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Tijd voor cultuur en entertainment: In het huis van de
wijk een leuke avond gevuld
met leuke mensen en goede
muziek.
Wat jammer dat u er niet bij
was. Bekijk de foto’s blz. 5

Diverse scholen deden mee
aan de praktijkfietsexamens die werden afgenomen door een professioneel
bureau. We mochten wat
foto’s maken maar jammer
genoeg niet van de ingespannen gezichten van de
deelnemers.

fietsexamen.nl

Op 29 en 30 juni waren
er twee feesten die je niet
gemist mag hebben. Een
jaren 60 feest op het plein
met een oude Juxebox en
prachtige oldtimers. Auto’s
bedoel ik. En de sfeer zat er
goed in. Het Nordsea round
town was een succes. Het
Huis in de Wijk is een mooie
plek hier voor maar zouden we niet een eigen theater moeten krijgen? Prins
Poppentheater in het Huis
Alexander is er groot genoeg
van de Wijk was een groot
voor. Misschien dat we een
succes. De ons bekende Pop
petitie moeten beginnen. Ik
penspeler Jacobus Wiemanga eens rond kijken voor een
was weer in een glansrol.
geschikte ruimte......

Wijkcomité Zevenkamp is
weer (bijna) compleet. Op
donderdag 11 juli werd het
vierde lid van het comité
voor de opening van de vergadering geïnstalleerd.
Nawid Akbari begon zijn
taak onder warme belangstelling van zijn familie. Zijn
moeder steunt hem voor
150% en dat waardeert hij.
de bewoners.
Iedere maandag van de
even weken
10:00 uur tot 12:00 uur

Spreekuur politie Zevenkamp
De wijkagenten van Zevenkamp hebben op vaste tijden
een spreekuur voor en met

Iedere donderdag van de
oneven weken
14:00 uur tot 16:00 uur
Vincent van Wijngaarden
Suzanne van Limbeek
Rudi van de Greijn
Jacques Lemis
Marcel Kersenboom

Dringende
d oproep
Misschien leuk om werkervaring op te doen

Daarnaast zijn extra vrijwilligers welkom bij het

De Bewonersorganisatie
Zevenkamp is dringend op
zoek naar vrijwilligers!

Wijk en Informatie Punt
te bezetten.
Locatie: Huis van de Wijk
Zevenkamp Ambachtsplein
141
Info: 06 37563093 of mail
even naar
stichtingboz@outlook.com

Er is een vacature voor
secretaris. Geen betaalde
baan.

Op dezelfde vergadering
waren nog twee mensen
aanwezig die ik wil noemen.
Het 5e lid van het comité
maar nog niet geïnstalleerd:
Peter van Weel. Installatie
volgt. Daarnaast was aanwezig vanuit de Gebiedscommissie: de Zevenkampster
Dieudonnee Penning.

* Vragen met betrekking
tot
uw huisbaas?
* Wat met uw buren?
* Moeite met lezen en
schrijven?

* Bewoners- en
wijk-initiatieven
* Subsidies

Wij zitten er voor U
en zullen u zoveel mogelijk
met uw hulpvragen helpen.

* Regelingen
* Vergunningen

* Vrijwilligerswerk

* Huursubsidie

* Formulieren-brigade

* Zorgtoeslag

* Hulp bij aanvragen van:

* enzovoort...

W.I.P. info
openingstijden van het Wijk Informatie Punt
Iedere Maandag

van 09:30 tot 13:00 uur

Iedere Woensdag

van 12:30 tot 16:00 uur

Vrije inloop dus afspraak is niet nodig. Koffie staat klaar.
Huis van de Wijk Ambachtsplein 141
Wilt u toch een afspraak maken?
Mobiel 06-37563093 stichtingboz@outlook.com
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Medicijnen ophalen 24/7
Medicijnen ophalen kan 24
uur en 7 dagen per week bij
Apotheek Zevenkamp

In 1981 is Apotheek Zevenkamp opgericht door de
heer M. Snoeren. Na de
huisarts en de fysiotherapeut was hij de derde eerstelijnszorgverlener in de
wijk Zevenkamp. Toen
begon de ontwikkeling in
de wijk. De band met de
huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners
is daardoor heel sterk. “De
naam en de identiteit zijn
altijd gehandhaafd en dat
zal ook zo blijven in de toekomst”, belooft de nieuwe
apotheker.

& Trace systeem te gebruiken en patiënten automatisch een sms en/of email te
sturen als hun medicijnen
klaarliggen, hebben we de
wachttijden kunnen verkorten”.
“Verder is en blijft mijn
hoofddoel dat alle patiënten zich hier thuis voelen
en de beste farmaceutische
zorg krijgen. Patiënten kunnen rekenen op laagdrempelige informatie over al hun
medicijnen. Bij een vraag of
een medische klacht kunnen
mensen zonder afspraak bij
ons binnenlopen.”

Vanaf 5 augustus 2019 is
de 24 uurs medicijn afhaalautomaat PHARMASELF
in gebruik bij Apotheek
Zevenkamp.
De klant krijgt via een
sms een speciale afhaalcode waarmee de medicijnen uit de automaat gehaald
kunnen worden. Dat kan 7
dagen per week en 24 uur
per dag. Dus ook buiten de
openingsuren van de apotheek.
k zal de ver“Patiënten zijn erg enthousi- “De apotheek
trouwde
uitstraling
behouast. We hebben in de eerste
Apotheek Zevenkamp
den, waarbij we in de toeweek al 200 aanmeldingen.
Per 1 juli is mevrouw Ching-Tang de nieuwe apotheker van
Imkerstraat 35
komst gaan moderniseDe PHARMASELF is snel
Apotheek Zevenkamp en aan de Charley Tooropsingel. Op de
Apotheek Charley Toorop
ren, en de samenwerking
en gemakkelijk in gebruik”
foto laat ze trots zien dat per 5 augustus de service om medimet
gezondheidscentrum
Charley Tooropsingel 48
vertelt de nieuwe eigenaar
cijnen dag en nacht op te halen voor de klant, operationeel is.
Zevenkamp, gezondheidsvan Apotheek Zevenkamp
info@apotheekzevenkamp.nl
V.O.F. mevrouw Nam Wong centrum Charley Toorop en www.apotheekzevenkamp.nl
andere eerstelijns zorgverleChing-Tang.
TM
ners
verder intensiveren.”
Apotheek Zevenkamp &
“Korte wachttijden in de
Apotheek Charley Toorop
zijn per 1 juli in andere han- apotheek vind ik heel
belangrijk. Als eerste is
den overgegaan. De apodaarom
een afhaalautomaat
theken zijn overgedragen
aangeschaft. Ook door effiaan mevrouw Nam Wong
Risotto met spinazie en kastanjechampignons
ciënter te werken, een Track
Ching-Tang.
Benodigd heden voor 4 personen

Koken met OptoRing

Zevenkaamp al sin
nds 19883 mijn huiis, mijn thuis. In
n die perriod
de
ben ik noog even twee jaaar er tussen
nuit geweeest maaar nu
u noog
steeds Zeevenkam
mper.
De zomer loopt weer naaar zijn ein
nd toe. We heb
bbeen een
n
actieve periode achter ons. In dezze krant de verrslaagen
n van
n4
van de 7 zaterdaagen van de BOZ.. Verder op de paggin
na van
n
de schollen allerlei nieu
uws en foto
o’s over praktijkkexxam
men
ns,
waterovverlast en over een
n vertrekk kende directeu
ur.
Opto-Riing is weeer teru
ug met de rubriek lekker eteen en goeed
voor je ogen. Meensen misten dit toch.

1 stuks rode ui
3 el extra vierge olijf
olie
300 gr risotto rijst
750 ml groentebouillon
250 ml kookroom
250 gr kastanje

champignons gesneden
300 gr verse blad-spinazie
150 gr geraspte
parmezaanse kaas
2 el verse peterselie

Goed voor Ogen: Spinazie
bevat betacaroteen, luteine
en vitamine E; Peterselie
bevat luteine, betacaroteen
en vitamine C; Champignons bevatten vitamine E
en zink.

Natuur in Zeven
nkamp
Tot mij genoegen
n kwam
men mijn vrouw en
n ik een
n goed
d
gevoedee egel teggen in onzze tuin. Ook bij het graasvveld
d vaan de
voormallige voetb
balclub
b HION is nog steeeds een
n haaass acctieef.
Hoe oud
d kunnen
n hazen
n eigenlijk worden
n? Wikiipediaa geeeft
ft
antwoorrd, 4 tot 7 jaar in het wild
d tot 13 jaaar in gevvan
ngenschap. Nou dat weten we dan ookk weer.
Wijkcom
mité
Het wijkkcomité heeft nu weer een
n compleete bezeetttingg.
Onder leeiding vaan een seerieuze onafhankkelijke voo
orzzittter
gaat dit de goeiee kant op..
Ik zie daat mevro
ouw Pan
ndorie, diee ruim eeen jaarr dee vo
oorrzittter was van het wijkcom
mité, nu meer los komt en
n zich
h veerdiept in zaken die van beelang zijn
n. Een go
oeie on
ntw
wikkkellingg.
De vergaadering van ditt comité is in augu
ustus vaanw
wegge de
vakantiee opgesch
hort. In
n septembeer staan 2 vergaadeerin
ngeen
gepland
d een op 5 septem
mber en eeen op 266 septem
mber.. Goed
d
om eenss een kijkkje te nem
men op een van die verggad
derringgen
n.
Op de pagina vaan Polittieek enzo een verw
wijzing naar wat jee
uit die hoek kan
n verwaach
hten en hoe Zeveenkamp
perrs De Po
olitiek positief verrrassen.
De puzzzel op de achterrpaagina iss w
weeeerr als
l vaan
n ou
ud
ds en
en nu
met een
n leuke prrijs dacchtt ik.
Veel leessplezier.
info7kraant@ernsst-signu
um.nl
puzzel7kkrant@errnst-siggnum.nl

fijngesneden

Voeg de spinazie
in delen toe en laat
al omscheppend
slinken.

Bereidingswijze:
1. Snipper de ui. Verhit
2/3 van de olie in een
hapjespan, voeg de
ui toe en fruit voor 1
minuut. Doe de risottorijst erbij en bak 2

tot deze is opgeno
men. Voeg de rest
van de bouillon toe
en kook de rijst in
20-25 minuten zachtjes gaar. Voeg na 10
minuten de kookroom toe.

minuten mee tot de
korrels glazig zijn

3. Verhit de rest van de
olie in de koekenpan.

2. Voeg de helft van de
bouillon toe en roer

Bak de champignons
in 4 minuten bruin.

4. Schep de cham
pignons en spinazie
met de helft van de
kaas door de risotto.
Voeg wat peper toe
en eventueel zout
5. Schep op de borden
en bestrooi met de
rest van de kaas en
de fijn gesneden peterselie. Eet smaklijk.
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 088-2716970 / 06-40602526 mireille.leurs@pameijer.nl ellen.boesjes-moerland@pameijer.nl
Inloop Zevenkamp
Iedere dag hebben wij bij inloop
Zevenkamp activiteiten
Weekprogramma:
Maandagmiddag kunt u van 14.00
uur t/m 16.00 uur sjoelen (gratis)
Dinsdag kunt u van 12.00 uur t/m
13.00uur genieten van een vers
bereide lunch voor €2,-

Woensdag van 10.00 uur t/m 11.30
uur kunt u meedoen met kaartbingo met kleine prijsjes. (gratis)
Donderdag van 10.00 uur t/m 11.30
uur kunt u uw nagels laten verzorgen (gratis)
Donderdag van 12.00 uur t/m 13.00
uur kunt u voor € 3,- een warme
maaltijd inclusief toetje eten

11.30 uur is er koffieochtend met
iets lekkers.(gratis)

Adres: IJmeer 9

Heeft u zin om deel te nemen aan
een van onze activiteiten? Of wilt
u gezellig samen eten? U bent van
harte welkom!

3068 kx Rotterdam
Telefoon:06-40602526

Natuurlijk is er altijd een gratis
kopje koffie of thee

Vrijdag ochtend van 10.00 uur t/m

er meerdere bloedonderzoeken uitgevoerd moeten worden om bepaalde infectieuze ziektes in het lichaam
Vanwege het toch wel vaak
van uw dier uit te sluiten.
te laat komen van huisDeze onderzoeken moedier eigenaren bij de dieten vaak geruime tijd voor
renarts, wil ik bij deze nogmaals enige zaken bespreken de aankomst in het betreffende land zijn uitgevoerd.
waar rekening mee gehouDit
houdt soms in dat dit
den moet worden als u op
vakantie gaat. Dit kan bete- wel meer dan een half jaar
vooraf aan het bezoek kan
kenen dat uw huisdier mee
zijn. Gemakkelijkere reizen
gaat op vakantie of dat uw
zijn
bijvoorbeeld naar België
huisdier in Nederland blijft
en wellicht naar een pension of Duitsland waarbij enkel
de hondsdolheid vaccinagaat.
tie nodig is. Echter moet dit
ook minimaal 3 weken voor
De allerbelangrijkste tip
vertrek. Naar welk land u
die ik u kan meegeven, is
om altijd ruim van de voren ook op vakantie gaat, de volgende zaken zijn altijd verte informeren bij uw dieplicht:
Europees paspoort,
renarts wat de eisen van het
gechipt zijn en ingeënt zijn
land zijn waar u naartoe op
tegen hondsdolheid.
vakantie gaat. Een extreem
voorbeeld hierbij te noemen,
Mijn laatste tip voor het
is Nieuw-Zeeland waarbij
Op vakantie: huisdier wel
of niet mee op vakantie

buitenland betreft een
vakantie naar het Verenigd
Koninkrijk. Hierbij waren
de eisen: de hondsdolheid
vaccinatie 3 weken voor vertrek en de ontwormingstablet enkele dagen voor vertrek (afgetekend in het Europees paspoort). Echter als de
Brexit doorgaat, zullen de
regels hiervoor wijzigen. Dit
kan namelijk gaan inhouden dat er uiterlijk 3 maanden voor vertrek een bloedonderzoek moet aantonen
dat er voldoende antistoffen tegen hondsdolheid in
het lichaam aanwezig zijn.
Houd hierbij rekening dat
er 2 weken zit tussen het
nemen van het bloed en het
krijgen van de uitslag. Daarnaast moet er rekening
gehouden worden met een
uitslag die aangeeft dat er te
weinig antistoffen aanwe-

Recept
Maaltijdsoep met gerookte
forel

Brood voor de eenden?!
Er zijn nog steeds mensen
die brood geven aan eenden
leuk vinden. Prima niks mis
mee.
Maar niet in de zomer.
In de zomer krijgen de
vogels meer dan genoeg eten
uit de natuur. Als wij dan,
soms ook gewoon uit gemak
zucht, maar ons brood dumpen bij plekken waar eenden, zwanen, waterhoentjes
en reigers vaak zitten kan
dat goed fout gaan. Als de
vogels het brood niet eten
komen daar muizen en ratten op af. Rotterdam zit al
een tijdje met een ratten-

Tot ziens bij inloop Zevenkamp

probleem. Laten wij daar in
Zevenkamp geen probleem
bij maken.
Geen brood voor de eenden
in de zomer.
Wat dan te doen met een
overschot aan brood?
We hebben mooie groene
bakken gekregen om ons
etensafval in te gooien. Ook
mogelijk om af te geven bij
de Kip in Ommoord. Daar
weten ze wel raad met verantwoord verspreiden van
ons overschot.

Ingrediënten 4 personen
4 preien
1 courgette
500 g kruimige aardappelen
olijfolie om in te bakken
1 tl kerriepoeder
400 ml halfvolle melk
400 ml water
1 groentebouillonblokje
Recept:
Gewoon een beetje handig
zijn met internet enzo hier
heb je de link:
https://www.24kitchen.nl/
recepten/maaltijdsoep-metgerookte-forel
Voor meer tips kan u de redactie een berichtje sturen
zevenkrant
@ernst-signum.nl

zig zijn waardoor zowel de
hondsdolheidvaccinatie als
de bloedtest herhaald moeten worden.

den gegeven. Andere hebben de regel dat het vaccin
niet ouder mag zijn dan een
aantal maanden of niet jonger dan 3 weken tussen het
geven van het vaccin en het
bezoek aan het pension.

Indien uw huisdier naar het
pension gaat, hoeft u minder
ruim van te voren uw dierenarts te bellen. Echter is
Deze adviezen geef ik u niet
het advies wel om ruim op
om u te pesten of geld uit uw
tijd een pension te regelen.
zakken te stelen maar enkel
Zeker in de zomervakantie
om u te helpen. Natuurlijk
zitten de pensions altijd al
heb ik liever dat alles russnel vol. Minimaal een half
tig verloopt voor uw huisdier
jaar voor vertrek is dan het
en dat u niet wordt geweiadvies om te bellen om een
gerd aan de grens of bij het
plekje te reserveren. Tevens
pension. Indien u alles toch
adviseer ik om de jaarlijkse
te veel geregel vindt of alles
vaccinaties op orde te hebis net niet op tijd geregeld,
ben. Daarnaast is bij de
kunt u er voor kiezen om
meeste pensions het advies
te zorgen voor een oppas of
ook om een neusdruptoch helaas niet op vakantie
pel te geven, zowel bij honte gaan.
den als bij katten. Bij somDrs. Nathalie de Koning
mige pensions kan dit nog
(dierenarts van Dierenklide dag voor het bezoek wor- niek Rotterdam)

Uit eten met de buren Katten-katten Katten
Heeft u er ook zo’n hekel aan
dat sommige buren zo lang
blijven plakken? Maar vindt
u het ook vervelend als je je
buren nauwelijks kent?
Wij, een groepje buren van 4
stellen hebben er het volgende op bedacht:
Gezellig bij elkaar eten. In
de vorige krant had ik dat
al gemeld nu een recept.
Bij belangstelling volgen er
meer.

Iedere kat eigenaar weet het.
Katten zijn eigenwijze, zelfstandige dieren. Al eeuwen
houden wij katten. Ik was
begin dit jaar in Morokko,
Overdag het domein van de
katten. Ze willen allemaal
geaaid worden en liggen
soms op de tafel in een restaurant.
Kattenliefhebbers stuur alsjeblieft een leuke foto van je
kat of die van de buren naar
ons op. Katten item in Nummer 5 van dit jaar.

Herhaal Oproep voor alle kattenliefhebbers.
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Scholen in Zevenkamp

KBS de Vliedberg
Had op het eind van vorig
schooljaar in juni een praktijk fietsexamen. Scholen en
gemeenten vinden dat niet
alleen prettig maar als de
jeugd vroeg de regels weet
die we hanteren in het verkeer is er hoop voor de toekomst.
Veilig je blijven verplaatsen in het steeds drukker
wordend verkeer. Het Examen werd afgenomen door
een professioneel bedrijf.

Uw fotograaf was ietwat
teleurgesteld in de regel dat
scholen het, in het kader van
de wet op persoongegevens,
niet goed vonden dat er
leerlingen vol in beeld kwamen. Wij hebben dat gerespecteerd. Bij navraag bleek
dat alle leerlingen waren ge
slaagd. Een veilig idee en
een leuk resultaat. Gefeliciteerd.

Buskes krijgt nieuw schoolhoofd
Per 1 september, nou ja start
nieuwe schooljaar neemt
adjunctdirekteur Debby
Schefers het stokje over van
Maarten Neomagnus. Hierbij zijn eigen toelichting op
dit gebeuren.
Geachte relatie, iedere be
langhebbende.
Met ingang van 1 september
a.s. zal ik de Buskesschool
verruilen voor de Van Asch

ben ik blij om u te kunnen
melden dat Debby Schefers
met ingang van 1 september
De afgelopen jaren heb ik met a.s. benoemd zal worden
als directeur van de ds. J.J.
ontzettend veel plezier direc
Buskesschool.
teur mogen zijn van deze
fijne school in de wijk Zevenkamp en ik kijk dan ook
Bij deze wil ik u hartelijk
terug op vijf geweldige jaren. bedanken voor de prettige
De weg die we als team, ousamenwerking en mogelijk
ders en leerlingen met elkaar kunnen we deze samen
zijn ingeslagen vraagt om een werking voortzetten vanaf
goede continuering. Daarom mijn nieuwe werkplek.
van Wijckschool binnen de
stichting Kind en Onderwijs.

De Vliedberg onder water??!!
WATEROVERLAST
Geplaatst op 16-07-2019 |
374 keer bekeken
De school is gesloten!! Een
enorme hoeveelheid water
heeft ervoor gezorgd dat
we de school niet in kun-

nen. De bovenverdieping
staat blank. Het water loopt
langs de muren naar beneden. De benedenverdieping is daardoor gevaarlijk
geworden: water loopt langs
de muren naar beneden, er
staat een laag water op de

vloer, de vloerbedekking
sopt. De elektriciteit is uitgeschakeld om kortsluiting
te voorkomen. Hulpdiensten
zijn nu bezig om de omvang
van de schade vast te stellen
en een begin te maken met
de opruimwerkzaamheden.

U wordt via de mail, app
schooljaar met de kinderen
en de website op de hoogte
te kunnen afsluiten.
gehouden van de stand van
zaken( wel afhankelijk van
De officiele link naar dit
de beschikbaarheid van deze gebeuren:
middelen).
Om te beginnen hopen
kbsvliedberg.nl/nieuws/
we donderdag nog wel het
art/31616

WATEROVERLAST
Gehoord van ouders en
buurtbewoners
schien toepasselijk in de rivieren buurt maar zeker niet
de bedoeling. Als gevolg
hiervan werd een flink deel
van de wijk afgesloten van
het water om dit probleem
op te lossen. De Vliedberg
zat ook in dit gebied. Kinderen
en Docenten kwamen
De Gemeente laat werkzaamheden verrichten in de die dag er achter dat er geen
water was omdat ze wilden
rivierenbuurt met betrekdoortrekken na een bezoek
king tot het vervangen van
aan de wc of gewoon omhet riool in deze wijk. Nou
dat ze hun handen wilden
gebeurt het regelmatig dat
wassen.
Tot zover geen echt
door een beweging met zwaprobleem.
Dat kwam pas in
re machines de waterleiding
de
nacht
van
maandag op
geraakt wordt. Dit gebeurde
dinsdag. Om 20 minuten
ook op 15 juni. Aan de
na
middernacht hadden de
Zevenkampsering ontstond
waterwerkers
van Evides
een nieuwe waterweg. Mis-

De school is gesloten op 16
juli en de leerlingen hadden
dus wat eerder vrij. Grote
vakantie zou op 19 juli moeten beginnen. Even anders
dus.
Wat is er aan de hand?

het waterprobleem onder
de knie en kreeg iedereen
weer toegang tot water. Ook
de school. Hier stonden de
meeste kranen open en het
water stroomde van af 00:30
tot de volgende ochtend 7
á 8 uur de school in met
als resultaat het bovenste
artikel.
Na de vakantie zal alles weer Wie bepaalt de ontwikkeling van het gedrag van een
kind?
opgelost zijn.
Mocht dit verhaal niet
compleet zijn of verkeerd
beoordeeld mijn excuses. De
school was al niet meer bereikbaar voor commentaar
in verband met de vakantie.

Op zich een belangrijke vraag maar in principe is het antwoord simpel, opvoeding en omgeving. Ouders hebben de
primaire taak om kinderen op te voeden. Aan de omgeving
kan de Gemeente een stuk doen. Als een kind in ontwikkeling is, is er één plaats waar de opvoeding sterk telt. De
School. Vraag eens op school hoe daar over gedacht wordt??
Als ouder is dat ook een taak.
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Zevenkamp allerlei --Zevenkamp allerlei--Zevenkamp allerlei

Marjolein Meijers ontroert Zevenkamp
Een 80-tal bewoners genoten in Huis van de Wijk Zevenkamp van een optreden van Marjolein Meijers en partners.
Marjolein viert haar 40-jarig jubileum als muzikante. Ze
zingt nostalgische liedjes, zo uit het leven gegrepen. Gevoelige liedjes over haar moeder die geen toonbeeld was, maar
waarop ze meer en meer gaat lijken als ze in de spiegel
kijkt. Ze zingt over haar tienerjongen, over de pepermuntjes die ze in de zak had tegen bus misselijkheid. Ze bewierookt het platteland en speelt met haar trio de mooiste Ierse
en Griekse liedjes. Met de familie gaat ze op reis. Haar zoon
is de Griekse vlees spiesen op Rhodos beu. Hij bestelt spa-

ghetti Bolognaise. ‘Eindelijk Hollandse kost!’ Teergevoelig is het liedje over
dementie, waarvan iedereen het refrein weet mee te
zingen. Kevin heeft het helemaal naar zijn zin, zeker
als de Ierse deuntjes en de
swingende cowboy muziek
hem gaan bekoren. Hij geeft
een persoonlijk scootmobiel dansje ten beste. Marjolein loopt naar hem toe
met de contrabas. Een heerlijk dansje dat een warm
applaus krijgt. Afsluiter is
het doedelzak concert waar
Pieter Breugel trots op zou
zijn. Marjolein en haar man
nemen nog een afzakkertje in het Nieuwe Ambachtshuis, waar Annemarie
prompt via spotify het hele
repertorium van de Berinies
afspeelt.

Dart tournooi in het
Ambachtshuis.
Vanaf begin september is
er iedere donderdagavond
darten in tournooi verband. Je kan ook altijd even
biljarten.

In dit bruine café wordt
iedereen uitgenodigd om de
verjaardag van Han mee te

Evenement back to the 60’s en 70’s
De jaren 60 en 70 herleven
in Zevenkamp
Zoals ieder jaar op de laatste zaterdag in juni vond
op het Ambachtsplein de
terugkeer naar de jaren 60
en 70 plaats. Na 8 jaar is dit
evenement echt volwassen
geworden. mede organi-

sator van de bloemenkiosk
was blij verrast met dit succes.
Eindelijk zoals wij dat altijd
voor ogen hadden. Veel werk
maar dankbaar.
Voor volgend jaar :
zeker doorgang. Zo go ed

als in 2019
maar misschien nog beter??!! Altijd blijven werken
aan nog meer perfectie.
Vanaf januari beginnen al
weer de voorbereidingen.

vieren. Groot feest Zaterdag
6 september.
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Bewoners Organisatie Zevenkamp
E.H.B.O.-vrijwilligers werd
dit een erg leuk feest. Knutselen voor de liefhebbers
maar zeker ook een spektakel met Drumtastic. De ballonnen waren heel uitdrukkelijk aanwezig en werden
gecontroleerd door de Politie .....of waren het Piloten. Wie is gebleven zal het
antwoord weten. Als je dan
ook nog de Fun Run Stormbaan heb genomen was
jouw feest, en dus ons feest
een groot succes!

20 juli
De aftrap van de Zeven
Zomerdagen Zevenkamp
Werd min of meer verricht
door Tall Tales Acrobatiek
Deze groep heeft weer laten
zien waar ze goed in zijn.
Met het mooie weer en de
stille maar altijd aanwezige

27 juli
Onder het Schuim
Weer een vakantie zaterdag.
Het is snikheet. Een reuze
stormbaan wordt neergelegd vóór het Huis van
de Wijk. Een vervaarlijke
machine spuit dikke dotten
schuim tot groot jolijt van
de kinderen. In het begin
is er wat koudwatervrees,
maar eens het eerste schaap
over de heg dan is het hek
van de dam. Urenlang kunnen de kinderen zich amuseren al banjerend door

het schuim. Bij tijd en wijle
wordt er de douche op gezet.
Wat verder staat de Wipe
Out. Kinderen moeten bukken voor de lange draaiende
armen of ze moeten er overheen. Een aantal zijn bijzonder lenig. Marieke brengt
met bergen schelpjes de
natte zee naar het kurkdroge
plein. Met tekstjes en lijm
verschijnen aandoenlijke
schilderijen. Het Ambachtsplein is één familiegebeuren. ‘Ik vreesde dat we al op
vakantie zouden zijn’ lacht
het buurmeisje. ‘Het is zo
heerlijk!’

3 augustus

Op 3 augustus zat het
weer echt
mee.
De foto’s
spreken
boekdelen
onze clown
was er weer
en veel
pret met de
gigantische
glijbaanklimtoren.
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 010 - 4553799

Email: info@buurt-

Cursus Weet wat u slikt
In september start de cursus Weet wat u slikt in Huis van
de Wijk Zevenkamp. Deze cursus is bedoeld voor laaggeletterde anderstaligen die medicijnen gebruiken en beter willen begrijpen hoe ze deze moeten gebruiken en beter willen
communiceren met hun arts of apotheker.
In de flyer vindt u meer informatie over de inhoud van deze
cursus, tijden en data waarop deze cursus gegeven wordt.
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met:
Christel de Jong, christel.dejong@buurtwerk.nl, of bel naar
mobiel nummer : 0612724950.
Wat is “Weet wat u slikt” ?
Een cursus van 20 uur
In groepen van 12-15 deelnemers
Taaldocenten, apothekers en geneeskundestudenten geven les
Leuk,leerzaam, gezellig, speels
Wat leer je bij “Weet wat u slikt” ?
Beter communiceren met je huisarts, specialist en
apotheker
Wat is een medicijn, wat is een bijwerking?
Hoe lees je het etiket van een medicijn?
Wat betekenen de iconen op een verpakking?
Bij afronding krijgt iedere deelnemer een certi
ficaat.
Voor wie is “Weet wat u slikt”?
Mensen die regelmatig medicijnen gebruiken
Mensen die in hun familie medicijnen gebruiken
Mensen met chronische ziektes
Mensen die meer willen weten over medicijnen
Wanneer is “Weet wat u slikt”?
Startdatum 19 september 2019
Tijden
13:00 uur tot 15:00 uur
Adres:
Ambachtsplein 141

Voorbeeld van een drumcirkel (van internet gehaald). In het Huis in de Wijk gaat het
iets anders: ieder zijn eigen drum. (te leen of eigendom)
Iedereen is welkom,
Drumcirkel Ro erdam
kan ook in een buurt
huis of een soortgelijk van jong tot oud! Er
14 juni j.l. was de
zijn drums aanwezig
orgaan worden georeerste Drumcirkel
ganiseerd. Instrumen- en de entree is gratis!
in het Huis vd Wijk
tatie draait om drums Huis van de Wijk
Zevenkamp. Het was
en percussie, maar
Zevenkamp, Ambachts
een gezellige en fijne
kan ook met andere
plein 141. Heb je zin
bijeenkomst. Druminstrumenten, zoals
om mee te helpen op
cirkels zijn bijeenkomfluiten, didgeridoos en de avonden zelf, of
sten van mensen die
andere ritme-instruwil je meer informasamen drums spelen.
menten.
tie, neem dan even
Ze vinden vaak plaats
contact op! Joost.Kui13 september, 11 okin openbare insteljpers@buurtwerk.nl
tober, 8 november en
lingen, zoals parken
06-10759427
13 december, vinden
of op het strand, maar
de drumcirkels plaats.
Er zijn nog egels
in Zevenkamp.
Lang had ik
gedacht dat loslopende honden
de Egelpopulatie hadden uitgemoord. Dus niet!
Hier het levende
bewijs.

Info: christel.dejong@buurtwerk.nl
Mobiel 06-12724950 Vereniging DSB 06-24863167

Zomerspeelweek
Taka-Tuka Land van
27 t/m 30 augustus
Het programma ziet er als
volgt uit:

11.00-16.00 uur “Ons
Wereld Wijde Web”
Digitaal buitenspelen: geocaching, fluisternieuws en
andere digitale zaken

Dinsdag 27-8-2019
11.00-16.00 uur “Onze
Aarde”
- Scrap XL Knutsel Workshop: maak iets moois van
afvalmateriaal, een kunstwerk, een muziekinstrument,
een hoed – het kan allemaal
- Workshop percussie met je
zelf gemaakte instrument
- We eindigen de dag met
een tentoonstelling, modeshow of muziekoptreden
voor de ouders
Woensdag 28-8-2019

Vrijdag 30-8-2019
10.00 – 13.00 uur “Ons
Thuis”
Samen koken en eten;
Maak een soep, een salade,
kruidenboter, e.d.
Samen alles op eten met je
ouders in de Speeltuin
Overige info:
Neem op dinsdag, woensdag en donderdag je eigen
lunchpakketje mee!
De themadagen liggen vast.
Workshops en activiteiten
11.00-16.00 uur “Onze Sport” kunnen nog gewijzigd of
- Bootcamp
verder ingevuld worden.
- Ouderwets Buitenspelen
Aanmelden in de speeltuin!
- Bijzondere Sportclinics
Kosten: € 3,- per dag
Donderdag 29-8-2019
€ 10,- heel de week

Waar is deze foto genomen?
Zoekplaatje stuur de oplosZonder vriendschap is bezit
niks waard.Zonder bezit kan je sing naar het emailadres van
deze krant.
wel vrienden hebben.
zevenkrant@ernst-signum.nl
Zoals op de gevel bij verzorgingshuis bij de Tochten:
Heeft u het al gelezen? we
Pluk de dag en,........
zoeken de oudste mens in
morgen weer Zevenkamp. Maak de redacGeniet van de mensen om je
tie blij met een bericht.
heen
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Verderop in deze krant een
oproep voor kattenfoto’s

PC lessen voor senioren.
De bewonersorganisatie van
de Carry van Bruggensingel
gaf bij de “Samen sterk in
de wijk” tournee aan dat er
veel behoefte was aan computerlessen voor hun bewoners. Na overleg met Buurtwerk hebben ze als bewonersvereniging een bewonersinititatief ingediend voor
extra materiaal. Deze aanvraag is toegekend en vanaf

die tijd is de stagiair van
Buurtwerk gestart met de
lessen op de woensdag. Tijdens deze computercursus
leren mensen van alles over
de computer en de mogelijkheden ervan.
Aangezien de stageperiode
bijna afgerond is wordt er
nu gewerkt aan een overdracht aan een wijkbewoner
die dit wel leuk vindt om te
doen, zodat de lessen door
kunnen lopen.

Denkt u na het lezen van
dit stukje ook aan een leuk
bewonersinitiatief dan kan
buurtwerk u ondersteunen
met de aanvraag. Loop eens
binnen bij ons Huis van de
Wijk of mail marianne.denuil@buurtwerk.nl.

Gewone huis tuin en keuken katten maar ook Maine
Coon, Britse kortharen Perzischeze katten, Siamezen.
Alles is welkom. Geen kat?
Stuur dan een foto van je
huisdier op.
Redactie Zevenkrant

Orion is een stukje natuur
tussen Zevenkamp en de
Zevenhuizerplas. Het is niet
alleen een stukje natuur
het is ook een stichting met
Antroposofische instelling.
Zij zorgen hier met huizen
nen en een gezonde maaltijd in onze wijk voor mensen
met een lichte of zwaardere
te eten.
handicap zeker de moeite
Startdatum:
waard om een te gaan kijken.

Fit voor vrouwen.
Wil je de week goed beginnen? Kom dan vanaf
maandag 2 september naar
Fit voor vrouwen in Huis
van de Wijk Zevenkamp,
Ambachtsplein 141.

2 september 2019

Tijden: 09.15-12.00 uur
Fit voor vrouwen is bewegen
voor alle vrouwen, dik, dun, Kosten:
€ 3,00 per keer, inclusief
jong, oud.
lunch
Een laagdrempelige activiteit
waar niet alleen bewegen be- Aanmelden/meer info:
langrijk is, maar ook sociale Marco van Gent, marco.
vangent@buurtwerk.nl,
contacten gelegd worden.
0657562228. Of loop eens
Na elke les lunchen we met
binnen in ons Huis van de
elkaar en nemen we de tijd
Wijk.
om elkaar beter te leren ken-

In beweging
komen
Huis van de Wijk
Zevenkamp
Ambachtsplein 141
Elke dinsdagochtend
10.00-12.00 uur
17-9-2019 tot en
met 26-11-2019

d je nu aan als jij…:

Aliekloesief
door Vrouwen van Wanten

 Wie wil gaan bewegen
 Fitter wil worden
Op zondag 8 september zijn
alle Zevenkampers welkom
 Meer energie wil krijgen om
op
het Appelfestival in de
dingen te doen
boomgaard van Centraal
 Het plezier in bewegen (weer)
Wonen. Je kan niet alleen
wil ontdekken
proeven van de heerlijke
 Graag aan de slag gaat in een
taarten maar ook de camper
van de Vrouwen van Wangroep onder begeleiding van
ten arriveert er. Ze trekken
een ervaren coach
met de camper de wereld
 Op zoek wil gaan naar activitei- rond, maar die camper valt
ten die bij jou passen
al snel in panne.. Dan komt
de wereld naar de camper
toe. Laat je fantasie werken!
In Alikloesief worden je
dromen waargemaakt. Om
15.00 uur is de opvoering.

Appelfestival

Centraal Wonen Zevenkamp
k p

ZONDAG 8 september 15.00 UUR
UU
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10 augustus

Niet altijd mooi weer
Een stormachtige en dreigende nummer 4 van de

Foto-impressie van de redactievergadering van uw krant.
Naast enkele redactieleden was er ook een vertegewoordiging van het BOZ-bestuur. De krant kan beter en daar moeten we samen voor zorgen.
Ik, als eindredacteur wil daarom nogmaals wijzen op de
mogelijkheid om een verhaaltje in te zenden. Hoe was jullie
Straatfeest? Of iets leuks met je huisdier. Foto’s van honden
en katten zouden ook leuk zijn.
Ook vanaf deze plek wil ik benadrukken dat deze krant van
en voor alle Zevenkampers is. Stuur iets leuks op en wij
plaatsen het. Het kan ook een oproep zijn voor een feest.
De zomer is achter de rug maar we zijn zeker nog niet klaar
met leuke activiteiten.

Zomerfeest-7kamp
Op 10 juli organiseerde
Buurtsteunpunt Zevenkamp
in samenwerking met Korps
Rotterdam Oost hun jaarlijkse Zomerfeest voor de
wijk Zevenkamp. Vanwege
de regen werd er uit geweken naar het Korpsgebouw,
maar binnen kwam het zonnetje te schrijven door alle
mooie mensen.
Er waren diverse creatieve activiteiten waaronder
maken van een vakantietas,

decoreren van mokken en
met strijkkralen onderzetters maken. Verschillende
wijkbewoners hadden wat
lekker meegenomen zodat
er ook wat te eten was bij de
koffie of thee.
Traditiegetrouw was er ook
dit jaar een Modeshow met
tweedehandskleding en dit
jaar zelfs een Bruidsmodeshow. Diverse mensen uit
de wijk liepen model in de
shows.

tafel en het Theater werd
omgetoverd tot een groot
“Back to Base” parcours.
En.... Niet alleen de kleintjes
deden leuk mee. Vaders en

moeders deden fanatiek mee
en het was dus TOP. We
hebben weer genoten met
dank aan alle betrokkenen!
Volgende week nummer
5van de 7.!!

Het huis van de wijk is een uitstekende centrale plek om ver
gaderingen te houden. Buurtwerk zorgt dat dit mogelijk is.

Wat kan u nog
meer verwachten?

Zeven Zomer Zaterdagen
Zevenkamp. Uit veiligheids-overweging werden
de activiteiten verplaatst
naar in het Huis van de
Wijk. Zo zou namelijk een
luchtspringkussen zomaar
een “in de luchtspringkussen” kunnen worden. De
kuntsel-tent werd knutsel-

17-8-2019
Waterstormbaan
Clown Kiekeboe
Knutseltent
24-8-2019
Rodeo stier
Drumtastic
Knutseltent
31-8-2019
Afsluiting Zeven Zomer
Zaterdagen
Bungee trampoline
Hoelahoepen
Knutseltent

De Bruiden zagen er feestelijk uit.
Jammer dat er geen complete stellen waren.
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Ontmoetingskerk Zevenkamp | Inloophuis De
Regenboog
In de Ontmoetingskerk
aan de Ben Websterstraat
1 is sinds april Inloophuis
De Regenboog gestart. De
Regenboog is een project
van Stichting Wijkpastoraat
De Buurtbron en De Ontmoetingskerk Zevenkamp.
Bij De Regenboog kunt u
gewoon binnenlopen en
anderen ontmoeten. Wij

boog, Ben Websterstraat 1.
De spullen dienen schoon,
gewassen en niet kapot te
zijn. Voor de ingeleverde
spullen krijg je ruilpunten.
Met deze ruilpunten kun

zijn er elke maandag- en
Voor meer informatie
donderdagochtend van
Sherita Thakoerdat | 06 34
10.00 – 12.00 uur. De kof49 15 82Pagina 11
fie staat klaar met natuurNote redactie:
lijk een koekje erbij. Maak
Dit
is een oud bericht maar nog
een praatje met onze vrijsteeds
actueel. Reden voor ons om
willigers, de wijkpastor of de
dit bericht toch te plaatsen
opbouwwerker en natuurlijk
met elkaar.
Kom één van de maandagen of donderdagen kennismaken. Wij verwelkomen u
graag.

Kinderkleding en -speelgoed ruilen
Het ruilen van kleding is
een leuke manier om bij te

pagina 11

dragen aan een beter milieu.
Denk aan besparing van
grondstoffen en energie. En
minder afval. Bovendien
maak je een ander weer blij.
Is je kind weer uit zijn
shirtje gegroeid? Zijn de
broeken te klein? Heb je
weer stapels te kleine kleding? Heb je speelgoed
waarmee je kind niet meer
speelt? Wil je kleertjes en/of
speelgoed weggeven?

andere eigenaar hebben
gevonden, zullen wij doneren aan één van de kringloopwinkels in Zevenkamp.

Doe dan mee met de ruilmiddag in het Inloophuis
De Regenboog en geef kleding en kinderspeelgoed een
tweede leven. Duurzaam en
voordelig.
Hoe werkt het
Op maandag 23 september kun je de kleertjes en/
of het speelgoed tussen 8.30
en 10.00 uur inleveren in
het Inloophuis de Regen-

je op woensdag 25 septemdag ook spullen kopen
kopen.
ber van 12.00 – 14.00 uur
De entree op de ruilmiddag
andere kleertjes of speelgoed is gratis, zo ook een kop kofuitzoeken.
fie of thee.
Heb je niets om te ruilen?
Kleding en speelgoed die
Dan kan je op de ruilmidop de ruilmiddag niet een

Inloophuis De Regenboog,
Regenboog
Ben Websterstraat 1 in
Zevenkamp.
Sherita Thakoerdat |
06 34 49 15 82

Meer informatie

Na de vakantie begint de
Aannemer ACW met het
afronden van de vervanging
van de riolen in de rivieren-

Het wijkComité in de vergadering van 11 juli. Het nieuwe
lid Nawid Akbari kwam al gelijk met voorstellen voor het
bijwonen van andere vergaderingen. Dit werd door de
andere wijkcomitéleden in dank afgenomen, als hij die
taak op zich wilde nemen.

Wie is de oudste bewoner
van Zevenkamp?
Herhaalde oproep!
Meld u a.u.b. aan,als een
kennis van u een hoge
leeftijd heeft bereikt. De
inzender met de hoogste
leeftijd krijgt een artikel
met foto in onze krant.

Colofon
De ZevenKrant is een uitgave
van Stichting Bewonersorganisatie Zevenkamp met een oplage
van 8.600.
Bezoekadres:
Ambachtsplein 141
 06 - 37563093
Freelance journalistiek en
Lay-out/opmaak
Loek C. Ernst
zevenkrant@ernst-signum.nl
Hoofd Fotografie
Kees Bosman
Redactie
Ed de Meijer
Joost Kuijpers
Loek Ernst
Nathalie de Koning
(dierenarts Zevenkampse Ring)
Druk:
Flevodruk Harlingen
Deadline kopij ZevenKrant
nummer 5 is tot nader orde
op
14-10-2019
Bezorging ZevenKrant 5 vanaf
25-1--19 tot 28-10-19

buurt. De verwachting is dat
eind december alle werkzaamheden zijn afgerond.
De laatste loodjes.......

Voor onder andere onderstaand en meer
kunt u terecht op Ambachtsplein 141.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met
 06 - 37563093
of mailen naar

stichtingboz@outlook.com.
Spreekuren:

maandag van 9:30 uur tot 13:00 uur.
woensdag van 12:30 uur tot 16:00 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
> Problemen over, met en door kinderen
> Verzekeringen, abonnementen, lidmaatschappen afsluiten/beëindigen
> Doorverwijzen naar andere instellingen of instanties indien nodig
naar bv de Vraagwijzer

Pagina 12

ZevenKrant nummer 4, zevenentwintigste jaargang, augustus-september-oktober 2019

D

N

A

R

T

S

J

I

R

E

T

A

W

W

E

Z

S

L

I

P

P

E

R

S

S

E

K

V

O

D

N

A

L

N

E

T

I

U

B

G

O

N

E

N

E

V

A

L

U

T

A

Z

I

U

N

N

D

A

R

J

H

E

N

E

W

U

W

E

B

A

R

B

E

Q

U

E

N

E

T

W

B

O

O

T

I

E

P

N

T

A

M

G

A

R

A

A

T

K

R

G

M

V

L

B

E

G

I

A

N

O

I

E

L

A

A

A

A

I

E

L

A

F

H

O

T

E

L

G

K

D

L

N

K

F

N

E

I

T

N

A

K

A

V

V

A

E

D

J

I

T

E

J

I

R

V

B

V

R

D

Z

O

N

N

E

B

A

D

E

N

Uw oplossing vóór 9 september 2019 inleveren bij het Huis van de Wijk, Ambachtsplein 141 - Rotterdam
of
stuur de oplossing naar puzzel7krant@ernst-signum.nl

Nummer politie hier onder.

Algemeen Alarmnummer
Politie/Brandweer/Ambulance
Alleen voor spoedeisende hulp en
levensbedreigende situaties.
 112
Algemeen nummer Zevenkamp:
 0900-8844
Bewonersorganisatie
Zevenkamp (BOZ)
 06 - 37563093
stichtingboz@outlook.com
Meldpunt Bewonersactiviteiten
Ed de Meijer  06-37345165
Wijk Informatie Punt (BOZ)
Ambachtsplein 141

3068 GV Rotterdam
 06 - 37563093
Zevenkamp Blog
https://zevenkamp.wordpress.
com/
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
Stichting Buurtwerk Alexander
Ambachtsplein 141
3068 GV
 010 - 4553799
info@buurtwerk.nl
joost.kuijpers@buurtwerk.nl
 06 - 10759427
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)

BAGAGEBAND
BARBEQUEN
BOOT
BUITENLAND
HOTEL
KAMPEREN
KOFFER
SLIPPERS
STRAND
TAAL
TENT
VAKANTIE
VAKANTIEHUIS
VALUTA
VLIEGTUIG
VOUWWAGEN
VRIJETIJD
WATERIJS
ZEE
ZONNEBADEN
ZONNEBRIL
ZWEMBAD

De niet afgestreepte letters vormen de
oplossing.

Inleveren tot 9 september
Voor de winnaar van deze
puzzel ligt weer een waardebon klaar op het WIP
Let op de openingstijden.
Uit alle goede inzendingen
wordt een winnaar gekozen.
Deze nieuwe puzzel is
gemaakt met het programma woordzoeker.nl
met dank

De winnaar van de vorige
puzzel is dhr Dick Cardinaal hij werd wat ongeduldig omdat niemand wist
waar de prijs lag. (in een
kistje maar waar is de sleutel?) De cadeaubon die hij
heeft gekregen is wat hoger
en daar was hij content mee.
Leuk gesprek gehad over
een van zijn hobby’s dansen.
Hiernaast een oproep van
de dansgroep waar hij bij
zit. Vaste avond is maandagavond Ambachtsplein 141

Dansjuf is :
Alice van Loopik
tel. 06 16004866
Bel even als je komt.

www.gccharleytoorop.nl
 010 - 4555888 (algemeen)

 088 - 1242424
Ook voor spreekuren

Huisartsen
Dr. van Leeuwen
Dr. Verdonk
Dr. Van der Hoek
Dr. Sanderse
Dr. van der Voorden
 010 - 2866093

Woonstad Rotterdam
Prins Alexanderlaan 201

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

Fysiotherapeuten
 010 - 4555888

Dierenartsenpraktijk
Zevenkampse Ring 741
3069 MD Rotterdam
 010 - 4557410

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

Gezondheidscentrum
Zevenkamp
Aar 55
3068 HA Rotterdam
 010 - 4551677

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

Gezondheidscentrum
Charley Toorop
Charley Tooropsingel 48
3059 WG Rotterdam

Vestia wijkkantoor Zevenkamp
Spinet 2
3068 LX Rotterdam

Wonen

Renegates
linedance groep
Deze dansgroep is iedere
maandag actief in Het Huis
van de Wijk.
18:45-19:45 Beginners
20:00-22:00 Gevorderden

3065 RH Rotterdam
Van 8:30 uur tot 16:30 uur
 010 - 4408800
Woonbron
 010 - 2868866
Basisscholen
KBS de Vliedberg
Directeur: Ellen Amri
Korne 180, 3068 Rotterdam
 010 - 4214668
CBS ds. J.J. Buskesschool
Directeur: Debby Schefers
Ben Websterstraat 3-11
3069 XJ Rotterdam
 010 - 4552940
OBS de Waterlelie
Directeur: Cora Stuurman
Veluwemeer 1
3068 KM Rotterdam
 010 - 4211020

