. Gemeenschapsgeld zou anders in
vastgoed kunnen verdwijnen. De
stichting werd dan ook gesplitst
in ZVO ( zorg voor ouderen) en
HVO ( huisvesting voor ouderen).
ZVO gaat op in Laurens. Het Rijk
vindt dat ouderen langer thuis
moeten blijven. Alleen met indicatie 5 kom je nog in een verzorgingshuis, dat eigenlijk een
verpleeghuis is. Lagere indicaties
komen hoogstens in aanmerking
voor een dagbesteding. In feite
is het afgelopen met het verzorgingshuis. Laurens heeft dan ook
zijn huur in de Aarhof opgezegd
om financiële redenen.

bevolen. Huiseigenaar WoonCompas heeft hiervoor ruimte ter
beschikking gesteld.
Nieuwe huurders
Het verzorgingsgedeelte wordt
nu in 2016 ingevuld door een
verpleeghuis uit Capelle dat
wordt gerenoveerd. In 2017 komt
Aafje naar de Aarhof ook in verband met een renovatie. De grote
algemene ruimte van Laurens
met bar, theater en keuken komt
ter beschikking voor dagbesteding, een betaalbaar restaurant

en een cultureel programma. Volgens Carlo is het aan de buurt
om dit in te vullen, WoonCompas
staat hiervoor open.
Een ideaalbeeld
Carlo houdt van levendigheid.
Hij is blij dat INIS zich naar buiten, naar de buurt toe richt. Zijn
ideaalbeeld is de begane grond
als inloop voor de wijk. Zet de
deur open. Op termijn kunnen de
kamers van het verzorgingsgedeelte samengetrokken worden
tot betaalbare appartementjes.

Carlo kreeg alle info van de eerste huismeester, uit de eerste
hand. Hij stopt zijn ziel en zaligheid in de Aarhof. Toen de Aarhof vijf jaar bestond werd een
beeldje geschonken en in een nis
gemetseld.
Archief
Ook het archief is behouden gebleven. We krijgen unieke foto’s
te zien. Regelmatig rinkelt de telefoon. Het werk gaat door voor
een manusje van alles en dat met
veel liefde voor zijn vak.

Nieuwkomer haalt de buurt
binnen
Een nieuwe zorginstelling INIS
wil een dagbesteding organiseren
met geld dat komt van indicaties
van individuele deelnemers. Een
forse Surinaamse groep onder
leiding van Ine Breeveld heeft
INIS voor hun dagbesteding aan-

Wat is een huis in de wijk? Vrijwilligers
Een Huis van de Wijk is de
centrale ontmoetingsplek
voor alle buurtbewoners.
Het kan een buurtcentrum
zijn, maar soms is het huis
van de-wijk-logo wijk de gezamenlijke tuin, ligt het in
een zorgcentrum of een centraal wijkgebouw.

Het is in ieder geval een plek
waar bewoners gestimuleerd
worden iets te doen voor anderen, voor zichzelf of voor hun
wijk. Bewoners kunnen hier van
alles ondernemen. Voor, door en
met elkaar.
Wat vindt u in een Huis van
de Wijk?
In het Huis van de Wijk vindt u

bewoners- en vrijwilligersorganisaties, zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, (sport)
verenigingen of diverse wijkclubs. Zij zorgen voor een fijne
plek waar bewoners zich welkom
en gewaardeerd voelen, elkaar
kunnen ontmoeten en hulp kunnen krijgen als dat nodig is.
Algemeen onderdak
Een Huis van de Wijk biedt bijvoorbeeld onderdak aan activiteiten als een klussendienst, maaltijdvoorziening of scootmobiel
service. Bewoners kunnen cursussen geven of volgen, meedoen
aan gezond bewegen of gezond
eten, de Nederlandse taal oefenen en er zijn leuke activiteiten
voor kinderen en jongeren.
De sociaal beheerder bewaakt
de sfeer, zorgt voor goed contact
met de buurt, bindt vrijwilligers
met elkaar. En zorgt dat het contact tussen verschillende gebruikers van het Huis van de Wijk
goed verloopt.

Zelfbeheer tuinen Kooikerweg
Tot eind 2015 werden deze door
vrijwilligers onderhouden (bewonerscommissie Vestia). Wegens
leeftijd leggen zij hun werkzaamheden neer. Binnen hun netwerk
is het niet gelukt om nieuwe vrijwilligers te vinden, die het stokje
willen overnemen.

Gezocht
Mensen met groene vingers, die
de werkzaamheden bestaande uit
maaien, snoeien, schoffelen, water geven e.d. voor zo’n 2 dagdelen per week (=8 uur per week)
willen overnemen?
3 tuinen het gaat (=donker
groen gearceerd)
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Lezen is leuk!

Zoldervondsten Rotterdam

Prentenboek van het jaar
2016 ’We hebben er een
geitje bij’.

Heb jij nog foto’s, filmpjes,
dia’s of video’s van je eerste
concert in Nighttown, een
jazzoptreden in Club B14, je
zus als dansmarieke of andere beelden van het Rotterdamse culturele leven tussen
1940 en 2000? Neem deze
dan mee naar RoZoVo en
deel ze met de rest van Rotterdam!

Het boek dat niet alleen een fantastisch kijk- en voorleesboek is,
maar ook bekendheid geniet vanwege de nationale voorleesdagen. Het thema van het boek ’De
boerderij’ spreekt vele kinderen
aan. Essentie van het verhaal is
de geboorte van een nieuwe bewoner op de kinderboerderij. Het
jongetje Mik bezoekt de kinderboerderij voor het eerst en hoort
van de koe dat er een geitje geboren is.
Eerst langs alle bewoners
Voordat Mik het geitje op de kin-

derboerderij heeft gevonden,
moet hij langs alle dieren die hier
wonen. De dieren geven elk op
hun eigen manier uiting aan hun
blijdschap vanwege het baby geitje. Het is een kort verhaal dat
makkelijk wegleest. Het verhaal
is voor het gemak in rijm gezet
en is daardoor goed te gebruiken
als voorleesboek.
De tekeningen op groot formaat
(2x A4) zijn prachtig. Weet jij alle
boerderij bewoners, zoals een
ooievaar en een slak, te vinden
op de prenten?
Dit boek met korting aankopen?
Ga dan naar lezenisleuk.easyshopping.nl !

Activiteiten maart
Ambachtsplein

In het kader van Rotterdam Viert
de Stad! organiseert Cultuur Concreet in samenwerking met Rottop drie bijeenkomsten in Rotterdamse weder-opbouwwijken.
Hier kan je jouw oude foto’s en
films voorleggen aan experts van
Stadsarchief Rotterdam en Museum Rotterdam. Je persoonlijke
anekdotes worden opgetekend
en de experts plaatsen het beeld
in het Rotterdam van die tijd.
Ook naar jouw vondsten zijn wij
zeer benieuwd!
Wil je beeldmateriaal met
ons delen?
Ga dan alvast op zoek naar culturele opgravingen uit de periode
1940 tot 2000, bij voorkeur niet
eerder gepubliceerd en van goede kwaliteit, en neem deze mee
naar een van de bijeenkomsten.
Bestaat je materiaal uit filmpjes
of video’s? Laat ons dit van te voren even weten via info@cultuurconcreet.nl. Ook bij uniek materiaal dat je nu al wilt delen, kun
je contact op nemen met Cultuur
Concreet via info@cultuurconcreet.nl.

zaterdag 12 maart
Rommelmarkt Scootmobielclub
Zaterdag 19 maart
Paashaas huppelt op het Ambachtspein
Vrijdag 25 en zaterdag 26 maart
Pasar Malam (Indonesische markt)

Wat gebeurt met materiaal?
Het materiaal wordt ter plekke
gedigitaliseerd en kan vervolgens weer mee naar huis worden

Jongerenpodium
Ambachtsplein
Festival 21 mei

Spinazie ei voor 2 personen

Inschrijven kan via info@eeuwigenoten.nl
Stuur informatie en minimaal 2 mp3 audio files van jezelf of band naar bovengenoemd email adres en wij nemen contact
met je op.
Locatie :
Ambachtsplein Rotterdam Zevenkamp

De bijeenkomsten
De bijeenkomsten worden ingeleid met een lezing van Architectuurhistoricus Wijnand Galema.
Hij vertelt je alles over de stedenbouwkundige totstandkoming
van de wijk waar we die dag aanwezig zijn. Niemand minder dan
Oma Greet is de gastvrouw, ze
bevraagt gasten over hun vondsten en verhalen. Oma Greet is
een ras Rotterdammer. Ze houdt
van haar stad Rotterdam en de
mensen op straat. Ze is geïnteresseerd in alles en iedereen.
Ook staat er een leuke muzikale
act op het programma. Kom, deel
en kijk!
5 maart – Pendrecht
officiële aftrap door Paul van de
Laar van 14:30 uur - 17:00 uur
in Vitaal Pendrecht, Plein 1953
nummer192.
Paul van de Laar, directeur van
Museum Rotterdam, opent Ro-

Zovo officieel. Hij weet als geen
ander zijn toehoorders te boeien.
In de week voor de bijeenkomst
is er al van alles te doen in Pendrecht, zoals een tour van Dagburgemeester Mario Bosch.
12 maart – Kralingen West
14.30 – 17.00 – Galerie Kralingen, Gashouderstraat 9
Speciale gast is historicus Dik
Vuik. Hij geeft een lezing geeft
over de wederopbouw van het
gebied.
19 maart – Prins Alexander
14.30 – 17.00 – Het Palet, Duikerstraat 29
De Historische Vereniging Prins
Alexander en historische commissie ‘De Ommoordse Polder’ vierden al eerder ‘50 jaar geleden de
eerste paal in Prins Alexander’ en
‘50 jaar Ommoord’. Nu is het opnieuw tijd voor een feestje!
Het zou geweldig zijn als er zoveel mogelijke mensen beelden
komen delen. Maar je mag natuurlijk ook gewoon komen kijken en luisteren! Wil je op de
hoogte blijven? Houd dan deze
website en onze Facebookpagina
in de gaten. Voor meer informatie kun je contact opnemen via
info@cultuurconcreet.nl.

ROTTERDAMSE

ZOLDER
VONDSTEN
EN FILMS UIT DE

Kom naar:
Pendrecht

5 maart

14.30 – 17.00 VITAAL PENDRECHT
PLEIN 1953 NO.192

Kralingen West

12 maart

14.30 - 17.00 GALERIE KRALINGEN
GASHOUDERSTRAAT 9

Prins Alexander

19 maart
14.30 - 17.00 HET PALET
DUIKERSTRAAT 29
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KOM JE BEELDEN

BRENGEN

Natuurlijk koken met Hella
KIJKEN
LAAT ONZE EXPERTS

OMA GREET WIL MET JE

Dit keer, beetje vooruitlopend op Pasen, is een heerlijk en niet zo
moeilijk recept met eieren in de hoofdrol. Scharreleieren? Klinkt
mooi, maar wat weet je van de herkomst? Wil je rekening houden
met de dieren die voor onze eitjes zorgen? Dat ze een beetje leven
hebben? Neem dan biologische eieren met
deo.a.
code
0 eropvan
en met
Met
experts
Stadsarchief
Rotterdam
en Museum
Rotterdam,
drie sterren, want dat zijn eieren van kippen
die zo natuurlijk
mogelijk
lezing door Architectuurhistoricus
mogen leven, binnen met 6,7 kip per vierkante
meter zitten, dus ‘veel’
Wijnand Galema en muziek.
ruimte hebben, maar ook naar buiten mogen en biologisch voer krijgen. (dus voor jou ook beter!). Dit zijn de cultuurscouts.com/rozovo
diervriendelijkste eieren. Wil
je meer weten?

PRATEN

HET CULTURELE
VERLEDEN SAMEN

DELEN

grafisch ontwerp: www.graphicgrocery.nl

In mei 2016 is het weer zover, dan vindt het
2e Jongerenpodium Ambachtsplein Festival
plaats en jij mag jouw talenten laten zien.

genomen. Een selectie van de
beelden en de verhalen wordt in
april getoond op beeldschermen
in etalages in de binnenstad, in
de Centrale Bibliotheek en in de
wederopbouwwijken waar de bijeenkomsten plaatsvinden. De selectie is dan ook te zien via www.
rottop.nl.

Kijk eens op www.wakkerdier.nl.
Het recept
Snijd de ui en knoflook fijn en bak in een koekepan in de boter 3
minuten. Voeg de spinazie toe. Klop de eieren los met de mosterd,
zout/peper en roer er de peterselie dan door. Roer het eiermengsel
door de rest in de koekepan en bak op middelhoog vuur zachtjes tot
het gestold is. Snijd in punten en serveer met salade (veldsla/rucola of
wat je lekker vindt) en tomaatjes en frietjes.
Je kunt als je wilt, er nog kaas opleggen en laten smelten of even
onder de gril zetten als variatie, maar hij is zo al heel lekker!
Eet smakelijk

Ingrediënten

1 kleine ui
1 knoflookteentje
250 gram verse spinazie
1 e.l. grove mosterd
4 eieren code 0
2 e.l. gesnipperde peterselie
25 gram boter
zout/peper.
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Buurtwerk/Dock in Zevenkamp

( 010 - 4553799

Even voorstellen

Leuke schilderlessen
Leuke schilderlessen voor
kinderen in Youngsters!
Iedere vrijdagmiddag wordt er in
Youngsters (Ambachtsplein 141)
geschilderd door kinderen van
6 tot 12 jaar. De les duurt van
15:45 uur tot 17:00 uur, maar de
eerste kinderen staan al eerder
bij de juf om te helpen met het
klaarzetten van de limonade en
de materialen.

Hallo beste bewoners van
Zevenkamp.
Wij, Loubna Farissi en Lies Tredgett, willen ons graag even voorstellen, wij zijn de nieuwe medewerkers van DOCK in de wijken.
Loubna werkt voor de wijken Zevenkamp en Nesselande, en Lies
werkt voor de wijken Zevenkamp
en Ommoord.
Wil je met ons kennis maken,
heb je vragen over de wijk, de
buurt, de straat en nog veel
meer? Stap dan een keer op
woensdagmiddag bij het Huis van
de Wijk Youngsters naar binnen.

Loubna en Lies zitten hier
woensdagmiddagen van 13.00
tot 15.00. Kunt u niet naar
Youngsters komen dan kun je ons
natuurlijk altijd bellen of mailen.
Informatie
Je kunt contact opnemen met
Loubna Farissi op de maandag
en woensdag per mail lfarissi@
dock.nl of ( 06 - 38759251 en
met Lies Tredgett op maandag,
dinsdag en woensdag per mail
ltredgett@dock.nl of ( 06 41677340.
Tot ziens in Youngsters Zevenkamp!

Email: cjv@buurtwerk.nl

jes en tandenborstels.
Ben je ook zo creatief?
Houdt een kind van tekenen en
schilderen en kan het daar al
ruim een uur mee bezig zijn?
Dan is hij of zij van harte welkom
op vrijdagmiddag.

Interesse?
Neem contact op met Marieke
de Koning met ( 06 - 33092407
of op www.mjdekoning.nl of doe
mee met de les (kosten a 5,-.
Wel graag vooraf aanmelden
in verband met beperkt aantal
plaatsen).

Marieke vernieuwt
Beeldend Kunstenaar Marieke de
Koning bedenkt elke week in samenspraak met de kinderen een
verrassende opdracht met verf,
krijt, houtskool of bijvoorbeeld
inkt. Iedere les wordt gewerkt
naar aanleiding van een uitdagend onderwerp zoals de pinguïns op de foto.
Inventief
De ijskoude pinguïntekeningen
op de foto’s zijn bespat met witte verf omdat één van de kinderen graag wilde werken met zeef-

Koken met ’Oud en Jong’
Donderdag 28 januari 2016 konden bewoners uit Zevenkamp
weer komen eten op het adres
Youngsters Ambachtsplein 141.
Het was gezellig druk met 25
gasten. Ook namen wij afscheid
van Berry Verheij, de medewerker
van Youngsters die een nieuwe
baan heeft gevonden.
Vier vrijwilligers uit de wijk koken en serveren maandelijks met

de kinderen van de kookclub van
Youngsters een driegangen-menu. De volgende activiteit vindt
plaats op donderdag 25 februari
in de grote zaal, van 17.30 uur
tot 19.30 uur. Voortaan dus de
vierde donderdag van de maand.
De zaal is open vanaf 16.30 uur.
De kosten zijn voor de maaltijd
b 4,75 .
U kunt betalen op de avond zelf.

Jong010
U komt toch ook?
Eet smakelijk!

In het lezersonderzoek 2015
blijkt dat de kinderen het prachtig vinden dat zij zelf het onderwerp zijn, een onderwerp
kunnen aandragen en de krant
jong010 op elke basisschool in
Prins Alexander bij de basisscholen bezorgd wordt.
Voor iedereen toegankelijk dus.
De krant draagt bij aan taalontwikkeling, algemene ontwikkeling, bekend raken met de buurt,
de Gebiedscommissie en de stad,

alsook bekend raken met een
krant, media ennieuws.
Meer dan de helft van de leraren
laten de krant in de klas lezen en
geven de krant aan alle kinderen
mee naar huis. Meer dan de helft
van de kinderen leest hem ook.
Sterker
De kinderen ontwikkelen en
ontdekken hun talenten. Ook
wordt de positie van de kinderen
versterkt in de wijken en raken
ze meer betrokken in hun wijk.

Griezelkabinet 5+ (16 maart)
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Op b.s. de Verbinding wekelijks Pannenkoeken
Basisschool De Verbinding zet
wekelijks de kinderen in het zonnetje met pannenkoeken van de
pannenkoekenjuf Gracia Grootfaam. Om 8 uur staan de pannenkoeken al weer warm te worden, zijn de tafeltjes gedekt en
beleg klaargezet. Een voor een
druppelen de kindertjes naar bin-

nen met een blij verwachtingsvol gezicht. Langs de klasjes vol
rust lopend zie je de kinderen
het naar hun zin hebben, hoe kan
het ook, kleine klasjes, veel aandacht.
In 2016 is er een groep acht waarvan verwacht wordt waarvan alle
minimaal HAVO zullen scoren.

’Vier het Leven viert 5-jarig bestaan’
Het aantal ouderen dat zich
aanmeldt bij stichting Vier
het Leven groeit nog steeds.
De behoefte aan sociaal
contact en nieuwe belevenissen is groot. De kracht
van Vier het Leven zit in
de persoonlijke aanpak en
aandacht.
Door ouderen te begeleiden naar
theater, film en concert, nemen
we de drempels weg die oudere
mensen tegenhouden om uit te
gaan. Gasten worden opgehaald
en weer thuisgebracht door vrijwilligers. Deze cultuurliefhebbers bieden daar waar nodig een
ondersteunende arm en zorgen
ervoor dat samen genoten wordt
van een fantastische activiteit,
waar iedereen naar uitkijkt en na
afloop nog lang van nageniet.
Loskomen van de dagelijkse
sfeer
Vier het Leven bestaat 5 jaar in
Rotterdam. Tijdens deze 5 jaar
zijn we flink gegroeid, op dit
moment hebben we meer dan
400 Rotterdamse ouderen in ons
bestand. Sinds de start op 1 feruari 2011 hebben we al ruim

2700 deelnames verzorgd! Het
allereerste uitje ging naar de
voorstelling ‘Volendam, de Musical’. De heer Bosgra die al 5 jaar
deelneemt aan onze uitjes, was
er ook die eerste keer al bij. Hij
geniet elke keer opnieuw als hij
meegaat: ‘Door Vier het Leven
kan ik even loskomen van de dagelijkse sfeer. We gaan altijd naar
een toegankelijke plek. Ze houden er altijd rekening mee als je
bijvoorbeeld motorisch wat beperkingen hebt. Waarom de uitjes zo bijzonder voor me zijn?
Het contact met andere mensen
en het uitgaan, naar dingen waar
je anders niet aan toe komt. De
voorstelling die ik me nog goed
kan herinneren was De Jantjes
in het Nieuwe Luxor. We hadden
toen een persoonlijk onderhoud
met Willeke Alberti! En gisteren
ben ik bijvoorbeeld nog naar de
Senioren Bigband Rotterdam in
LCC Castagnet geweest´.
Enthousiaste vrijwilligers
Niet alleen de gasten worden blij
van Vier het Leven, ook de vele
vrijwilligers genieten keer op
keer weer van de uitjes. Bijvoorbeeld Jeanet, één van de vrijwil-

ligsters van het eerste uur: ‘Vier
het Leven is een organisatie die
me erg aanspreekt. Ik hou veel
van theater en toneel, en het lijkt
me vreselijk als ik dat later zou
moeten missen omdat ik niet
meer alleen de deur uit kan. Toen
ik 5 jaar geleden de advertentie
zag, heb ik direct gereageerd. Als
ik een uitje voor de boeg heb,
verdiep ik mij even in de voorstelling. Ook verheug ik me op
de gezellige telefoongesprekken
vooraf met mijn gasten, om af te
spreken hoe laat ik hen zal ophalen. Alle voorstellingen hebben
iets bijzonders. Vaak is het op de
heenreis al heel gezellig, soms
maken we een extra rondje Coolsingel en Hofplein, om de prachtige verlichting te bewonderen.
Sommige gasten hebben dat al
jaren niet meer gezien.
Elk jaar is er een Vier het Leven
matinee waar bijna alle gasten
en vrijwilligers aanwezig zijn.
Het respect en de dankbaarheid
van de gasten voor de gigantische organisatie is zo mooi om
te zien! Vooral de happenings bij
paleis Soestdijk en de voorstelling Soldaat van Oranje zal ik mij
nog lang heugen. Maar eigenlijk
zijn alle uitjes bijzonder voor mij:
als ik al die blije mensen om mij
heen zie, word ik daar zelf ook
erg blij van. Ook is het grappig
dat ik soms naar een voorstelling
ga die ik zelf nooit zou uitzoeken
en vervolgens heel blij ben dat ik
de voorstelling toch gezien heb.
Het belangrijkste vind ik om mijn
gasten zo te zien genieten, daar
doe ik het voor en hopelijk zijn
er later mensen die dit voor mij
willen doen.’
Gaat u met ons mee?
Bent u op leeftijd en wilt u gezellig een middag of avond uit? Ga

dan met ons mee! Stichting Vier
het Leven organiseert film-, theater- en concertbezoeken voor
ouderen (vanaf 65 jaar). Geniet
met een klein gezelschap van een
heerlijke middag of avond uit!
Wij begeleiden u persoonlijk van
deur tot deur. Want samen uit is
samen genieten! Gaat u met ons
mee? Het nieuwe programma
gaat vanaf 1 maart van start. U
kunt het programma vrijblijvend
aanvragen op werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur via het
landelijke (reserverings)nummer
035-524 51 56. Het programma
wordt dan per post toegestuurd.
Het overzicht met alle voorstellingen is ook te vinden op:
www.4hetleven.nl
Ook ouderen met een rollator of
rolstoel zijn welkom. Hiervoor
verzorgen we aangepast vervoer
als dat nodig is.
Vrijwilliger worden?
De begeleiding van de uitjes is
in handen van een team van enthousiaste vrijwilligers. Vier het
Leven is nog op zoek naar betrokken vrijwilligers woonachtig
in het gebied Prins Alexander.
Wilt u zich inzetten om onze
gasten een heerlijke middag/
avond uit te bezorgen? Bent u
ook overdag beschikbaar voor
begeleiding van gasten? En bent
u enthousiast én in het bezit van
een 5-deurs auto? Meld u dan
aan! Dat kan via telefoonnummer 035-524 515 6 of per mail,
info@4hetleven.
Vacature Locatiecoördinator (4-8
uur per week)
Voor het versterken van ons team
is Vier het Leven Rotterdam op
zoek naar een Locatiecoördinator
(vrijwilligersfunctie) voor 4 tot 8
uur per week. Het betreft diverse
werkzaamheden zodat de uitjes

voor onze gasten goed verlopen.
Kijk voor de volledige functieomschrijving op www.4hetleven.nl
Informatie
( 035 - 5245156 of surf
www.4hetleven.nl.

De agenda
1) Verrassingsfilm
U kunt circa 10 dagen van te
voren bestellen ( met 035 5245156 voor de titel van de film
en de definitieve aanvangstijd.
Zaterdag 5 maart 2016
Om14:30 uur
LantarenVenster - Rotterdam
Entree19,50 Euro
2) Doek! Komedie
Loes Luca & Peter Blok
Zondag 6 maart 2016
Om 15:00 uur
Oude Luxor Theater - Rotterdam
Entree 40,00 Euro
3) Willem Ruis - Musical
de show van zijn leven met Johnny Kraaijkamp
Zaterdag 12 maart 2016
Om 20.00 uur
Oude Luxor Theater - Rotterdam
47,50 Euro
4) Il Trovatore Opera
Tatarstan
Dinsdag 15 maart 2016
Om 20:00 uur
Nieuwe Luxor Theater
59,50 Euro
5. Cinderella - Ballet
Donderdag 17 maart 2016
Om 20:00 uur
Nieuwe Luxor Theater
59,50 Euro.
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Nieuw: INIS
Na Laurens trekt INIS in bij
de Aarhof. Coördinator André Nasution lichtte één en
ander toe tijdens een stemmige nieuwjaarsreceptie.
INIS gaat als start activiteiten organiseren voor de Surinaamse gemeenschap.
Voor de bewonerscommissie van
de Aarhof met als trekker mevrouw Kalkman wordt een vrijwilligers wervingscampagne opgezet. INIS levert verpleging, verzorging, begeleiding, thuishulp,
activiteitenprogramma’s en terminale zorg. De organisatie heeft
ambitie om te groeien en ziet
haar entree in de Aarhof als een
eerste stap. Ook de buurt kan
van de diensten van INIS gebruik
maken. INIS introduceert de wijkkookclub en belooft bijscholing
voor vrijwilligers.
Goed afspraken
Met de bewonerscommissie worden goede afspraken gemaakt
omtrent de invulling van de dag-

besteding. INIS gaat bewoners
persoonlijk benaderen om hen
aan een indicatie te helpen waarmee een goede activiteiten organisatie kan gefinancierd worden.
1800 Klanten
INIS is 11 jaar geleden als thuiszorg organisatie opgericht en
heeft 1800 cliënten en 320 medewerkers. INIS is bereikbaar op
( 010 - 8009494 of via info@
thuiszorg.nl.
Ook voor de wijk
Marcel Korthorst directeur van
Wooncompas verzekerde tijdens
de nieuwjaars borrel dat constructief wordt gewerkt aan een
invulling van de gemeenschappelijke ruimte. Tijdelijk trekt ook
Aafje in bij de Aarhof. Alles wijst
erop dat de Aarhofzaal haar bruisend karakter gaat behouden.
Op termijn zullen de Aarhofkamers omgebouwd worden tot
zelfstandige huisvesting. Voor de
gemeenschappelijke voorziening
komt een uitgewerkt plan.

www.bo7kamp.nl
De meest complete en uptodate website van
Bewoners Organisatie Zevenkamp

Opto-Ring™
Ambachtsplein
is jarig!
In maart vieren we
dat we 1 jaar bestaan!
Wilt u weten hoe we dat vieren?
Houd onze facebook pagina goed
in de gaten! Geen facebook?
Geen zorgen! Loop even binnen
en vier het met ons mee! Houd
ook onze nieuwe flyer in de gaten! Een complete enkelvoudige
bril al voor b 85,-! Want goed
hoeft niet duur te zijn. Eigenlijk
zijn we nog goedkoper dan een

keten….. Natuurlijk krijgt u bij
ons altijd eerlijk advies! Maar
nog belangrijker, we nemen de
tijd om u te adviseren. Daarnaast
ontvangt u het volledige bril verzorgings pakket (t.w.v. d 7.50)
bij aanschaf van uw bril. Gewoon
omdat wanneer je iets weggeeft
dit goed moet zijn. Daarbij is onze standaard duo deal altijd van
kracht. Kom snel langs en maak
gebruik van onze service! OptoRing™ Ambachtsplein - Ambachtsplein 125 - 3068 GV Rotterdam

persoonlijk & vakkundig
Wat kan Thuiszorg iNis voor u betekenen?
Als u hulp of steun nodig heeft, doet u vaak
een beroep op uw familie, vrienden of buren.
Soms is dat niet meer voldoende en u wilt toch
zelfstandig in uw eigen huis blijven wonen.
Thuiszorg inis neemt dan graag het zorgstokje over. Wij hebben plezier in ons werk en
bouwen een persoonlijke band met u op. Wij
zijn een awbz–erkende en hkz–gecertificeerde thuiszorgorganisatie.
onze persoonlijke aanpak
Bij Thuiszorg inis krijgt u een vaste verzorgende die deel uitmaakt van een vast team.
En heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij uw
vaste contactpersoon. Thuiszorg inis vindt
persoonlijk contact heel belangrijk. Daarnaast
houden we rekening met persoonlijke wensen
en verlangens en zijn we ingespeeld op de
verschillende culturele achtergronden.
Vakkundige zorg van Thuiszorg iNis
Snel inzetbaar en vakkundig bij
– verpleging
– persoonlijke verzorging
– hulp bij het huishouden
– begeleiding individueel
– 24 uurszorg
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer
informatie over onze manier van werken?
U kunt ons bellen op nummer 010 800 94 95 of
mailen naar: rijnmond@thuiszorginis.nl

Bonnefanten 93a 2907 na Capelle aan den IJssel t: 010 800 94 95 www.thuiszorginis.nl

Zevenkamp herinneringen
Zevenkamp 35 jaar is een
geschiedenisproject tot
stand gebracht door een
bewonersinitiatief. Het is
de bedoeling dat er eind
april een grote tentoonstelling komt van wel 60 grote
panelen met daarin quotes
van bewoners, foto’s en
krantenknipsels.
De panelen verhalen de geschiedenis van de wijk zoals bewoners
die beleven. Het geheel wordt zo
omvangrijk dat wellicht van drie
locaties gebruik gemaakt gaat
worden.
Wat gebeurde tot nu toe?
Er zijn een tiental interviews afgenomen, foto’s en krantenknipsels gescand van de kinderclub
van het Leger des Heils tot experimenten als Centraal Wonen
en Orion, van de eerste opzoomeraars tot de activiteiten van
de winkeliersvereniging, van actievoerders tot bouwers van hun
eigen huis, van een boeiende
speeltuin tot een authentieke
buurtkroeg, van de Aarhof huismeester tot de Vestia opzichter
van het eerste uur, van een krasse
103 jarige tot een jong talent.

Waar zijn we naar op zoek?
Naar een enthousiaste Surinaamse familie die al lang in de
Rivierenbuurt woont, naar een
volhardende opzoomeraar uit
de Merenbuurt, naar talentvolle
jongeren en naar al wie een spannend, ontroerend of origineel
verhaal te vertellen heeft. We komen zeker nog langs bij iconen
als Magda Kuis (Scheg) en Bart de
Bruin (Uittiebuis), bij de initiatiefnemers en trekkers van Wollefop-

pen Groen, bij de echte Sint uit
de Jazz buurt en de dames rond
het Errol Garner binnenterrein.
Een heus boek als resultaat
De verhalen en belevenissen komen na de tentoonstelling in een
boek terecht met unieke foto’s.
De presentatie hiervan wordt
verwacht eind juni. Bewoners die
hun verhaal kwijt willen kunnen
bellen ( 06- 37286519 of mailen
naar info@zevenkamp35jaar.nl
1993: de Egel is ook historisch
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ROMANTISCHE CHALETS & CHARLES DICKENS & SCHAATS
De kerstperiode was wel
heel bijzonder in Zevenkamp. Romantische chalets
vulden het Ambachtsplein
met bloemen, sieraden,
broccante, art en gadgets.
Vier dagen lang lag er een
schaatsbaan waar de kinderen
op rond zoefden vergezeld van
kiekjes schietende ouders, opa’s
en oma’s. Het schaatsen werd
gecombineerd met heerlijke
poffertjes, professioneel gebakken. Vooral vrijwilligster Simone
werkte zich als specialiste in de
picture.
Kerstworkshops
In een stevig, windbestendig en
kleurrijk koepeltentje van het
Rotterdams Volkstheater bloeiden de workshops sieraden en
kerstballen maken, make up ,

schminken en kerststukjes maken. Kunstenares Marieke de Koning maakte van dikke kersentakken engelen en kerstmannen. De
modellen inspireerden de kinderen, maar ze gingen vooral hun
eigen gang.
Fantasievolle maaksels
We konden prachtige en originele wezentjes bewonderen. Sommige kinderen waren een toonbeeld van concentratie. De pret
op het plein was geweldig ondersteund door ontroerende sentimentele kerstmuziek. Het Leger
des Heils zorgde voor een maagvullende erwtensoep en dampende chocolademelk. Vijf vrijwilligers uit de buurt ondersteunden
het duo van Speels Gemak dat de
kinderen de schaatsen op maat
aanbond. Dit complete familiegebeuren is voor herhaling vatbaar.
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SEN & POFFERTJES & KERSTSTUKJES & SPRINGBLOKHUT
In de derde week van december
2015 herrees in Winkelcentrum
Zevenkamp een heus Charles Dickens kerstdorp. Zo verkochten
ondernemers hun kerstproducten
vanuit houten kerstchalets. Ook
voor de innerlijke mens werd in
het kerstdorp goed gezorgd. Er
werden pannenkoeken met Nutella geserveerd, Glühwein en
uiteraard ook warme chocolademelk. Ook vereerde de Kerstman
dit kerstdorp met een bezoek.
Vele kinderen mochten in de arrenslee voor een rondje door het
winkelcentrum. Het plein werd
bovendien aangekleed door figuranten in Charles Dickens kle-

dij. Zij voorzagen de bezoekers
van gratis presentjes. Natuurlijk
mocht ook muzikaal entertainment niet ontbreken, hierop
werd door de bezoekers van het
kerstdorp volop gedanst! Wat
was het kerstdorp een plezierig kerstevenement voor jong en
oud! We kijken er nu al naar uit
het om het kerstdorp in 2016
weer op Winkelcentrum Zevenkamp te mogen begroeten.
Heb jij het kerstevenement gemist, maar wil je wel de foto’s
terug zien? Kijk dan op de Facebookpagina van Winkelcentrum
Zevenkamp.
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Groep 8

De kunstzinnige bassischool heeft veel kanten. Je hebt een plusklas, muziek,
kunst, schooltuin, gym, wij gymmen in totaal 2 keer in de week, in groep acht
worden we qua huiswerk al voorbereid voor het VO en in groep 8 krijgen we ook
veel post van het VO. We hebben ook een computerlokaal waar we toetsen hebben en soms spelletjes doen (als het mag). In de plusklas zitten kinderen van
groep 5-6 en groep 7-8. Dat is voor kinderen met een hoog niveau. In groep
5-6 leer je debatteren en in groep 7-8 doen we debatteren na een betoog.
Als we een werkstuk af hebben dan gaan we iets doen dat met het werkstuk te
maken heeft (zoals spelletjes). We doen werkstukken en presentaties, de presentaties doen we voor klassen. We hebben een datamuur en we stellen daarop
doelen zetten voor de klas en voor onszelf. Als we 3 doelen hebben gehaald dan
krijgen we een beloning zoals naar het computerlokaal gaan en spelletjes spelen onder toezicht van de juf. Ook kunnen we op de datamuur opschrijven wat
we deze week hebben geleerd. In groep 8 zijn er ook musicals, doeweek en uitstapjes. In groep 7 ga je op kamp en je gaat naar een attractiepark . In groep
1 t/m 6 ga je op schoolreis. Muziek krijg je ook vanaf groep 1 t/m 8, daarnaast kun je na schooltijd gitaarles nemen. Gym vinden de meeste leerlingen
heel leuk dit wordt wel in een ander gebouw gegeven. Kunst krijgen we bijna
elke vrijdag dan tekenen, verven en knutselen we.
Gemaakt door: Amna, Renée, Nikki, Isabella en Sarisha
Als ik zeg: ‘Ik zit op de Waterlelie!’ Zal je vast denken: ‘Ze zit op de
watte?’ En als ik zou zeggen: ‘Ik zit in groep 8!’ zou je zeggen ‘Snotneus!’
Toch hebben we o.a. in de jong 010 gestaan toen we het filmfestival wonnen. Toen ik hier op school kwam had ik juf Tabita, toen die wegging gaf ze nog
even les op de school waar mijn opa schaakcursus gaf. Best wel grappig was dat
eigenlijk, die jongens waren 2-3 jaar ouder dan ik maar ik versloeg ze aan een
stuk door. Maar goed, toen ik naar groep 3 ging (en later naar groep 5, 6 en
7) had ik juf Tamara. In groep 4 had ik juf Imelda, juf Rienneke en juf Sanne.
Nu, in groep 8 dus, heb ik juf Monique (moeilijke naam he?) Ik herinner me
nog toen ik kwam wennen bij de kleuters, ik vond het zo leuk dat ik niet eens
terug naar huis wou! Of toen we bij groep 3 gingen wennen. Toen mochten we
voor het eerst op het ‘grote’ plein spelen. Eerst hadden we 2 locaties, nu hebben we er maar 1. Ook hebben we veel verschillende leermethodes en er wordt
ook veel verbeterd en besproken.
Waterlelie is een echte aanrader!
Groetjes, Jasmijn uit groep 8

De bovenbouwers
Woensdag 28 oktober ging
gro
cratiefabriek te bezoeken. ep 7/8 van De Waterlelie naar Recreatiecentrum de
We
Ze
cratiefabriek is een les die werden verwelkomd door 2 meesters die ons uitlegde venkampse Ring om de demobestaat uit heel veel versch
wat we moesten doen. De
demoillende vragen, door deze
deren wat democratie precie
vragen te beantwoorden ler
s inhoudt. Verder waren er
en de
ook vragen over de Tweede
en gepest worden. Bij alle
Wereldoorlog en vragen ove kinvragen moesten
r pesten
de kinderen kleine
opdrachtjes uitvoeren, bijvoorbeeld
meningen op een
weegschaal leggen of
standpunten van hun
eigen politieke partij
verzinnen. Er waren
ook vragen over discriminatie, waarbij
je je echt in iemand
anders moest verplaatsen.
Het was een zeer
leerzame en leuke
les!
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Evenementen Kalender
Winkelcentrum Zevenkamp
- 1 februari t/m 14 februari
		Valentijnsactie
- 2 februari t/m 31 maart
		Kassabonactie
- 13 februari Rommelmarkt
		Scootmobielclub
- 1 maart t/m 8 maart
		Vrouwenweek
- 21 maart t/m 28 maart
		Paasactie
- 25 & 26 maart
		Pasar Malam
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Papieren en katoenen jubileum voor twee winkeliers!
Ja, u leest het goed; in de maand maart is het dubbel feest. Zowel OptoRing Ambachtspleintm, als Cigo Zevenkamp vieren namelijk in deze
maand hun jubileum. Alweer twee jaar kan iedereen bij ondernemer
Melvin Boerman van Cigo terecht voor alles op het gebied van tabak,
tijdschriften, kantoor- en cadeauartikelen of gewoon een gezellig
praatje. De andere jubilaris is opticien Bea Bergenhenegouwen van
Opto-Ring Ambachtspleintm, waar u sinds een jaar kunt binnen lopen
voor vakkundig advies, persoonlijke service en kwalitatieve brillen
voor vriendelijke prijzen. En alsof deze twee ondernemers het nog
niet druk genoeg hebben, nemen beide ook plaats in het bestuur van
de winkeliersvereniging. Hier zetten ze zich in voor de marketing,
promotie en evenementen van winkelcentrum Zevenkamp. Kortom,
ze zorgen ervoor dat er altijd iets leuks te beleven is in winkelcentrum
Zevenkamp!
Wilt u Bea of Melvin feliciteren met hun jubileum of heeft u leuke
ideeën voor evenementen? Loop dan gerust eens bij één van beide
binnen.

Win een stedentrip met je kassabon
Vanaf 2 februari 2016 maak je in
winkelcentrum Zevenkamp bij inlevering van je kassabon kans op
fantastische prijzen. Zo zijn er
een theater bon, een culinair verwen arrangement en de hoofd-

prijs een stedentrip te winnen.
Vergroot je winkans door al je
kassabonnen van aankopen in
Winkelcentrum Zevenkamp in te
leveren. Het bon bedrag maakt
niet uit en de actie loop tot en

Ambulant Pedicure
Voetverzorging bij u thuis

Nagels knippen  Verwijderen van eelt en
likdoorns  Behandelen van schimmelnagels
en kloven
Bel voor een afspraak:


06-40162639

www.inekegroenewegen.nl
pedicure@inekegroenewegen.nl
lid brancheorganisatie Provoet

met 31 maart 2016. Er is dus
genoeg tijd om Winkelcentrum
Zevenkamp te bezoeken en je
kassabonnen in te leveren bij je
favoriete winkels.
Wil je komend jaar geen actie

van Winkelcentrum Zevenkamp
meer missen?
Like dan onze Facebookpagina,
dan ben je altijd als eerste op de
hoogte!

www.
bo7kamp.nl
De meest complete en uptodate
website van
Bewoners Organisatie Zevenkamp

Kooikerweg 10 of Spinet 19, www.bo7kamp.nl
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Eerdmans in Romeynshof

Uniekdating

Heel Ommoord werd uitgenodigd om als tweede in de
rij na Overschie, om deel te
nemen aan de ontmoeitng
met Joost Eerdmans over
veiligheid in de wijk. De opkomst was enorm, de zaal
zat vol.

UniekDating is een relatiebemiddelingsbureau voor mensen met een licht verstandelijke beperking en/of een vorm
van autisme vanaf 18 jaar, oftewel Unieke mensen!

Er kwam nogal wat boven tafel,
veel onvrede over van alles, zie
lijst hieronder. Na ontvangst met
koffie e.d. kon men plaatsnemen.
Op het podium namen onder andere Joost en voorzitter gebiedscommissie Ron Davids plaats.
Helaas ontbraken de corporaties,
maar gelukkig waren wel stadswachten en politie aanwezig.
Alles werd genoteerd en men kon
ook later nog via de mail verzoeken indienen. Na het spreken
van een pitch over de speeltuin
de Blijde Weide, werd hen een
bijdrage van 50.000 euro toegezegd. Een mooi resulraat in een
gemoedelijke sfeer. Opgemerkt
zei, dat het eigenlijk allemaal nog
wel mee valt. Ook in Zevenkamp
zal zo’n ronde komen. U wordt

per huis aan huis brief op de
hoogte gebracht.
Verlangens -een greep*) Jaap Hoogland van de BOO verzoekt om drie oversteekplaatsen
Ommoord.
*) Wateroverlast grasvelden binnen de ruit: watermanagement,
eigenlijk vorm van wateropslag.
In Lage Land zijn grasvelden er
zelfs op gebouwd via glooingen
in veld.
*) Straatkrant: vrijheid van drukpers, punt voor KVO overleg.
*) Woonoverlast: men is bekend
met het meldpunt, er komt overleg met corporaties en voorlichtingsbijeenkomst Gebiescommssie.
*) Parkeren Kruidenbuurt: bewoner wil dat P&R achter Albeda
college weer vrijparkeren wordt.
*) Verkeerssituaties bij Metrohalte Hesseplaats is complex en
daarom gevaarlijk, zeker voor ouderen.
*) Hangjongeren Metro Binnenhof
(drugsgebruik/handel)
*) Algemene situatie buitenruim-

te bij WION en omgeving (Max
Planckplaats ), veel zwerfvuil, autowrak, malaise schoon, heel en
veilig.
*) Wijktuin: hangjongeren (handhaving gewenst.)
*) Fietsers en dergelijke op Hesseplaats, handhaving gewenst.
*) Blijde Wei: toezegging Eerdmans 50.000 euro.
*) Extra parkeerplaatsen Xerxesterrein (Zevenkamp) gewenst.
*) Verzakkingen: plan Oost
*) Inzet Passer College bij onderhoud buitenruimte Romeynshof.
ook Exellente school
*) Inbraken flats> voorlichting,
corporaties bijv. Kellogplaats
Sygrid Undset plaats,
*) Hoge Hes, appartementencomplex: handhaven buitenruimte,
geen verlichting langs voetpad
Joost Eerdmans belooft afspraken met de corporaties te laten
maken.
Een hele waslijst, maar de gebiedsdirecteur zal er op toezien
dat alle opmerkingen op de
juiste plaats bij de juiste personen terechtkomen.

Krasse 103-jarige
Met huismeester Carlo uit de Aarhof bouwen we een band op. We
scannen historische foto’s en een
maquette. Op een opleveringsfoto van het pand zien we een
witte Suzuki. ,,Die is van Rose. Ze
wilde haar auto altijd op dezelfde
plek zetten. We plaagden haar.
Ik parkeerde er dan mijn groene
kever. Ondeugende jongens kantelden haar wagentje eens op
zijn kant’’. We zien een foto van
de toen honderd jarige mevrouw
Buursema in de diergaarde met
Carlo. ,,Het is een traditie geworden. Iedereen die honderd wordt,
krijgt een uitstapje’’. We vernemen dat mevrouw Buursema 103

jaar wordt en de oudste bewoonster is van de Aarhof en van heel
Zevenkamp. We vragen om een
interview. Ze vindt het leuk. 32
jaar geleden kwam Mirza Buursema van de Pleinweg wegens
renovatie in de Aarhof. Ze heeft
het er naar haar zin. Leuke herinneringen zijn het Sinterklaasfeest
met de chef kok als heiligman,de
grote bazaar, de playback show
en natuurlijk het uitstapje naar
de diergaarde. Ze knipoogt naar
Carlo. Wat is haar geheim om
zo oud te worden? ,,Ik had een
goed leven. Met mijn man reisde
ik naar Bali en de wereld rond.
Reizen maakt je gelukkig. We

hadden ook een huisje aan de
kust bij Hoek van Holland’’. In
1949 krijgt ze op 37 jarige leeftijd een dochter. Dit is het mooiste moment in haar leven. Mirza’s man werkte in de rijwielen
fabriek van Stokvis, terwijl zij
thuis bleef, want dat was toen
vanzelfsprekend. ,,Nu gaat mijn
dochter zelf naar Bali!’’ Mevrouw
Buursema heeft nu een rollator
nodig. Ze zit veel binnen, maar
is gelukkig met het prachtige uitzicht op het groen en de bomen
vanuit haar raam. Ze zit nog
vol humor en plaagt Carlo. ,,Hij
deugt niet, maar hij kan wel leuk
uit de hoek komen!’’

Uniekdating biedt deze doelgroep de mogelijkheid om op
een veilige manier een relatie te
zoeken en onder begeleiding te
daten of vriendschappelijk contact te leggen.
Wat maakt Uniekdating
uniek
De persoonlijke aanpak is belangrijk, dus een persoonlijke begeleiden bij de matching. Uniekdating is betrokken, betrouwbaar
en deskundig en altijd is er een
locatie bij je in de buurt.

Team UniekDating
UniekDating is opgericht door
Marike Hoekstra en Marieke de
Groot. Samen met een enthousiast, betrokken en deskundig
team verzorgen zij de intakes en
begeleiding van de dates van alle
leden.
Meer informatie
www.uniekdating.nl
info@uniekdating.nl
Postbus 6115
9702 HC Groningen

UniekDating is een voortzetting
van het MEE Dating project, onderdeel van stichting MEE Drenth
Stichting MEE helpt mensen met
een beperking weer grip op hun
leven te krijgen

Bent u onze vrijwilliger?
De Bewonersorganisatie Zevenkamp
(BOZ) zoekt baliemedewerkers voor
het invullen van eenvoudige formulieren, het reageren op aanmaningen,
het doorverwijzen naar de raadsvrouw
en maatschappelijk werk, eenvoudige
consumentenzaken zoals abonnementen en klachten of afspraken met de
belastingwinkel.
Heeft u interesse voor deze boeiende
vrijwilligersbaan, bel naar de BOZ op
( 06 - 51472302.

Veiligebuurt-app nu voor heel Prins Alexander
Na succesvolle eerste fase is
Veiligebuurt-app verbeterd
en wordt nu uitgerold in
heel Prins Alexander
Eenvoudig en laagdrempelig samen met je buurt een veilige
buurt realiseren. Met die doelstelling is Veiligebuurt-app ontwikkeld. Afgelopen periode hebben meer dan 200 gebruikers
(onder andere buurtpreventieteams) uit verschillende wijken in
Prins Alexander de app getest en
van feedback voorzien. Na deze
succesvolle testfase is Veiligebuurt-app verbeterd en wordt nu
uitgerold in heel Rotterdam Prins
Alexander.
Voor alle bewoners
De app is voor alle smartphone

bezitters gratis beschikbaar en
bewoners kunnen zonder elkaar
te kennen met elkaar communiceren omtrent onveilige situaties.
De Veiligebuurt-app is een antwoord op het toenemende gevoel van onveiligheid in de wijk.
Dit is vaak mede te wijten aan
het feit dat mensen elkaar niet
kennen in de buurt en daardoor
moeilijker met elkaar kunnen
communiceren.
Een goede eerste stap in de richting van een betere communicatie in de buurt is de opkomst
van de buurt WhatsApp groepen.
Deze helpen bijvoorbeeld aantoonbaar bij het verlagen van het
aantal inbraken in de wijk. Echter
kennen deze WhatsApp groepen
te veel beperkingen om breed
inzetbaar te kunnen zijn voor

een laagdrempelig contact in de
buurt.

meer zelf actief mensen te gaan
werven en benaderen.

Geen telefoonnummer nodig en automatische groepen in de buurt
Het uitgangspunt van de Veiligebuurt-app is het vergroten van
het gevoel van veiligheid door
mensen heel simpel met elkaar in
contact te brengen. Na het inloggen toont de Veiligebuurt-app automatisch welke buurtbewoners
en –groepen er reeds in de buurt
zijn aangesloten. Iedereen kan
zichzelf dus makkelijk aanmelden voor de app en zelf bepalen
aan welke chatgroepen zij willen
deelnemen. Het is dus niet meer
nodig dat buurtbewoners elkaars
telefoonnummers nodig hebben
en groepsbeheerders hoeven niet

Positieve testresultaten
De Veiligebuurt-app is reeds
getest bij bewoners, buurtpre-

ventieteams en wijkagenten in
diverse wijken en als bijzonder
positief ervaren. Daarom wordt
Veiligebuurt-app nu actief beschikbaar gesteld voor bewoners
uit Rotterdam Prins Alexander.

SAMEN ZIEN WE MEER DAN ALLEEN

Scan de code met uw QR scan app.
Of download via de app store op uw telefoon.
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Belasting 65+
Herman Hendriks helpt 65+-ers
met het invullen van hun belasying papieren.In veel gevallen
krijgen die geld terug.
Op Buurtsteunpint Bosshardt aan
de Kooikerweg 10 is zij locatie.
Van 15 maart tot eind april kunt
u daar terecht. U kunt nu alvast
een afspraak maken op ( 010 2201077 of ( 06 - 13479771.
Neemt u het volgende mee:
1) Jaaropgaves
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Taal activiteiten

2) ZXiektekosten overzicht
3) DiGiD
4) Hypotheekrente indien van
toepassing
5) Jaaropgave van de bank bij
vermogen
6) Aangiftebiljet indien u die
ontvangen heeft.

Taalles
Voor beginners en gevorderden (NT2 : diverse niveaus) van 10:00 uur - 11:30 uur.
Op dinsdag, donderdag en vrijdag is er nog plaats.
Gratis bij Leger des Heils, Kooikerweg 10 - Rotterdam - Zevenkamp
Beter lezen en schrijven
Alfa groep voor analfabeten migranten (NT2: instroom A0) van 09:30 uur tot 12:00 uur.
b 1,- per keer. In Zevenkamp bij Youngsters, Ambachtsplein 141 - Rotterdam, bij Buurtwerk.

WIP (WijkInformatiePunt)
Op ons wijkinformatiepunt kunt
u een afspraak maken voor bewoners onder de 65 jaar.

Zevenkampers
zijn best tevreden
De meeste inwoners van de Rotterdamse wijk Zevenkamp voelen
zich redelijk veilig in hun buurt.
Dat komt mede door het bestaan
van toezicht en (sociale) controle.
Dit blijkt uit onderzoek van de
Brabantse student Stefan de
Geus, stagiair bij de organisatie
Veilige Buurt, die de afgelopen
weken het veiligheidsgevoel van
de bewoners tegen het licht
heeft gehouden. De Geus kreeg
dertig reacties op een vragenlijst
en deed achttien interviews met
bewoners. Zijn conclusie is dat
de mensen over het algemeen tevreden zijn over de ’bloemkoolwijk’ uit de jaren ’80, die soms
negatief in het nieuws is. Het

onderzoek maakte ook duidelijk dat in Zevenkamp de intentie bestaat om bij te dragen aan
de sociale cohesie. Vooral in de
straat Gamba, waar een buurtinitiatief is opgezet, is de participatie hoog. Maar er is nog volop
ruimte voor verbetering, stelt De
Geus. ,,Want nog niet alle buurten doen mee.’’ De veiligheidsbeleving in Zevenkamp kan ook
nog beter worden door de slecht
verlichte oversteekplaatsen, afgelegen ruimtes en bushaltes aan
te pakken, zo luidt het advies van
de onderzoekers aan de gemeente Rotterdam.
Door Gert Onnink (AD Rotterdams
Dagblad).

Wordt CWZ corporatie?
Wordt Centraal Wonen een
wooncoöperatie?
Twee derde van de Centraal Wonen huurders wil een wooncoöperatie worden en de 60 woningen van eigenaar Vestia kopen.
Aanleiding is het feit dat Centraal
Wonen haar woningtoewijzingsrecht verliest. Daarnaast krijgen
leegkomende woningen een niet

subsidiabele huur of worden verkocht aan buitenstaanders. Om
de woningen te kopen moet Centraal Wonen een financier vinden die een hypotheek verstrekt
voor 2,5 procent rente. Zo een
bank werd gevonden, maar deze
haakte onlangs af. Woningen kopen betekent ook verantwoordelijk zijn voor beheer en achter-

stallig onderhoud plegen aan de
gevels. Zeker de eerste jaren zal
ook de wooncoöperatie niet kunnen zorgen voor betaalbare huren. Een andere oplossing is een
woningbouwvereniging vinden
met meer vlees op de botten, die
het woningtoewijzingsbeleid respecteert en de huren subsidiabel
houdt.

Open dag Intuïtieve ontwikkeling
Colofon
De ZevenKrant is een uitgave
van de BOZ
Bewoners Organisatie
Zevenkamp met een oplage van
8.100.
Bezoekadres: Spinet 19
( 06 - 37345165
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 2 is op
1 april 2016.
Bezorging ZevenKrant 2 vanaf
22 april 2016.
De redactie van de ZevenKrant stelt zich niet
aansprakelijk voor zet- en drukfouten.

Gedurende een twee uur durend
programma kunt u kennismaken
met energie en hoe intuïtieve
Ontwikkeling kan werken. En
kunt u ook de gehele opleiding
en de docenten leren kennen.
*) U krijgt een ’Healing’ (herstellen van uw energie) 20 minuten
*) of u krijgt een ’Reading’ (lezen
van uw energie) 20 minuten.
U krijgt vier keer een 20 minuten
durende les in ’Intuïtieve Ontwikkeling’

U krijgt een ’Klanksessie’ van 15
minuten. (zo kunt u zelf ervaren
hoe dat voor u is).
Deze open dag is in twee blokken: u bent welkom van precies
10:00 uur tot 12:00 uur óf van
precies 14:00 uur tot 16:00 uur.
Op zaterdag 12 maart 2016
In gebouw Open Hof
Hesseplaats 441,
3069EA Rotterdam- Ommoord
Entree € 2,50 Euro
met R´dam-pashouders gratis.

Ook kunt U zich op deze dag
opgeven voor de nieuwe basiscursussen en workshops
Meer informatie?
Bel ( 010 - 4203924 of mail
naar annavl@hetnet.nl.
Bezoek ook de website: www.annavl.net. U bent van harte welkom op deze bijzondere open
dag !!
Hartelijke groeten van Anna van
Leeuwen en medewerkers.

Wijk Informatie Punt

06-37345165

Voor onder andere onderstaand en meer kunt u terecht op Spinet 19 (Youngsters).
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met ( 06 - 37345165 of mailen naar stichtingboz@outlook.com.
Spreekuren:
maandagmorgen
woensdagmorgen
vrijdagmorgen		

van 09:00 uur tot 12:00 uur
van 09:00 uur tot 12:00 uur
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/beëindigen
> Betalingsregelingen treffen
> Doorverwijzen naar andere instellingen of instanties indien nodig naar bv naar Vraagwijzer
> Belasting aangifte
> Problemen over, met en door kinderen
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Het thema voor deze puzzel is: 35Jaar Zevenkamp.
Uit alle goede inzendingen worden drie winnaars
getrokken: driemaal een winkelbon, binnen 2
maanden na het verschijnen van de ZevenKrant bij
NSI Ambachtsplein. De namen worden in Zeven-

Woordzoeker
De Blijde Rijders

Krant nummer 2 van 2016 bekendgemaakt.
De oplossing van ZevenKrant 6 van 2015 is: en dat
er op de hele wereld vrede mag komen en zijn!
De winnaars zijn: Mariska Schol, Ingrid Bouland
en O. Fortes Lima

35jaarzevenkamp

Afvalbakken
NHUS T ADS L
Boomplantdag
P I GMR L MU I
Burendag
MS A A UNUV S
Bussluis
A TDS E E L N L
Buurtgroep
KO T T B L T I E
Dagvandedialoog
NRNE P E I EG
DeScheg
E I AR A PCUO
Dixie
V S L P N S UWV
ECP L K K L BN
Dixieplein
Z HMA P J TOA
Feest
WEONO I I U A
Feestlift
E V O F EWNWR
Historischeverhalen
RE B S RE T A K
Indonesischdansen
KR A P K J I WK
Kansen
GHGE HCS ED
Kindertalent
RA K I NDER T
Kraanvogels
O L R T F I L T S
Masterplan
E E VO L K S TH
Meren
PNE S NADHC
Multiculti
E END Z E J F A
Nieuwbouw
N
E K K A B L A V
Noordeljkwijkpark
NE SN A KNK S
Ontmoetingsfeest
Sonor
OogvoorAafje
Afvalbakken
Spinet Kansen
Opbouwwerkers
Kindertalent
Boomplantdag
Stadslandbouw
Opknapbeurt
Kraanvogels
Burendag
PipiLangkousleeft BussluisVeiligheidMasterplan
Verkeer Meren
Reizendpodium
Buurtgroep
Multiculti
Dagvandedialoog
Vijfendertig
Skaters
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E
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E
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J
J
A
E
E
S
A
F
I

ND BOUWV V A
OPDNE Z I ER
B I O T I E J I E
UP PMX V F L E
R I BO I E E I K
E LOEDNNGR
NAU T A KDHE
D NW I G A E E V
A GWN V M R I P
GK EGA P TDE
I ORSN S I J O
EUK F D EGRR
T S E E E R I GG
I L RED I UZ T
L E S S I NMAR
L EN T AGE AU
E F DB L RRRU
A T EROUE I B
I S ENODN I S
ROOVGOOE V
A S E S P I NE T
U L S SU B AMP

Dick maakt van de scootmobielclub zijn levenswerk. Hij is
een goed organisator en zorgde voor een uitgebreid programma. Dit botste met het bestuur van de scootmobielclub
Zevenkamp. Nu richt Dick zich op de ‘Blijde Rijders’ op die
nu 35 man sterk zijn.
De highlights van hun spetterend programma zijn: de ritten
door Rotterdam, de verklede
tochten in Dickens stijl, de maandelijkse rommelmarkt, de vierdaagse met 50 deelnemers en
de voetbal match met scoots op
het Ambachtsplein. We zagen
de aankomst van die vierdaagse,
het plein zag zwart van het volk.
Dick zit aan de cappuccino. Hij
schuift het koekje naar me toe.
’Voor het Koekiemonster!’ Dick
haalt nog één verhuis anekdote
op.’Er kwam eens een piano van
zes hoog naar beneden vallen. Je
wil niet weten wat een mooi orkest dat was!’
Kerstmarkt
De scootmobielclub had ook

een mooi houten kerstchalet op
het Ambachtsplein. Veel van hun
spullen ruilden van eigenaar en
de club vaarde er wel bij. Dirk
heeft nog een berging met ruim
veertig dozen spullen die de verkoop in kunnen. Het lopende jaar
zal hij veelal in de tweede zaterdag van de maand, vakanties uitgezonderd op het Ambachtsplein
staan.
Goed trio
Met Wil en Frans vormt Dick een
leuk trio. Op één van hun tochten snorren ze langs de markthal
en worden ze gespot door de
televisie zender Open Rotterdam.
‘We hebben ook een nieuw logo.
Het staat op onze vlaggen en op
onze visitekaartjes.

Volkstheater
Reizendpodium
Werkgroepen Zuiderlijkwijkpark
Skaters
Wijkspelen
Sonor
Zevenkamp
Spinet
ZevenkampseRing
Stadslandbouw
Veiligheid
Zuiderlijkwijkpark

Verkeer
Nieuwbouw
DeScheg
Vijfendertig
Noordeljkwijkpark
Dixie
Uw oplossing vóór 1 Dixieplein
februari 2016 inleveren
bij
de
BOZ/WIP,
Spinet
19, 3068 LX Rotterdam,
Volkstheater
Ontmoetingsfeest
Kooikerweg
10
of
stichtingboz@outlook.com
Werkgroepen
OogvoorAafje
Feest
Wijkspelen
Opbouwwerkers
Feestlift
Zevenkamp
Historischeverhalen Opknapbeurt
ZevenkampseRing
Indonesischdansen PipiLangkousleeft

Handige adressen om te weten

Algemeen Alarmnummer
Politie/Brandweer/Ambulance
Alleen voor spoedeisende hulp
en levensbedreigende situaties.
( 112
Politiebureau Zevenkamp
Zevenkampse Ring 340
3068 HG Rotterdam
( 0900 - 8844
Bewonersorganisatie
Zevenkamp (BOZ)
Kooikerweg 10

3069 WP Rotterdam

( 06 - 51472302
stichtingboz@outlook.com
Wijk Informatie Punt (BOZ)
Spinet 19

Email: prinsalexander@buurtbemiddeling.org
Leger des Heils Welzijn- en
Gezondheidszorg
Maatschappelijk Centrum
Rotterdam
Kooikerweg 28
3069 WP Rotterdam
( 010 - 2229888
Telefax : 010 - 2070500
Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam
Marten Meesweg 141
3068 AV Rotterdam
( 010 - 2868100
info@stichtingmda.nl

3068 LX Rotterdam

Stichting Buurtwerk Alexander
Ambachtsplein 141
( 010 - 4553799

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

Vraag-Wijzer
Prins Alexanderplein 21
( 14 010
info@vraagwijzeralexander.nl

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

Gebiedscommissie Prins
Alexander
Prins Alexanderplein 6
3067 GC Rotterdam

( 06 - 51472302

( 010 - 14010
Roteb
Lucie Vuylstekeweg 5
3066 GT Rotterdam
Algemeen nummer ( 14010

Gezondheidscentrum
Zevenkamp
Aar 55
3068 GX Rotterdam
( 010 - 4551677

Sociale Zaken en Werkgelegen-heid (SoZaWe)
Prins Alexanderplein 20
3067 GC Rotterdam
( 010 - 4984444 (Alg. info nr)
( 010 - 4984999 (Hoofdkantoor)

Gezondheidscentrum
Charley Toorop
Charley Tooropsingel 48
3059 WG Rotterdam
www.gccharleytoorop.nl
( 010 - 2866090 (algemeen)

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

Huisartsen: ( 010-4555888
Dr. van Leeuwen
Dr. Verdonk
Dr. Van der Hoek
Dr. Sanderse
Dr. V. d. Voorde
( 010 - 2866093
Fysiotherapeuten
( 010 - 2866090

Dierenartsenpraktijk
D. Lammers
Lindenhof 2
3059 MJ Rotterdam
( 010 - 4213176
Zevenkampse Ring
Zevenkampse Ring 741
3069 MD Rotterdam
( 010 - 4557410

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 Zevenkamp
Spinet 2
3068 LX Rotterdam
( 088 - 1242424

Dit kantoor houdt ook
spreekuren

Bewonerscommissie Vestia
Zevenkamp Secretariaat
Albert Roesselsingel 22
3069 MC Rotterdam
www.bc7kamp.nl
Woonstad Rotterdam
Prins Alexanderlaan 201

3065 RH Rotterdam

Van 8:30 uur tot 16:30 uur
( 010 - 4408800
Woonbron
( 010 - 2868866

