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Zeven redenen om trots te zijn op Zevenkamp
1) Zevenkamp heeft drie metrostsations: Nieuw Verlaat, Ambachtsland en de Tochten
2) Zevenkamp heeft vier basisscholen en veel speelruimte voor kinderen
3) Zevenkamp heeft een actief winkelcentrum voor ouderen en kinderen
4) Zevenkamp wordt bewoond door meer dan zestig nationaliteiten
5) Zevenkamp heeft de aandacht van burgemeester A. Aboutaleb
6) Zevenkamp heeft veel groen en natuur
7) Zevenkampers kijken naar elkaar om

Word jij barbecue master ? Rondleiding 7Kamp
Professionele barbecues komen in het Wollefoppenpark achter Taka Tukaland te staan op
zaterdag 8 juli tussen 15:00 uur en 20:00 uur.
We zoeken barbecue masters en
proevers. Een illustere chef-kok
zal jureren. Meld u zich aan? Het
is een belevenis. Loek van Holland zingt, Cubaanse muziek

klinkt door de luidsprekers en de
bekende steelbandspeler van de
Lijnbaan Cyril zorgt voor de tropische noot.
Belangstellenden kunnen mailen

naar stichtingboz@outlook.com
of loop even binnen voor informatie bij de WIP (Youngsters) op
maandag, woensdag of vrijdag
ochtend, Ambachtsplein 141.

Op 30 juni organiseert Youngsters in samenwerking met de
Bewonersorganisatie Zevenkamp een rondleiding door Zevenkamp.
Jongeren begeleiden de senioren
van Aafje en de Aarhof. De
rondleiding gebeurt door Ed de
Meyer die aan het boek Zevenkamp 35 jaar heeft meegewerkt.
Hij laat hen kennismaken met
vrijwilligers van Taka Tuka land,

Zuiderlijk Wijkpark

Bewoners van Centraal Wonen,
Orion, Jazzbuurt, Merenbuurt en
Zuidelijk Wijkpark. Ze starten
om 9:00 uur bij Youngsters. Na
afloop wordt genoten van een
gezellige maaltijd.
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De zomer in
aantocht!
Met de zomer in aantocht,
staat het langverwachte barbecueseizoen weer voor de
deur. Tijdens de warmere
dagen zijn de mensen langer buiten en geniet iedereen op zijn eigen manier
van het weer. Naast alle gezelligheid kan het natuurlijk
ook voorkomen dat u last
ondervindt van de buren,
door diverse redenen, zoals
geluidshinder of een barbecue die teveel rook ontwikkelt.
Pieter Wilbrink, Woonoverlast
Coördinator bij de gemeente
Rotterdam houdt zich al meer
dan vier jaar actief bezig met de
aanpak van woonoverlast in Rotterdam Prins-Alexander. Met een
nauwe samenwerking met andere
partijen, zoals woningcorporaties,
zorg- en hulpverleners en de politie proberen zij zo spoedig mogelijk overlastdossiers tot een goed
einde te brengen.
Wat wordt er verstaan onder
woonoverlast?
Woonoverlast is: ‘’overlast dat
wordt veroorzaakt vanuit een
woning, de directe woonomgeving zoals een portiek, tuin, erf
of stoep waar direct omwonenden last van hebben’’. In geval
van eenvoudige overlast, zoals
geluidshinder van muziek of de
TV worden buren vaak verwezen
naar buurtbemiddeling.
Buurtbemiddeling
Bij buurtbemiddeling werken
goedgetrainde vrijwilligers die
de buren helpen om gezamenlijk een oplossing te vinden. Vaak
vindt men het lastig om de buren aan te spreken, het is eigenlijk een beetje eng. Toch dringt
Wilbrink aan op het zelf nemen
van een eerste stap, voordat men
de gemeente er bij betrekt of de
wijkagent. Vaak stellen buren het
aanspreken goed op prijs.
Hoe worden meldingen opgelost?
In Prins-Alexander werkt een
groot netwerk van professionals
samen in de aanpak van deze
overlast dossiers. Vaak komt een

melding van een bewoner binnen via het gemeentelijke telefoonnummer ( 14010 of via het
emailadres woonoverlast@rotterdam.nl.
Ik bekijk de melding en zoek uit
wie de eigenaar van de overlast
gevende woning is. Als dit een
woningcorporatie is, zal ik met
hen afstemmen of het een bekend probleem is of niet. Als dit
bij de corporatie niet bekend is,
zal ik ze verzoeken contact met
de melder en de overlastgever op
te nemen. Als de problemen te
maken hebben met particuliere
huizenbezitters, zal ik zelf de regie nemen. Ik stem`` dan wel
mijn plan van aanpak af met de
wijkagent of bijvoorbeeld het
maatschappelijk wijkteam.”

Geschiedenisles in b.s.
de Vliedberg
Drieëndertig leerlingen van
groep acht verwelkomen
de redactie van 35-jaar Zevenkamp. Ze zijn bijzonder nieuwsgierig. Ze horen
hoe Zevenklamp is ontstaan
door een enorme plas te
graven en een ophoging te
maken met 64 miljoen kubieke meter zand en aarde.
Zevenkamp was nodig om bewoners uit de oude wijken, waar
stadsvernieuwing plaatsgreep, te
herhuisvesten. Hippies komen
wonen in Centraal Wonen en wil-

len veel samen doen. Omdat de
huizen in de wijk duur zijn gaan
mensen zelf houten huizen bouwen, die ze als lego in elkaar zetten. Orion zorgt voor werkplaatsen voor mensen met een beperking en voor een cultureel centrum. Het zwembad organiseert
de origineelste dingen. Actieve
bewoners openen een buurthuis
en een Pippi Langkous speeltuin
met spectaculaire huttenbouwers.
De opzoomeraars fabriceren
een reuze hoed. Wijkgebouw de
Scheg haalt kleinkunstenaars als

Brigitte Kaandorp en dichters als
Jules Deelder naar Zevenkamp.
Jong talent in overvloed in de Little Cave van Rass Motivated tot
Deboyski en Ronnie Flex. Pianospelers en karate kampioenen
maken Zevenkamp beroemd. De
stadslandbouwers van Wollefoppen Groen brengen tuinierende
bewoners bij elkaar. De kinderen
zijn trots op hun buurt: zo een
plas, een fantastisch zwembad,
een heerlijk park en plaatselijke
beroemdheden. We zijn blij met
een hartelijk applaus. Ieder kind
krijgt het geschiedenisboek.

Hoe kunt u zelf een conflict
oplossen?
Zoals u in het artikel kunt teruglezen, dringt Pieter aan eerst het
conflict zelf op te lossen. U zou
bijvoorbeeld in gesprek kunnen
gaan met de buren om de ervaren woonoverlast bespreekbaar
te maken.
Waar kunt u melden
U kunt nadat u zelf geprobeerd
heeft het conflict op te lossen
maar niet het gewenste resultaat
heeft bereikt, contact opnemen
met de gemeente Rotterdam. Dit
kunt u doen door te bellen met
14010. Hier krijgt u een medewerker van het Veilligheidsloket
aan de lijn die uw melding verder
in behandeling neemt. U kunt
ook e-mailen naar woonoverlast@rotterdam.nl

Dixyplein (binnenterrein achter Louis Armstrong).
Woensdag 28 juni 2017 om drie uur
Voor de kleintjes een Voorleesfeestje met water en zand!
Dinsdag 8 augustus 2017 Opzoomer speelfeest.
We krijgen die dag een Opzoomerkeet met allerlei speelmaterialen.
Heb jij weleens gestept op een tandemstep??

En.....een verassing..........!!

Koken met Bea
Woonoverlast coördinator Wilbrink:
“Spreek elkaar eerst zelf aan op
gedrag en maak afspraken”

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

Rucola met makreel

Kook de bataat in water met zout.
Verdeel de gerookte makreelfilet in stukjes.
Meng de tomaten met 3 el olijfolie, tijm, peper en zout voor de tomatensalade.
Giet de bataat af, vang een kopje kookvocht op. Stamp ze fijn met de
pureestamper. Voeg de room en zoveel kookvocht toe zodat er een
romige puree ontstaat.
Schep de makreel, rucola en ui erdoor.
Voeg peper toe.
Schep op en serveer er de tomatensalade naast. Eet smakelijk!
Goed voor Ogen:
Rucola bevat betacaroteen en veel luteïne.
Makreel bevat omega 3 en zink.
Olijfolie extra vierge bevat omega 3.
Bataat bevat vitamine C. Dit recept bevat 470 Kcal en 43 gr Koolhydraten per persoon.
Eet smakelijk

Ingrediënten 4 personen
750 gr zoete aardappelen/bataat
2 gerookte makreelfilets (Bij Visshop El Mouridi gratis gefileerd
wanneer u een hele makreelfilet
koopt!)
4 tomaten
1 tl gedroogde tijm
150 gr rucola
150 cl room
1 rode ui fijngesnipperd
olijfolie extra vierge
Peper en zout
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Nieuwe wijkagenten voor Zevenkamp
De wijk Zevenkamp is weer op
volle sterkte wat betreft wijkagenten. Met ingang van 20 mei
2017 zijn Mark Kornet en Suzanne Seegers aan het team toegevoegd.
Mark Kornet heeft de afgelopen
jaren in de Hoekse Waard als
agent gewerkt en heeft daar veel
ervaring opgedaan in wijk-gerelateerde politietaken. Met die ervaring een ideale start om in Zevenkamp aan de slag te gaan.
Suzanne Seegers liep al stage als
wijkagent in Den Haag. Met die
ervaring en haar enthousiasme
vormt ze een welkome aanvulling
voor het team van wijkagenten in
Zevenkamp.
Cynthia Schouwstra is gevraagd
om met haar breed opgedane ervaringen als wijkagent in Krimpen
aan den IJssel en haar enorme
ervaring als netwerkster zich te
richten op het Ambachtsplein.
Vincent van Wijngaarden keert
als wijkagent terug in Zevenkamp.
Eerder was hij als agent werkzaam in het wijkteam. Veel jongeren kennen hem nog als de agent
op de motor. Met zijn kennis van
de jeugd een meerwaarde binnen
dit team.
Jacques Lems zal met 19 jaar ervaring als wijkagent in het Capelse Schenkel nu als wijkagentexpert de wijkagenten ondersteunen bij hun werkzaamheden.
Hoewel de wijkagenten een gezamenlijke verantwoordelijkheid
hebben voor heel Zevenkamp is
naast het Ambachtsplein de wijk
verdeeld in drie delen.
Wijk A: Vincent van Wijngaarden
Wijk B: Suzanne Seegers
Wijk C: Mark Kornet

Volg de Webblog via
e-mail
Vul je email in en mis
geen enkel artikel!
Doe mee met 2.810
andere volgers
Heb je leuke kopij,
weet je een evenement klein of groot, iets
kwijt/gevonden, stuur
het naar
Zevenkamp@Graper.
info

Vlnr: Jacques Lems, Mark Kornet, Suzanne Seegers, Cynthia Schouwstra en Vincent van Wijngaarden.
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Op Koningsdag is het altijd een gezellige boel!
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Back to the Sixties
1 juli 2017

Van 10:00 uur tot 16:00 uur
’Ons Ambachtsplein’ gaat op 1 juli back tot the sixties!
Zoals u bent gewent met braderie, oude auto’s, life muziek een gezellig
springkussen.
EVENEMENTEN KALENDER
WINKELCENTRUM ZEVENKAMP

PAPIEREN EN KATOENEN JUBILEUM VOOR TWEE WINKELIERS!

Ja, u Ambachtsplein’
leest het goed; in de maand
maart is het
dubbel feest. Zowel
Om deze dag te sluiten zal ’Ons
worden
omgetoverd
totOptobuiTM
Ring Ambachtsplein , als Cigo Zevenkamp vieren namelijk in deze
- 1ten
februari
t/m 14 februariDe film houden
bioscoop.
we nog even geheim! (Start 19…00 uur)
maand hun jubileum. Alweer twee jaar kan iedereen bij ondernemer
Valentijnsactie
Toegang is gratis, maar zorg dat
je Boerman
op tijdvan
bent
Melvin
Cigovoor
terechtde
voorbeste
alles opzitplaats!
het gebied vanNeem
tabak,
tijdschriften,
kantooren cadeauartikelen
of gewoon een gezellig
- 2 februari t/m 31 maart
eventueel
je
eigen
stoel
mee!
praatje. De andere jubilaris is opticien Bea Bergenhenegouwen van
Kassabonactie

- 13 februari Rommelmarkt
Scootmobielclub

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!

- 1 maart t/m 8 maart
Overige
evenementen
in
winkelcentrum
Zevenkamp
Vrouwenweek
- 21 maart t/m 28 maart
Paasactie
08-07-2017
- 26 & 2715-07-2017
maart
Pasar Malam

22-07-2017
29-07-2017
05-08-2017
12-08-2017
19-08-2017

Grote Barbecue
Wilt u Bea
of Melvin feliciteren met hun jubileum of heeft u leuke
Zomerspelen
(Spelarena)
ideeën voor evenementen? Loop dan gerust eens bij één van beide
binnen. (FunRun)
Zomerspelen
Zomerspelen ( Rodeo stier)
Zomerspelen (Spetterdag)
Zomerspelen (Spelarena)
Zomerspelen (Rodeostier)

Vaarwel Dolce Vita
Op zaterdag 27 mei 2017 heeft Dolce Vita voor het laatst haar deuren geopend. Zij gaan genieten van hun (vroeg) pensioen en hebben de winkel
gesloten! Geen zorgen, op de markt kunt u ze nog wel vinden! Weer een lege winkel op ’Ons Ambachtsplein’ ! We hopen dat de lege panden snel
weer worden opgevuld met leuke boetiekjes!

Welkom medewerkers van Programma Oost

Vanaf eind juni zullen alle partijen die betrokken zijn bij Programma Oost 2017-2019 een flex plek krijgen op ’Ons Ambachtsplein’.
Wat houdt dat precies in? Prins Alexander kan alleen aantrekkelijk blijven als woningen en woonomgeving kwalitatief goed worden beheerd, de
wijkvoorzieningen en de winkelcentra op orde blijven, de wijken veilig zijn en als veilig worden ervaren. Om de economie van het gebied op peil te
houden en te versterken is het verder ontwikkelen van de Alexanderknoop van groot belang. De partijen zoals jeugd coördinator, politie, toezicht en
andere betrokkenen zullen geregeld het pand betrekken. Hierdoor komt de Deelgemeente Prins Alexander nog dichter bij de bewoners te staan.
Wij als Winkelcentrum Zevenkamp zijn erg blij dat zij zich voorlopig gaan huisvesten op “Ons Ambachtsplein” en heten ze van harte welkom!
Loop eens bij ze binnen als u vragen heeft over het plan van Programma Oost, of wellicht goede ideeën heeft om wonen in Prins Alexander (met
name de wijk Zevenkamp) nog aantrekkelijker te maken.
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( 010 - 4553799

										

Email: cjv

Zomercampus

Vroegsignalering

Ook dit jaar organiseren vrijwilligers van Buurtwerk en Dock een
programma met diverse zomeractiviteiten in de maanden juni,
juli, augustus en september. Zoals gebruikelijk bieden we een afwisselend programma met onder
andere diverse wandelingen, een
boottocht, een bloemenplukmiddag en verschillende sportieve
activiteiten. Voor een volledig
overzicht kunt u het speciale
Zomercampusboekje vanaf 12
juni 2017ophalen in alle Huizen
van de Wijk in Prins Alexander
en dus ook in Huis van de Wijk
Youngsters, Ambachtsplein 141,
Zevenkamp.

Bent u al op de hoogte van
het Contactpunt Vroegsignalering? Weet u wat het
welzijnswerk allemaal voor
bewoners kan doen?

Bent u nog niet geweest?
Meld u dan aan voor:
Aanmelden tot uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang bij: patty.
ehrbecker@buurtwerk.nl.

Inmiddels zijn ruim 400
bewoners en professionals uit Prins Alexander
bij de gratis informatiebijeenkomsten geweest.
Veel, maar nog lang niet
genoeg want we willen
dat alle bewoners en
professionals in Prins
Alexander hiervan op
de hoogte zijn.

Buurt&Zo app van Buurtwerk winnaar SWK
Buurtwerk heeft met het innovatieve idee de Buurt&Zo
app de SWKGroep Innovatieprijs 2017 binnengesleept.
Buurtwerk kan nu verder
aan de slag met dit idee
om onze wereld mooier en
duurzamer te maken.
Innovatieve ideeën
De finalisten van Buurtwerk
hebben de Buurt&Zo app ontworpen en wonnen daarmee de
SWKGroep Innovatieprijs in de
categorie achttien jaar en ouder.
“Deze app vervangt de kleurenkaart om zorgen en talenten van
jongeren in kaart te brengen”,
vertellen Nicole, Irma, Myrthe
en Julia. “Zowel jongeren als jongerenwerkers kunnen de app
gebruiken. De app verlaagt de
drempel voor jongeren, scheelt
tijd en heel veel papier. Lekker

duurzaam en handig dus!”
De negenjarige Cas heeft de beweegplaat bedacht en sleepte
daarmee de SWKGroep Innovatieprijs in de categorie 4-12 jaar
in de wacht. Op een grote plaat
zijn sensoren gekoppeld die
energie opvangen. Door mensen
erop te laten bewegen, springen,
dansen of lopen wordt energie
opgewekt. Deze energie wordt in
een generator opgevangen. Daar
wordt het omgezet in stroom. Zo
kan bijvoorbeeld een lamp branden.

Rotterdam, Stichting GroeiBriljant, Stichting Peuterspeelzalen
Kralingen-Crooswijk en De Buitenwereld iedereen uitgedaagd
om mee te doen. Ruim 170 ‘Willie Wortels’ zonden hun idee in.
De jury koos hieruit zeven finalisten. Ruim 2500 online stemmen telden voor 50% mee in de
finale. De andere 50% werd bepaald door de jury bestaande uit
Rien de Vries (directeur Dutch Innovation Factory), Nino Bellengé
(Health Innovator bij Vital Innovators) en Naz Cosgun (kinderraad BSO Mini & Maxi van Kinderopvang BijDeHand). Alle ideeën
die de finale hebben gehaald,
zijn te bekijken op www.innovatieprijs2017.nl.

zeggen de winnaars. Naast een
medaille, beker en winnaarscheque mogen de winnaars verder
aan de slag met het uitwerken
van hun idee. Daarnaast brengen
de winnaars een uniek bezoek
aan de Dreamhal van het Nuon
Solar Team. Cas krijgt een specia-

De SWKGroep Innovatieprijs
Het is het Jaar van Techniek.
Daarom is de SWKGroep op zoek
naar innovatieve ideeën om onze
mooie aarde te beschermen. In
regio Rotterdam hebben BuurtAan de slag met het idee!
werk, Zowel!, Kinderopvang
“Geweldig dat we nu verder met
BijDeHand, Vrije Kinderopvang
ons idee aan de slag kunnen”,

Gezelligheid op het Ambachtsplein
Naast de knutselactiviteiten op woensdagmiddag in
Youngsters van 14:00 uur15:30 uur zijn er ook leuke
spelletjes op het Ambachtsplein te doen.
Buurtwerk vindt het belangrijk
dat kinderen leren samen spelen. Niet alleen binnen, maar ook
buiten met de kinderen uit de
buurt. Daarnaast vindt Buurtwerk
ook dat het goed is dat kinderen
nieuwe dingen leren, zoals spelletjes of hoe je met weinig spullen toch veel lol kan hebben. Zo
hebben we de eerste paar weken
vanaf april met veel buitenspeelgoed op het plein gestaan, maar
ook met de kinderen grote bellenblazen gemaakt. Nu het in de
maand mei lekker warm weer is,
kunnen waterspelletjes natuurlijk

niet ontbreken, zoals waterestafette. Maar ook het oude springtouw is erg populair onder zowel
jongens als meisjes en zelfs ouders! Het is leuk om te zien hoe
betrokken de ouders zijn. Soms
helpen de ouders bij de begeleiding van een spel en soms doen
ouders gezellig mee. Al met al is
het erg gezellig en toveren we
vaak een lach op het gezicht van
de metroreizigers die thuis komen van school of werk aan het
eind van de middag. U bent van
harte welkom met uw kind en
wie weet zien we u op het Ambachtsplein!

le workshop waarin hij zijn eigen
Nuna (zonne-auto) mag bouwen.
De winnaars van Buurtwerk mogen aanwezig zijn bij de wereldrecordpoging van de Nuna, de
beste zonne-auto ter wereld, én
meerijden in de mission control
auto.
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Voor jongeren door jongeren
Iedere maandagavond
is het Huis van de Wijk
’Youngsters’ het domein van
het jongerenpanel Prins
Alexander. Op deze avonden organiseren ze een diversiteit aan activiteiten voor
kinderen/jongeren leeftijd
10 tot en met 16 jaar.
De entree is gratis maar de bezoekers moeten zich wel inschrijven en natuurlijk participeren
aan een van de activiteiten. Zo
hebben zij voorlopig, iedere
maandag, een dansdocent die

gratis lessen komt geven en
daarnaast organiseren ze zaken
zoals een: Improvisatie theater,
EscapeRoom, Teken- en schilderworkshops maar ook gewoon
spelletjes- en/of filmavonden.
Laat iedereen gerust langskomen
met of zonder vrienden. Het JPPA
heet jullie welkom tussen 18:00
uur en 21:00 uur.
Op woensdagavond is Youngsters
open voor de ondernemer onder
de jongeren. Heb je een idee, wil
je een eigen bedrijf/website opstarten maar weet je niet waar

te beginnen? Jongerenwerkers
Warsha en Marvin kunnen je op
weg helpen. Samen met vrijwilligers uit het bedrijfsleven en
geslaagde jonge ondernemers
helpen zij je op weg. Er worden
pitches gegeven samen schrijven aan een ondernemingsplan
en diverse instanties komen vragen beantwoorden/ informatie
brengen. Voor de ondernemende
artiest is er op deze avond ook
ruimte gereserveerd. De Muziekstudio is openen en deze wordt
bemand. Mensen uit de industrie
maar ook Buma komt tips geven.

Je krijgt er de Kriebels van
Als het een paar dagen wat
warmer is zoals laatst, dan
zingen de vogels, dan zie je
het aan de lucht en snuif je
de typische lentegeur op. De
lichtinval is weer anders en
de dagen lengen. Tijd voor
nieuwe activiteiten na een
winterperiode! Je zou er de
lentekriebels van krijgen!
Zin om nieuwe uitdagingen
bij de kop te pakken, de bezem er eens goed door te
halen zo hier en daar en
mogelijk nieuwe initiatieven
te bedenken met anderen.
Kortom, de lentekriebels
ontstaan overal! (citaat Anneke Bleeker)
Zo ook in het eetcafé van De
Schalm in het bruisende hart van
Ommoord. De lentekriebels zoals Anneke Bleeker zo treffend
verwoordt, zijn terug te vinden
in het menu van het eetcafé. Een
lentemenu, gecomponeerd door

Etienne, gedirigeerd door de uitstekende brigade van Dilma en
Erwin, gepresenteerd door Iris
en geconsumeerd door een enthousiast genietend publiek bestaande uit cliënten van Middin
en buurtbewoners uit de omliggende appartementen van de
Schalm.
Grote waardering
Dat het eetcafé wordt gewaardeerd blijkt al uit het aantal vaste
bezoekers, dat aan hun vaste
plek, aan hun vaste tafel aanschuiven. Sommige al heel bijtijds, anderen op het laatste nippertje, hetwelk op de zenuwen
van de vaste disgenoten werkt.
Blije gezichten als de tafeldame
of tafelheer toch acte de présence geeft. Er kan gegeten worden,
de voorstelling kan beginnen.
Tijdens het diner worden de wetenswaardigheden en de perikelen van de dag doorgenomen en

het zal niet verbazen dat de kansen van Feyenoord om landskampioen te worden een hot item
naast de champignonsoep vormt.
Je zou haast vergeten een stukje
stokbrood bij de soep te nuttigen. De verse spinazie die de tortellini en de kip vergezelt geeft
het geheel een heerlijk gevoel
van lente, voorwaar een gevoel
van lentekriebels. De gepresenteerde zomerkoninkjes als dessert geven al een optimistische
kijk op de naderende zomer.

Het begint van de avond is gereserveerd voor Vinaya. Zij geeft

op inschrijving, gratis Afrodance
lessen van 17:00 tot 19:00.

maar vooral naar de hartelijkheid
en de gastvrijheid die het eetcafé
van de Schalm biedt. Dit voldoet
geheel aan de doelstelling van
het eetcafé, samen eten en ontmoeten in de wijk.

dagen een themadag maar drie
keer per week is iedereen welkom, kosten slechts € 5,-.
Met Olivier B. Bommel te spreken: ,,Wij hebben genoten van
een eenvoudige doch voedzame
maaltijd.”

De sfeer en de kwaliteit vergoeden heel veel wat de entourage
enigszins tekort schiet maar met
de inzet van Hanneke en haar
team is het zeker goed vertoeven in het eetcafé. Het is niet alle

Wel even tevoren aanmelden!
( 010 - 7200986.
Of bij de receptie van de Schalm,
Dawesweg 44

Een fijn diner
Het nabij de Schalm gelegen ERA
flatgebouw wordt gerestaureerd
en de aannemer compenseert
het ongemak hiervan door de bewoners van de gereedgekomen
etages een diner aan te bieden in
het eetcafé. We spraken een paar
bewoners, die van deze geste gebruik maakten en genoten van
hun waarderende woorden en
niet alleen naar de aannemer toe

Huisbezoeken

Nieuw: Zorg & Welzijnplein

Meer dan de helft van de
Rotterdamse ouderen voelt
zich eenzaam en een kwart
heeft zelfs niemand om op
terug te vallen.

Voor bewoners van Prins
Alexander starten we het
plein omdat wijkbewoners
aangeven niet goed te weten waar ze terecht kunnen
met hun vragen ’dat ze bij
verschillende loketten andere antwoorden krijgen¹.

In Prins Alexander organiseren
Buurtwerk & Dock deze bezoeken. Hiervoor zijn we op zoek
naar vrijwilligers. Kunt u goed
luisteren en zaken waarnemen,
dan is het wellicht wat voor u.

Stuur een e-mail naar huisbezoeken@buurtwerk.nl of bel met (
010 - 4553799 (vraag naar Ieke
Wichers). Uit eerdere huisbezoeken van vrijwilligers aan 75-plussers, bleek dat veel ouderen deze
huisbezoeken waarderen. Meer
informatie over de aanpak van
eenzaamheid in Rotterdam is te
vinden op www.rotterdam.nl/
iklaatjenietalleen.

Daarom bundelen we vanaf nu iedere woensdagochtend van 10:00
uur tot 13:00 uur de krachten
in het Huis van de Wijk Gerard
Goossenflat. Een vast moment
in de week voor laagdrempelige
toegang tot een informatie- en
adviespunt voor buurtbewoners
over zorg en welzijn. We plannen alle vraag- en adviesfuncties
op één moment. Geen ¹kastje
naar de muur gevoel’, maar direct
door kunnen met je vraag en met

een (begin van een) antwoord
weer naar huis!
De medewerkers fungeren
als een lopende vraagbaak en
verwijzen waar nodig ter plekke
door naar de professionele zorg,
welzijn en jeugdhulp. Denk aan
Vraagwijzer, wijkteam, wijkzorg,
hulp bij administratie door
Checkpoint, de ouderenzorg, (O)
GGZ, Vluchtelingenwerk, schulddienst en -hulpverlening, ontspanning, activiteiten of sociale
netwerken. Met als resultaat: in
één keer geholpen. Daarnaast
organiseren zij op basis van de
vraag geregeld themabijeenkomsten zoals uitleg over de
aanvraag van een mantelzorgverklaring, uitleg over het gebruik
van de ov-kaart, veiligheid in de

woning en gezond oud worden.
Bent u nieuwsgierig geworden
naar de mogelijkheden voor u op
het Zorg & Welzijn plein, wilt u
met uw organisatie aansluiten of
lijkt het u leuk om zich als vrijwilliger in te zetten? We nodigen
u van harte uit om langs te komen!
Zorg & Welzijn plein:
Iedere woensdag van 10:00 uur
tot 13:00 uur.
Huis van de Wijk,
Gerard Goosenflat Thomas Mannplaats 150
Rotterdam

Pagina 8

ZevenKrant nummer 3, vijfentwintigste jaargang, juni-juli-augustus 2017

B.S. de Vliedberg
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Eindtoets

In groep 8 maak
je een eindtoets
. Op de
Vliedberg maak je
de Iep. Met de
Iep kan
je je niveau opha
len, maar je nive
au kan niet
naar beneden. Je
moet minstens f1
halen. Dat
is alles wat je le
ert vanaf groep 3
tot groep
6. De Iep is een
herhaling. Je adv
ies is al
bepaald het kan
alleen nog hoger
. Je hebt
ook andere soort
en eindtoetsen.

Afscheid groep 8

We nemen natuurlijk ook afscheid van deze
school, Hoe we dat precies gaan doen weten we
nog niet... Maar we weten wel dat we een klassenuitje gaan maken naar de Efteling.We hebben ook een klasgenootje gentervieuwd over het
afscheid van groep 8
Hoe verwacht jij hoe het afschoijdvsn groep 8
gaat verlopen?
Priya (12): Ik ga dezew school missen, Maar
we gaan ook andere en nieuwe stappen zetten!
Ga je huilen?
Priya: Ja........ Ik denk het wel aangezien al
mijn vriendinnen naar een andere school gaan.
Ga je alleen je vriendinnen missen of iedereen?
Priya: Ja! We zijn namelijk al heel lang klasgenoten.
Heb je zin in het eind-uitje?
Priya: Ja! We kunnen dan nog een keer met
z’n allen iets leuks gaan doen.
We gaan de klas missen, maar we zijn helemaal
klaarvoor de middelbare school!

Musical en film

In groep 8 kan
je kiezen of je e
en eindfilm
wil of een musica
l. Wij hebben ge
kozen voor
een film. Je kan
uiteraard ook een
musical
maken, maar dat
vonden wij minde
r leuk. We
hebben heel veel
zin in de film.
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Moederdag was gezellig: Ook nieuwe tasjes!!!
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Voor onze vestiging in Rotterdam zijn wij op zoek naar :

Het gevaar van zonlicht
We weten al jaren dat blootstelling aan UV-licht niet
gezond is voor onze ogen. Het veroudert versneld
de ogen met als gevolg eerder staar en risico op bijvoorbeeld macula degeneratie. Uit wetenschappelijke
studies blijkt dat een te grote blootstelling van de ogen
aan beeldschermen negatieve gevolgen kan hebben
voor het gezichtsvermogen. Deze effecten raken iedereen, zonder uitzondering. Irritaties, droge ogen, hoofdpijn, vaag zicht en tranende ogen.
Download op onze website het PDF: Alle kleuren van
de regenboog, om erachter te komen welke kleur glazen het beste geschikt is.
Opto-Ring™ Ambachtsplein - Ambachtsplein125 - 3068 GV Rotterdam
( 010 - 8182719 - https://ambachtsplein.opto-ring.com
Open van dinsdag t/m Zaterdag van 9.00-17.00 uur

Verzorgenden IG (niveau 3)
Verpleegkundigen (niveau 4)
Wijkverpleegkundigen (HBO-V)
Jouw profiel
- In bezit van een diploma MBO niveau. 3, MBO niveau 4 of HBOVerpleegkundige (afhankelijk van de functie).
- In het bezit van aantoonbare relevante werkervaring.
- Enthousiast, flexibel, gemotiveerd en staat open voor veranderingen.
- In bezit van rijbewijs en auto.
Ons aanbod
- Plezierige werkomgeving, flexibele arbeidstijden, dynamische
werkomgeving met veel ruimte voor zelfstandigheid.
- Arbeidsvoorwaarden volgens CAO VVT.
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
- Ruimte voor cursussen, opleiding en eigen ontwikkeling.
Heb je belangstelling?
Stuur je motivatiebrief met een recente C.V, binnen 14 dagen na
verschijning van deze advertentie aan: Thuiszorg INIS, afd.
personeelszaken, Hoofdweg 484, 3067GK te Rotterdam of naar:
personeel@thuiszorginis.nl
Thuiszorg INIS is een ZvW/Wlz-erkende& HKZ-gecertificeerde instelling met ruim 350
medewerkers in Rotterdam, Nijmegen en Zoetermeer.
Met alsmotto Persoonlijk & Vakkundig bieden wij verpleging, persoonlijke verzorging,
begeleiding en hulp bij het huishouden.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Weer een mooi optreden op het Ambachtsplein
Je verschroeide zowat op
het Ambachtsplein. Iedereen kroop weg onder een
parasol. De meeste bewoners waren gevlucht richting
het Nesselande strand. Toch
was het heel gezellig bij het
Jongerenpodium georganiseerd door de Muziekschool
Eeuwige Noten in samenwerking met Buurtwerk.
Het begon al met meester drummer Danny die de kracht van zijn
drumschool liet zien met talentrijke leerlingen aangemoedigd
door hun familie. DJ Ron en vooral zoon Kelvin zorgden voor de
muzikale omlijsting. Youngsters
had drie jonge sterren gespot.
De rapper Jouri Chavez gaat
Ronnie Flex achterna. Danseres
Vinaya was één brok vitaliteit.
Zangeres Bernice zette gevoelige songs neer. De sfeer zat erin.
Dan kwamen de leerlingen van
Eeuwige Noten. Opvallend zijn
de spectaculaire vorderingen. De
ouders kunnen terecht trots zijn.

Er waren wat behoorlijk
moeilijke nummers bij.
De Schoolband met zangeres Chenzira en een
soul trio wist iedereen
op de dansvloer te krijgen, oud en jong. Bij 35
graden kan dat wel een
prestatie genoemd worden! Het was heerlijk,
klein maar fijn.
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Vaderdag wasdag
Op vaderdag konden de vaders hun auto laten wassen door een viertal lieftallige meisjes die flink hun best deden en de vaders in de watten legden. Ook scoormobielers werden niet vergeten. Zie www.
zevenkamp.info voor meer foto’s.

Foto’s Kees Bosman

Het WIP succesvol
Colofon
De ZevenKrant is een uitgave
van de BOZ
Bewoners Organisatie
Zevenkamp met een oplage van
8.500.
Bezoekadres:
Ambachtsplein 141
( 06 - 51472302
Freelance journalistiek en
Lay-out/opmaak
Corstiaan Breedveld
info@zevenkamp.info
Fotografie
Corstiaan Breedveld
Kees Bosman
Redactie
Ed de Meyer
Corstiaan Breedveld
Marieke Bongaards
Joost Kuijpers

Druk:
Flevodruk Harlingen
Deadline kopij ZevenKrant
nummer 4 is op
7 augustus 2017.
Bezorging ZevenKrant 3 vanaf
18 augustus 2017.
De redactie van de ZevenKrant stelt zich niet
aansprakelijk voor zet- en drukfouten.

’Het Wijkinformatiepunt loopt goed’ vertellen de vrijwilligers. ’We krijgen een hele gamma van vragen en problemen binnen.’
De WIP behandelt belastingaanvragen, bijstandsperikelen, formulieren, sollicitatiebrieven richting werk, problemen met het
onpersoonlijke 14010. Er komen
ongeveer 10 mensen per ochtend. De maximale wachttijd is

een half uur. Bezoekers moeten
soms rekening houden met een
wachtlijst. Zeven vrijwilligers zijn
bij de WIP betrokken en twee
stagiaires. De samenwerking met
Buurtwerk loopt soepel. Zie ook
de website www.boz7kamp.nl

Bent u onze BOZ/WIP 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 ( 06 - 51472302.

Wijk Informatie Punt

06-51472302

Voor onder andere onderstaand en meer kunt u terecht op Ambachtsplein 141.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met ( 06 - 37345165 of mailen naar stichtingboz@outlook.com.
Spreekuren:
maandagmorgen
woensdagmorgen
vrijdagmorgen		

van 09:30 uur tot 12:00 uur
van 09:30 uur tot 12:00 uur
van 09:30 uur tot 12:00 uur

Waar staat de WijkInformatie Winkel voor:
> Hulp bij aanvragen opzoomeren en bewonersinitiatieven
> Aanvragen van sociale voorzieningen
> Betalingsregelingen treffen
> Invullen van formulieren
> Bellen naar instanties
> Belasting aangifte
WijkInformatiePunt
> Problemen over, met en door kinderen
> Verzekeringen, abonnementen, lidmaatschappen afsluiten/beëindigen
> Doorverwijzen naar andere instellingen of instanties indien nodig naar bv naar Vraagwijzer

W IP
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Het thema voor deze puzzel is: Barbecue. Uit alle
goede inzendingen worden drie winnaars getrokken. Binnen 2 maanden na het verschijnen van de
ZevenKrant kunt u die ophalen. De namen worden
in ZevenKrant nummer 4 van 2017 bekendgemaakt.
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Aansteekblokjes
Ananas
Barbecue
Biertje
Borreltje
Brandstof
Chips
Fotoreportage
Gas
Grill
Houtjes
Houtskool
Kippenpootjes
Kippenvleugeltjes
Knoflooksaus
Koteletten
Kranten
Kruiden
Kruidenboter
Marineren
Olijfolie
Paprika
Patat
Pindas
Rooster
Rozemarijn
Salades
Satéstokjes
Sjasliek
Speklapjes
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Woordzoeker
Zomaar een foto

Ondanks een weggevallen regel, toch goede oplossingen. Excuus voor het ongemak.
De oplossing van ZevenKrant 2 van 2017 is: VVD alweer gewonnen! De winnaars zijn: D. van den Bos,
Leontine Barbecue
Zaat en Henna Ingie. Gefeliciteerd!
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34.
23.
12.
1.
Spiritus
Uien
Stokbrood
Uienspies
35.
24.
13.
2.
T-bonesteak
Vleestang
36.
25.
14.
3.
Toastjes
Wijntje
37.
26.
15.
4.
Tomaten
Worstjes
38.
27.
16.
5.
39.
28.
17.
6.
Uw oplossing vóór 1 augustus 2017 inleveren bij de BOZ/WIP, Ambachtsplein 141 - Rotterdam of
40.
29.
18.
7.
stichtingboz@outlook.com
30.
19.
8.
31.
20.
9.
32.
21.
10.
33.
22.
11.

BOZ
Bewonersorganisatie Zevenkamp

Handige adressen om te weten

Algemeen Alarmnummer
Politie/Brandweer/Ambulance
Alleen voor spoedeisende hulp
en levensbedreigende situaties.
( 112
Bewonersorganisatie
Zevenkamp (BOZ)
( 06 - 51472302
stichtingboz@outlook.com
Wijk Informatie Punt (BOZ)
Ambachtsplein 141

3068 GV Rotterdam
( 06 - 51472302

Zevenkamp Blog
https://zevenkamp.wordpress.
com/
Meldpunt Bewonersactiviteiten
Ed de Meijer ( 06 - 37286519 of
( 06-45724536
Buurtbemiddeling Prins
Alexander
Bramantestraat 34
3066 BN Rotterdam
( 010 - 4560409
Email: prinsalexander@buurtbemiddeling.org

Hobby Computer Centrum
Frits Wickerhoff

Aar 249a - 1e verdieping
( 06-51792880

Leger des Heils Welzijn- en
Gezondheidszorg
Maatschappelijk Centrum
Rotterdam
Kooikerweg 28
3069 WP Rotterdam
( 010 - 2229888
Telefax: 010 - 2070500
Stichting Buurtwerk Alexander
Ambachtsplein 141
3068 GV
( 010 - 4553799
Vraag-Wijzer
Prins Alexanderplein 21
Charley Tooropsingel 52
Vrijdags 09:00 uur - 11:30 uur
( 14 010
info@vraagwijzeralexander.nl
Gebiedscommissie Prins
Alexander
Prins Alexanderplein 6
3067 GC Rotterdam
( 14010

Roteb
Lucie Vuylstekeweg 5
3066 GT Rotterdam
Algemeen nummer ( 14010
Sociale Zaken en Werkgelegen-heid (SoZaWe)
Prins Alexanderplein 20
3067 GC Rotterdam
( 010 - 4984444 (Alg. info nr)
( 010 - 4984999 (Hoofdkantoor)
GGD gezondheidslijn
( 010 - 4339966
Spoedlijn:
( 010 - 2866099
www.ggd.rotterdam.nl
Dierenartsenpraktijk
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: ( 010-4555888
Dr. van Leeuwen
Dr. Verdonk
Dr. Van der Hoek
Dr. Sanderse
Dr. V. d. Voorde
( 010 - 2866093

Woonstad Rotterdam
Prins Alexanderlaan 201

3065 RH Rotterdam

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

Fysiotherapeuten
( 010 - 2866090

Basisscholen

Wonen

KBS de Vliedberg
Directeur: Ellen Amri
Korne 180, 3068 Rotterdam
( 010 - 4214668

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 wijkkantoor Zevenkamp
Spinet 2
3068 LX Rotterdam
( 088 - 1242424
Ook voor spreekuren

CBS ds. J.J. Buskesschool
Directeur: Maarten Neomagus
Ben Websterstraat 3-11
3069 XJ Rotterdam
( 010 - 4552940
OBS de Waterlelie
Directeur: Cora Stuurman
Veluwemeer 1
3068 KM Rotterdam
( 010 - 4211020

