ZevenKrant

uitgave van Bewonersorganisatie Zevenkamp BOZ

Nummer 1

28e Jaargang

Interview
Apotheker

Februari / Maart 2020

Interview

Cultuur
Literatuur

Pagina 4

Pagina 5

Schoolhoofd

Pagina 2

www.bo7kamp.nl

economisch wat minder gaat, is een
diploma van groot belang en geeft
je een betere positie.

Nieuwe energie voor de Bouw

De motivatie

Een jongen komt vertellen dat zijn
vriendin zwanger is. Hij wil aan het
werk en wil graag leren. ‘Dat is de
motivatie’ glimlacht Ger. ‘Het zijn
jongens en meisjes met een rugzakje, waarvan ze zeiden dat het niet
goed komt. Niets is minder waar.
Ik ben een realist. Al kan ik maar
5 op de 10 een perspectief geven,
dan is het project geslaagd.’ Begin
december 2019 is het project van
start gegaan. Elf staan er op de lijst.
Vier hebben er werk. Eén is er afgevallen. Met de rest lopen afspraken. De doelstelling is in december

- U heeft werk
voor mij? -

Foto: Johannes Odé

We interviewen projectleider Ger
Wolfs van het Techniek College
Rotterdam op de Alexanderlaan
55. Het project ‘Nieuwe energie
voor de Bouw’ dat hij trekt is
meer dan bijzonder.
Na een tip van gebiedsnetwerker
Hedy Fokké belanden we tussen
bouwende jongeren, startende installateurs en machines. Ger ontvangt ons in een klein kantoor waar
alles gericht is op aan de slag gaan
en niet op zitvlees.

Een waanzinnig
project

‘Het is een waanzinnig project’ start
Ger. De bouw heeft jong bloed no-

dig. De Rabo Bank, Woonstad en
Willems VGO en Breeman (totaalonderhoud), de Gemeente Rotterdam, samen willen hier wat aan
doen.’ Energie voor de Bouw richt
zich op kansen geven aan jongeren
die deze gemist hebben. Ger spreekt
dan ook van ‘kansen jongeren’. De
bedrijven die zich geëngageerd hebben kunnen alles aanbieden: elektra, bouw, installatie- en gastechniek. Voor de begeleiding krijgen
ze subsidie. De jongeren worden
aangeleverd door Buurtwerk en het
Jongerenloket en andere organisaties die met jongeren werken binnen de gemeente. Op dit moment
zijn er 11 jongeren geworven tussen

Kinderboekenschrijvers op 45
scholen

18 en 22 jaar. Het project richt zich
op jongeren tussen de 16 en 27 jaar.
De jongere komt binnen: ‘U heeft
werk voor mij?’ Van de 11 jongeren zijn al 4 aan de slag. De route
die gehanteerd wordt is 2 maal 3
maanden. De eerste drie maanden
gaat de jongere aan de slag in het
bedrijf, 5 dagen per week. Tijdens
deze drie maanden volgen gesprekken en komt er een go of no go. De
tweede drie maanden wordt oriënteren naar een opleiding. Waar wil
je zijn over een jaar, over vijf jaar?
Welk werk trekt je aan? De kandidaat krijgt een aanstelling binnen
het bedrijf en krijgt een contract
gekoppeld aan een studie. Als het

2020 veertig jongeren aan het werk
te hebben. Als het in dit tempo
doorgaat, worden het er misschien
wel zestig. ‘Ik vindt het zo mooi dat
de ogen van de jongere gaan glimmen! Je zit in het onderwijs omdat je dat wil.’ Ger vertelt over het
maatschappelijk doel van de Rabo
bank, Woonstad en de bedrijven.
Het project wordt vorm gegeven en
gemonitord door het directeuren
overleg. Investeren in deze jongeren
is arbeidsintensief. Ger vindt het
wel jammer dat hij niet meer kan
lesgeven. Hij is een onderwijs dier.
Maar dit project met én voor jongeren zet zoden aan de dijk en werpt
zijn vruchten af. De eerste jongere
die zich aanmeldde was een meisje
van 24 jaar. Ze is zo intens dankbaar. Ze kwam via het Jongerenloket en was binnen één week aan het
werk. En wat een energie!

Terugblik
BOZ activiteiten

Al tien jaar impact op leesen schrijfvaardigheid.

Wat heeft u gemist, de afgelopen maanden? Lees de
korte verhalen.
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Primeur in 1982: proefproject in Zevenkamp.
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Een apotheker met
speerpunten

K

aty Nam Wong Ching-Tany is de nieuwe apotheker in de Imkerstraat.
Ze is open en vastberaden. Dat ze
de zaak over kon nemen was voor
haar een complete verrassing. 12
jaar lang was ze werkzaam in diverse apotheken op Rotterdam-Zuid.
Toen bekroop haar het verlangen
iets voor haarzelf te beginnen. Ze
besloot even rond te kijken en belandde bij de NVA, de vereniging
van Nederlandse apothekers. Ze
ging er blanco naartoe om even te
informeren. Toen kreeg ze de apotheek in Zevenkamp aangeboden.
‘Heel leuk en ik woon hier om de
hoek!’ Katy studeerde farmacie aan
de universiteit van Utrecht, een
echte studentenstad. De theorie
was behoorlijk pittig, maar de laatste fase, de praktijk was geweldig.
Ze liep haar stage bij de apotheek
Pendrecht.

Uitdagingen

Hier in Zevenkamp staat ze voor
echte uitdagingen, meer efficiëntie
en managen van een groot team.
Het team van Ching-Tany is heel

leuk en enthousiast. ‘Je kan hier alles meekrijgen van de wijk.’ Omdat
ook mijn dochter farmacie studeert
hebben we het over het studentenleven. Katy reisde op en neer
van de ouderlijke woning op Zuid
naar Utrecht, een studentenwoning
is peperduur. Wat staat Katy voor
ogen in Zevenkamp? ‘Het is voor
mij belangrijk de mensen zo goed
mogelijk te helpen. Dit kan door de
service te verbeteren en de wachttijden te verminderen. Intern gaan we
onze werkwijze efficiënter maken
zodat er meer doorstroming komt.
We gaan de medicatie niet maandelijks leveren maar ineens voor drie
maanden. ’Katy heeft goede contacten opgebouwd met de huisartsen. Ze wil zorgprojecten opzetten
met elkaar. We hebben het over de
ouderen. ‘Ouderen hebben andere
behoeften. Het is belangrijk de medicatie te beoordelen voor kwetsbare groepen.’ De sfeer in de apotheek
is leuk en om een afspraak te maken
moest ik niet lang wachten. Katy is
energiek en maakt de apotheek gemoedelijk én efficiënt.

COLUMN
Geduld
Wat kan het soms moeilijk zijn om je geduld te bewaren:
‘Schiet toch es op, waar blijft mijn bestelling, is dat nou
nog niet gedaan?’ Als kind was ik al ongeduldig en als mijn
moeder mij vermaande met de woorden: ‘geduld is zulk een
schone zaak’ werd ik daar alleen maar boos van.
Boosheid is een deel van het ongeduldig zijn en bezig zijn
met jezelf en je eigen drukte. Voeg daaraan toe een gebrek
aan zelfdiscipline om die boosheid, die haast en die drukte te
controleren en je hebt een explosief mengseltje mens.
Een gezonde en milde (zelf ) discipline is niet alleen goed
voor je eigen welbevinden, je bloeddruk en je humeur, het
bevordert bovendien respect, zowel voor jezelf als voor anderen. Het betekent dat je je niet willoos overlevert aan je
driften maar die onder controle van je eigen wil houdt. Als
dat je lukt voel je je daarna beter. Hoe vaker je het ongeduld
in jezelf de baas bent, hoe relaxter je wordt en hoe vriendelijker de mensen om je heen worden. Want wat je geeft
krijg je terug.
Onderzoek eens of je jezelf onder controle kunt houden als
die oude heer met rollator tergend langzaam oversteekt, stop
je auto en wacht rustig tot hij aan de overkant is. Probeer
eens niet gaan zuchten en wiebelen bij de kassa als degene
voor je niet zo snel haar portemonnee kan vinden of als er
iets mis gaat bij de kassa. Laat die jongen met slechts twee
boodschappen even voorgaan. Wacht tot de passagiers uitgestapt zijn voor jij de metro ingaat, druk niet meteen op
je claxon als de automobilist voor je niet meteen ziet dat
het verkeerslicht op groen springt. Jouw ongeduld verbetert
namelijk helemaal niets aan die situatie – er zijn zoveel dingen waar je helemaal niets anders aan kan doen dan gewoon
even wachten, even rust.
Ik las laatst in een tijdschrift de volgende spreuk over geduld: ‘Geduld is het vermogen je motor stationair te laten draaien wanneer je hem het liefst verschrikkelijk op zijn
staart zou trappen.‘
Dalia (wijkbewoonster)

Cursus

Pittige
Jaren in
Zevenkamp

B

ij Twinkeltje Opvoedondersteuning geven we cursussen
aan ouders met kinderen in
alle leeftijden.
De cursus Pittige Jaren starten we
nu ook in Noord en Zevenkamp.
Opvoeden kan soms best Pittig zijn.
Van te voren kijken ouders vaak uit
naar de komst van hun kind, maar
als het kind er is kan er ook veel
strijd zijn. Erg jammer omdat die
strijd het moeilijk maakt om leuke
momenten met je kind te hebben.

Katy Nam Wong Ching-Tany is de nieuwe apotheker bij de Aar

Bij de cursus Pittige Jaren krijgen
ouders van kinderen van 3 t/m 8
jaar handvatten om juist die leuke momenten weer uit te bouwen
en de momenten van strijd op een
goede manier aan te pakken.
De afgelopen jaren hebben er veel
ouders meegedaan aan de cursus en
zij beoordeelden de cursus erg positief! Er waren zoveel aanmeldingen
dat we nu 4 groepen gaan starten
zodat ouders altijd in de buurt een
cursus kunnen doen. Voor de ouders van Zevenkamp is dat de cursus die op 7 februari 2020 start.
Locatie: CJG Prins-Alexander,
Weegschaalhof 24 Rotterdam
tijd: 09.30 – 11.30 uur

Zevenkamp kan nog
steeds geen geld pinnen

Op de website van Twinkeltje Opvoedondersteuning zijn alle data en
locaties te vinden. Dus kijk voor
meer informatie en om je in te
schrijven voor de gratis cursus Pittige Jaren! https://vvstwinkeltje.nl/
pittige-jaren/

Spreekuur politie
Zevenkamp
ROTTERDAM Bewoners van
Rotterdam-Zevenkamp
kunnen
nog altijd geen geld uit de muur
halen in de eigen wijk.
Een bewoonster heeft daar de gemeente Rotterdam opnieuw op
gewezen.
Sinds de laatste pinautomaat van
de buurt in Prins Alexander de
geest heeft gegeven, kunnen de
circa 17.000 inwoners niet meer
in de omgeving pinnen. “Het is
slecht voor het hele winkelcentrum
Ambachtsplein dat alle vijf pinautomaten inmiddels weg of buiten
werking zijn. Het is een wijkprobleem!”, zegt de bewoonster.
Ze zocht contact met de wijkma-

nager van de gemeente Rotterdam,
maar trok na een voor haar teleurstellende reactie maar aan de bel
bij wethouder Barbara Kathmann
(wijken en economie, PvdA). Zij
mailde snel terug. “De pinautomaten zijn een zorgpunt. We zijn aan
het inventariseren op welke plekken we moeten handelen (pinautomaten in winkels of huizen van
de wijk). Dank dat je dit nogmaals
benadrukt. Ik kom hier snel op terug”, aldus de wethouder.
Inwoners van Zevenkamp die contant geld willen, moeten om te kunnen pinnen naar de Hesseplaats in
Ommoord.

De wijkagenten van Zevenkamp hebben op vaste tijden
een spreekuur voor en met de
bewoners.
Even weken: elke maandag
10:00 uur tot 12:00 uur
Oneven weken: elke donderdag
14:00 uur tot 16.00 uur
In de Alliantie, Ambachtsplein
bij ingang metrostation.
Vincent van Wijngaarden
Suzanne van Limbeek
Rudi van de Greijn
Jacques Lemis
Marcel Kersenboom
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De eerste
zelfbouwer
We vonden dat een stukje geschiedenis in de Zevenkrant wel
op zijn plaats was. In een tijd van
een grote woningnood en problemen met betaalbaarheid, kijken
we even naar het verleden, naar
onze eerste pioniers de zelfbouwers.
Begin jaren 1980 betaalde je gemakkelijk elf procent aan hypotheekrente, waardoor een koophuis voor steeds minder mensen
haalbaar was. In dat licht ontstond
het idee om mensen zelf een deel
van hun woning te laten bouwen.
Zelfbouw zou 25 tot 40 procent
kostenbesparing kunnen opleveren.
Deelgemeente Prins Alexander verleende in mei 1981 toestemming
voor de bouw van een proefproject in Zevenkamp, dat daarmee de
primeur kreeg op het gebied van
zelfbouw. Voor mensen met twee
rechterhanden bood het eerste zelfbouwproject van Nederland een
mooie kans om toch een eigen huis
te kopen. Ook Gerard de Vries en
zijn toenmalige vrouw Anne wagen
in 1982 de stap op de zandvlakte
die Zevenkamp dan nog is. Het
wordt een onvergetelijk avontuur
met een staartje. Gerard de Vries
woont met zijn toenmalige vrouw
Anne op een woonboot bij de Gordelweg met hun zoontjes Diederik
en Joost. Met z’n vieren wordt het
toch wel wat krap. Gerard zoekt een
woning in het groen en komt uit bij
het op te bouwen Zevenkamp. De
wachttijden zijn echter lang en de
woningen aan de prijs. Een woning bemachtigen in Zevenkamp
betekent veel inspraakavonden bijwonen. Daar heeft De Vries geen
zin in. Tot in 1981 een brochure
op de mat valt over een zelfbouwproject. Gerard heeft een technisch
talent en heeft wel wat gezien van
houtskeletbouw bij de hem omringende woonboten. Hij stelt zich
kandidaat als zelfbouwer, maar hij
heeft zijn 150 concurrenten voor
de 28 woningen naast zich. Toch
wordt hij door de architect Mauri-

ce Crijns uitverkoren. Als De Vries
de woonboot weet te verkopen,
kiest hij voor een kopwoning met
een etage er bovenop. ‘De opzichter vertelde me dat ik nu wel twee
huizen bouwde’, geeft Gerard aan.
Het perspectief dat hij de potentiële voorspiegelt is rooskleuriger

ACHTERGROND
dan de praktijk later uitwijst: ‘drie
avonden per week moet je aan de
gang en daarbij nog een zaterdag
en dat met twee mensen.’ In de
praktijk blijkt later dat dit niet helemaal klopt. Vanaf december 1981
organiseert de gemeente bewonersvergaderingen met de architect en
aannemers om te bepalen wat moet
gebeuren en hoe. Daar is ook nog
ruimte om de plannen enigszins
aan te passen. Zo krijgen de toekomstige bewoners de handen op
elkaar om het badkamerraam hoger
te plaatsen dan standaard, zodat bewoners een ligbad kunnen plaatsen.
Daarnaast vormen zich tijdens de
vergaderingen werkgroepen, waaronder Financiën, Gereedschap en
Huishoudelijke zaken, waaronder
ook bewaking, en Sanitair. Gerard
neemt zitting in de werkgroep Financiën. Daarmee bouwt hij krediet op bij andere bewoners, die
ook nog weleens wat voor hem
terug doen. In april 1982 gaat de
eerste paal de grond in, krap een
jaar na goedkeuring van de plannen
door de deelgemeente. Na het praten mogen eindelijk de handen uit
de mouwen. De gemeente zorgde
voor de materialen, de uitvoerder
en de architect. Al het gespeciali-

het nooit op tijd naar bed. Als hij
en Joost pa en ma opzoeken, zien
ze alleen een grote zandvlakte met
grindpaden naar de bouwlocatie.
Hij ziet de houten planken nog uit
het open dak van Thijs, de oranje
Eend van de familie, steken. ‘Nesselande was weiland en het fietspad
eindigde in the middle of nowhere’, weet Diederik zich ook nog te
herinneren. In het begin is er niet
veel werk. Het is wachten op het
koppensnellen en de fundering met
beton en met houten balken waarop de panelen kunnen bevestigd
worden. ‘Ons eerste zware werk
was het broodjes sjouwen en leggen, nodig voor de bodem’, vertelt
Gerard. Dan komen de wanden,
kant en klaar van de timmerfabriek. Ze zijn niet te tillen met zijn
tweeën. Gerard is blij met de geweldige zomer. Naarmate de bouw
vordert, richten de zelfbouwers zich
steeds meer op hun eigen woning.
‘In het begin is het echt veel samen
doen, naderhand wordt het meer:
ik, mijn eigen huis’, zegt Gerard.
Dat blijkt ook als een kleurendeskundige aan het einde voorstelt
om alle huizen een andere kleur te
geven, zodat de suggestie van een
regenboog ontstaat. Niet iedereen

“De gemeente zorgde voor de materialen, de uitvoerder en de architect.
Wij moesten alles in elkaar zetten,
net Lego.”
seerde werk, zoals de fundering,
leidingen en betonwerk, wordt gedaan door professionals. Dat loopt
wel eens mis. Bij een woning wordt
bijvoorbeeld de rioolaansluiting
vergeten. De bewoners doen zelf
de overige werkzaamheden: ‘Wij
moesten alles in elkaar zetten, net
lego.’ In de praktijk blijkt dat de
inschatting van architect Crijns
niet helemaal klopt: de bouw vergt
veel meer tijd en energie van de
zelfbouwers dan Crijns vooraf had
ingeschat. Gerard werkt ook op
zondag en maakt net als veel andere
bewoners een avond extra, als het
dak er maar op zit. Ook tijdens de

zomervakantie is Gerard drie werken full time bezig met het huis.
Als pa en ma aan het werk zijn, zijn
zonen Diederik en Joost bij oma
en opa in de Millinxstraat. Diederik herinnert zich de pindanoten
en het Tatort kijken, maar vooral

is daar enthousiast over. De bewoners reageerden heel verschillend:
van ‘leuk fleurig geheel’ tot ‘Nederlandse indianen’. Nadat er op
een volgende bewonersbijeenkomst
nog eens uitgebreid was vergaderd,
kwam men tot het compromis dat
alleen de boeiboorden en de hoekstijlen in kleur zouden worden
uitgevoerd. Boerengroen won het
na de oplevering al snel van de regenboogkleuren. Na het plaatsen
van de wanden komen de balken
voor het dak. Voor het bevestigen
daarvan mochten de bewoners
echter geen elektrisch gereedschap
gebruiken. Gerard hing vijf meter boven de grond op zijn buik te
wroeten met de handzaag. Als de
basis voor het dak is gelegd komen
dan die grote triplexplaten op het
dak. Gerard heeft geluk dat zijn
woning de eerste is en dat iedereen hem komt helpen. Ze zijn wel
met tien man. Wekelijks helpen
zijn vader, broer en schoonfamilie. Die handen komen ook goed
van pas als materialen naar binnen
moeten worden gebracht. Het sjouwen met bouwmateriaal komt heel
regelmatig voor. Als op een dag de
gipsplaten naar binnen moeten,
zijn Gerard en zijn vrouw bijna een
dag bezig met het verplaatsen van
de platen van buiten naar de keuken. Als de opzichter later komt kijken moeten ze de platen onmiddellijk verplaatsen, omdat ze de vloer
teveel belasten met die hele stapel
op één plek. Ook de gevelbekleding
wordt secuur geselecteerd en binnen opgeslagen. Het leuke van het
zelf bouwen is dat je kan ingrijpen.
Gerard kan zelf extra voorzieningen
aanleggen voor bijvoorbeeld een
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extra bad, elektronica en telefonie.
Zijn zwager zit in het installatiewerk en legt een extra telefoonaansluiting aan. De badkamer krijgt
een verboden stopcontact dat Gerard wegwerkt achter een gipsplaat.
Het hoger geplaatste raam dat de
bewoners tijdens één van de bewonersvergaderingen hebben bepleit,
biedt ruimte aan het ligbad dat hij
graag wil plaatsen. Door de strenge
regels waaraan bewoners zich moeten houden voor de oplevering zijn
veel aanpassingen voor die tijd niet
mogelijk. Daarna passen de nieuwe
bewoners hun huis steeds meer aan
hun eigen stijl aan. Het zelfbouwproject blijft in de pers niet onopgemerkt. Aangezien Gerards huis
als eerste wordt gebouwd staat hij
volop in de belangstelling. In een
serie artikelen over de zelfbouw in
het Algemeen Dagblad speelt hij
de hoofdrol. De Vries wordt bij ieder nieuw artikel geïnterviewd. De
journalist volgt juist hem omdat
hij niet de typische bouwvakker is,
maar in een technische functie op
kantoor werkt. ‘Op het werk noemden ze me een stripfiguur!’, lacht
Gerard. Diederiks moeder was
trouwens redactrice van de Egel, het
eerste Zevenkampse bewonersblad.
Ondertussen gaan de werkzaamheden gewoon verder. In februari
1983, een jaar nadat de heipalen
van Gerards huis de grond in gingen, wordt de woning opgeleverd.
Dan is alleen de benedenverdieping klaar. De architect speelt het
spel mee. ‘Als de gemeente komt
controleren ga ik op de trap zitten.’ De Vries is blij dat hij niet
meer telkens van de woonboot
naar de Koevordermeer moet. Nog
maanden is de perfectionist bezig
en daarna begint hij met de tuin.
Voor Diederik was Zevenkamp op
de eerste plaats één grote speeltuin,
met ontelbaar veel mogelijkheden
om kattenkwaad uit te halen. Hij
ziet zichzelf met de kleuterklas in
ganzenpas naar het zwembad toe
stappen. De moeders hebben de
driehoekjes met zeehond en nijlpaard op de zwembroekjes genaaid.
Hij beleeft in Zevenkamp een onvoorstelbaar leuke jeugd. Overal
zand, kruipen in de riolering, pijltjes schieten met plastic buisjes en je
verliest wel een nagel als je uitglijdt
over dat gladde zand. Diederik ziet
het zwembad en het Ambachtsland
verrijzen. Op het Ambachtsplein
komt een Albert Heijn, de doe-

het-zelf-zaak Cijs en Boekenier, de
sigarenwinkel, waar je plakplaatjes
koopt voor vijftig cent. Voetballen op het grote grasveld vóór het
toekomstige Taka-TukaLand vindt
Diederik geweldig met pa en inwonend Erasmus-student Koen. Zijn
basisschooltijd brengt hij door op
de Buskesschool bij de Ben Websterstraat en later in een houten
keet bij de Carry van Bruggensingel, waar het stinkt naar de linoleum en het in de zomer niet te harden is. Ook broer Joost heeft goede
herinneringen aan zijn jeugd in
Zevenkamp. ‘Het was een heel leuke wijk. Ik heb een technische interesse. Voor mij was Zevenkamp een
technische speeltuin met grove materialen.’ Joost moet nog lachen als
hij denkt aan Diederik die klem zat
in een rioolbuis. Ze klommen eens
op de eerste etage van een huis in
aanbouw en broer-in-kattenkwaad
Richard Bloem had de ladder weggehaald. Dan maar springen! Ook
toen de wijk eenmaal was opgebouwd bleef ze een speelparadijs
voor de broers. ‘Bij supermarkt De
Boer haalden we dikke aanmaaklucifers en met een berg buurtkranten gingen we fikkie steken bij het
gemaal.’ Een van de meest warme
ervaringen heeft Diederik met de
enorme velden krokussen die jaarlijks ontwaakten. ‘En bij de A20
gingen we autootjes kijken.’ Terugkijkend op al zijn arbeid, zucht
Gerard: ‘Ik zou het nu niet meer
aandurven, want je kunt er niet op
rekenen dat je net zoveel medewerking krijgt als de eerste keer.’ Jaren
later stuit Diederik bij de zoektocht
naar een nieuwe woning per toeval op het oude ouderlijk huis. Hij
herinnert zich als eerste de ruimte
die het huis bood. ‘De woning is
groot’, zegt hij, ‘met een woonkeuken van ruim 20 vierkante meter,
een huiskamer van 35 vierkante
meter.’ Diederik krijgt er nog warme gevoelens bij als hij zich herinnert dat hij een grote kamer voor
zichzelf krijgt op de bovenetage.
In de zomer is het wel heet onder
het platte dak. In 1995 verlaat het
gezin de woning waar ze zo hard
aan gewerkt hebben. Het is tijd
voor wat nieuws. De Zevenkampse
geschiedenis van de familie houdt
echter niet op na het vertrek uit de
wijk. Zoon Diederik en zijn vriendin verhuizen in 2013 vanuit hartje
centrum Rotterdam naar de wijk.
Foto’s: Gerard de Vries
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Kindcentrum De Buskes,
een wijkschool met oog
voor het kind

D

ebby Schefers is de nieuwe
directeur van de Ds. J.J.
Buskesschool, een jonge
spontane dame met stralende glimlach. Samen met KinderServiceHotel de Buskes vormt de school
Kindcentrum De Buskes, met als
missie: Samen naar de toekomst!
In het Kindcentrum zitten twee
kinderdagverblijfgroepen, wordt er
een peuterarrangement aangeboden en buitenschoolse opvang. Het
kindcentrum is 52 weken per jaar
open van 7.00 tot 19.00 uur, uitgezonderd het weekend en de wettelijke feestdagen. Dit jaar wordt het
40 jarig bestaan van de school uitbundig gevierd en wel op woensdag
17 juni. Het thema wordt Disney
World.

Een kinderdroom

Debby komt uit het bedrijfsleven
en besloot op een bepaald moment
toch haar kinderdroom waar te ma-

ken: ‘Juf worden’. Al had ze een
fulltime baan, ze wist de PABO af
te ronden en stage te lopen bij diverse scholen van de stichting Kind
en Onderwijs Rotterdam, waar
ook de Buskes onder valt. Haar
afstudeer scriptie maakte ze over
haar huidige school. Nu werkt ze al
dertien jaar bij de Buskes. Eerst als
leerkracht voor groep 1/2, daarna
groep 3 en hoger. Ze werd taal coördinator en intern begeleider. Vijf
jaar geleden werd ze adjunct-directeur en volgde dit schooljaar
Maarten Neomagus op, die van de
stichting een opdracht kreeg elders
in Rotterdam.

Diversiteit

Debby houdt van haar school omwille van de diversiteit, het is een
echte afspiegeling van de wijk. Ze
heeft een leuk gedreven team met
hart voor de kinderen. Elke dag
worden de kinderen verwelkomd

Kinderboekenschrijvers
op 45 scholen een half
schooljaar in de klas
Al tien jaar impact
op lees- en schrijfvaardigheid

S

tichting De Schoolschrijver ontwikkelt programma’s
rondom lezen en schrijven voor het basisonderwijs.
De organisatie is tien jaar geleden
opgericht met de missie dat ieder
kind een taalsterke toekomst verdient. Onderzoek toont aan dat de
programma’s het lees- en schrijfonderwijs versterken. En het belangrijkste: dat kinderen enthousiaste
lezers en schrijvers worden. Meer
dan negentig procent van de kin-

OBS
Jan Antonie Bijlo

Heldringschool

deren beveelt De Schoolschrijver
aan andere kinderen aan.
Pas de laatste jaren neemt de aandacht toe voor het dalende lees- en
schrijfniveau van kinderen. Recente cijfers laten zien dat een op de
vijf jongeren ‘laaggeletterd’ dreigt
te raken, wat betekent dat zij zich
onvoldoende in de Nederlandse
taal kunnen redden. Een op de drie
Nederlandse tienjarigen vindt lezen
niet leuk.
De Schoolschrijver doet mee aan
het Leesoffensief waartoe de Ministers van Engelshoven en Slob
oproepen.
De Schoolschrijver bereikte vorig
jaar 100.000 kinderen.

Emmausschool

OBS Delfshaven

en toveren ze een glimlach op de
gezichten. De Buskes is een Lekker
Fit! school. De gymlessen worden
gegeven door twee vakleerkrachten.
Er zijn veel naschoolse gymactiviteiten samen met verschillende
clinics in alle soorten sporten zoals
judo, zwemmen en streetdance.
Leerlingen doen mee aan diverse
toernooien in de stad en ook aan
de streetdance finale in Ahoy. En
wat te denken van onze schakers?
Dat is hersengymnastiek. Vijf jaar
geleden startte de school met SWPBS, Schoolwide Positive Beha-

viour Support, waarbij aandacht
de focus op een positief en veilig
schoolklimaat. Kindcentrum de
Buskes nam het initiatief om partners te verzamelen voor PBS in de
Wijk, een project van de gemeente
Rotterdam. In samenwerking met
Buurtwerk, Taka Tuka Land, Bij de
Hand, De Waterlelie en het CJG
vormen zij PBS in de Wijk Zevenkamp. Het doel is het scheppen van
een positief opvoedklimaat in de
wijk Zevenkamp. De Buskes is een
wijkschool die inzet op verbinding.
‘We hebben altijd geloofd in van

onderop met elkaar iets te creëren.
Het gaat vanuit motivatie.’ Debby
Schefers.

Weerstand tegen verhuizing school

D

e beoogde, tijdelijke verhuizing van de Fridtjof
Nansenschool in Rotterdam-Ommoord naar Ze
venkamp
valt niet bij iedereen in goede aarde.
Een groot deel van de ouders heeft
nog veel vragen over de plannen.
De 400 kinderen van de Fridtjof
Nansenschool moeten begin vol
gend jaar verkassen. Het huidige
onderkomen aan de Nansenplaats
in Ommoord zal worden gesloopt.
Dus moet er tijdelijk onderdak
worden gevonden voor de lessen.
De gemeente Rotterdam en on
derwijskoepel BOOR hebben een
leegstaand pand aan de Dirk Cos
terstraat in Zevenkamp op het oog.
Daar zou de Ommoordse school
vanaf januari 2021 voor een periode van anderhalf jaar moeten gaan
zitten.
Deze week is gebleken dat niet ie
dereen zich in deze opzet kan vin
den. Volgens een enquête van de
medezeggenschapsraad, die dins

dagavond op een ouderavond is
gepresenteerd, zou blijken dat 45
procent van de ouders negatief staat
ten opzichte van de tijdelijke plek
in Zevenkamp.
Verder voorziet ongeveer 60 pro
cent van hen problemen bij het
vervoer van de leerlingen van Om
moord naar de naburige wijk, die
op zo’n anderhalve kilometer afstand van de school ligt. De Rotter
damse onderwijskoepel BOOR,
waar de instelling onder valt, wilde
deze percentages gisteren niet be
vestigen, maar erkende wel dat er
nog veel vragen en zorgen zijn.

Verkeer

“De drie belangrijkste thema’s zijn
de verkeersveiligheid, de verkeers
toestroom en de tussenschoolse opvang. Er zijn verschillende ideeën
over deze onderwerpen ge
deeld”,
aldus de woordvoerster van BOOR
gisteren.
De koepel geeft aan alles met het

Het beoogde nieuwe pand in Zevenkamp

bestuur, de medezeggenschapsraad
en de school zorgvuldig te gaan
be
kijken en oplossingen te gaan
uit
werken. ,,Ouders worden de
komende periode op de hoogte ge
houden.”
De opties die aan de orde zijn ge
steld, zijn onder meer het tijdelijk
invoeren van een continurooster en
de inzet van pendelbussen.
De school heeft gekozen voor de
tijdelijke stek in Zevenkamp, om
dat daar de gehele school onderge
bracht kan worden.
Het nieuwe pand in Ommoord zal
na de zomervakantie van 2022 in
gebruik genomen worden, zo is de
planning.
Over eventuele nieuwbouw voor
kinderopvang Bijdehand hebben
de gemeente Rotterdam en SWK
geen akkoord bereikt. Daarom zal
Bijdehand in het huidige pand in
Ommoord blijven zitten.

Bron: AD 31-01-2020
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PopkoorPLUS
nodigt iedereen uit
om samen
Nederlands te
zingen in Rotterdam

zing, leer en
integreer ...
zaterdag 14 maart 2020 om 13.30
uur in de Romeynshof, een geweldige zangmiddag!
Wij laten anderstaligen graag kennismaken met de Nederlandse
koor- en zangcultuur. Samen zingen geeft plezier en verbondenheid.
Naast PopkoorPLUS treden de volgende artiesten op:
• Vocal-groep METS
• Popkoor PaperMoon
• Esther Hart
• Peters de Koning
Waar? Naast metro Romeynshof.
Romeynshof, Stresemannplaats 8,
3068JL Rotterdam.
Voor meer informatie, kijk op onze
website: www.popkoorplus.nl
PopkoorPLUS
Heb je interesse? Kijk op onze website of meld je aan via de mail:
popkoorplus@gmail.com
Wil je eerst komen kijken?
Je bent op iedere donderdagavond
van harte welkom.
Inloop om 19.15 uur.
Heb je vragen? Wij helpen je graag.
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Boekbespreking
Tweede Wereldoorlog Rotterdam herleeft
in ‘Misrekening’
Onlangs verscheen het boek ‘Misrekening’, een oorlogsverhaal met
Rotterdam in een prominente rol.
Het vertelt het bizarre verhaal van
het jonge stel Vinke dat in ‘42 het
veilige Overijsselse plaatsje Kampen verruilt voor het gebombardeerde Rotterdam. Woonachtig in
de buurt van de Keilehaven krijgen
ze nog geen jaar later te maken met
het ‘vergeten bombardement’ in
de Bospolder. Twee jaar van ontberingen volgen. Dolle Dinsdag,
de razzia van november ’44 en de
Hongerwinter; op levendige wijze
worden de gebeurtenissen van het
Rotterdam in oorlogstijd in beeld
gebracht. Alsof je er zelf bij bent.
Terugkijkend op haar leven neemt
de bejaarde mevrouw Vinke je mee
langs de grote gebeurtenissen van
de Wereldoorlog die Hitler op geraffineerde wijze uitlokte. Schokkend realistisch wordt de aanval op
Rotterdam in beeld gebracht.

Hoe een onervaren kolonel de
meest verschrikkelijke dagen van
zijn leven meemaakt. Uitgebreid
wordt verhaald hoe een combinatie
van arrogantie en fouten in de communicatie leidt tot het bombardement van 14 mei 1940. Menig
Rotterdammer die dit boek leest zal
beamen nooit geweten te hebben
dat het zó is gegaan.
Terwijl de oorlog in Europa voortwoedt, maken geallieerden aan de
andere kant van de oceaan zich
op voor een grootscheepse invasie.
In ‘Misrekening’ wordt de jonge
soldaat Baker gevolgd, die al in
augustus ’41 aan boord stapt van
een troepenschip en via Schotland,
Engeland, Frankrijk en België uiteindelijk in Nederland belandt.
Bijzonder hoe de verhalen van mevrouw Vinke en de inmiddels tot
sergeant gepromoveerde Leon Baker elkaar kruisen op Bevrijdingsdag.

Toneelgroep TATIO
speelt

Schrijver Robert Terpstra werkte
drie jaar aan het boek dat op ware
feiten is gebaseerd. De titel werd
ontleent aan de misrekening van
de Vinkes (zijn grootouders), maar
ook aan die van de Rotterdamse
kolonel en een groep Amerikaanse vliegers, waardoor Rotterdam

meermalen zinloos werd gebombardeerd. Met het oog op 75 jaar bevrijding een aanrader! Verkrijgbaar
in de boekhandel, maar het kan
ook kosteloos worden opgestuurd
via www.misrekening.nl waar de
vele reacties de kwaliteit van het
boek onderschrijven.

SENIOREN THEATERGEZELSCHAP
‘JONG VAN HART’

“Londen - Parijs”
een klucht van F. Peters
geregisseerd door Michel van Duivenbode

Wijkaccomodatie Romeynshof
Stresemannplaats 8,
3068 JL Rotterdam

Richard verheugt zich op een gezellig weekend met Daphne. Plotseling
staat vriend Peter op de stoep, die
zijn flat en heel zijn leven in beslag
neemt. De familie van Peter, die op
bezoek komt, moet denken dat Richard’s flat van Peter is. En dan stapelt het ene misverstand zich op het
andere. Wanneer er dan nòg een bekende van zowel Richard als Peter
verschijnt..... is de chaos compleet.
Toneelvereniging Tatio neemt u
mee in deze heerlijke, ouderwetse klucht die garant staat voor een
middag ongecompliceerd lachen!

Twee schilderijen gemaakt door cursisten
van Diny Valkenburg (zie blz 11).

Datum: zondag, 5 april 2020
Aanvang: 15.00 uur
(zaal open: 14.30 uur)
Entree: GRATIS
Locatie: Huis van de Wijk
Zevenkamp
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam

Info / reserveringen:
stichtingboz@outlook.com

Het Ministerie van Binnenlandse
Zaken heeft haar nieuwe plannen
bekend gemaakt. In 2019 wordt
er 5,5 miljoen uitgetrokken omdat
men gemerkt heeft dat meer dan 2
miljoen mensen digitale post van
de overheid misten. Betekent dat
het systeem gebruiksvriendelijker
moet worden en er dus cursussen
opgezet worden vooral voor ‘Oudere Burgers’.
Tussen de cursisten zitten een paar
oudere mensen die slimmer zijn
dan de cursusleider verwacht had.
Tijdens de lessen blijkt dat ze al het
een en ander van het omgaan met
de digitale communicatie via computers weten. De lesstof een beetje
langs zich heen laten gaan en tussendoor zoeken naar andere sites
dan degene die uitgelegd worden
zoals b.v. de jaarlijkse belastingaangifte. Een aantal van de cursisten/
personen heeft andere plannen,
deze worden extra belicht en als
running-gag gebruikt. Een scenario

waarbij de diverse ‘dates’ een belangrijk onderdeel zijn en die door
foto’s en/of korte filmpjes in beeld
gebracht worden tijdens de voorstelling.
U proeft het vast al… humoristische onverwachte situaties doorweven met cabaretachtige liedjes,
gebracht door en voor Senioren!
Een muzikale voorstelling voor o.a.
volwassenen- en senioren met zowel herkenbare liedjes als teksten in
een cabaretachtige setting!
Datum: Zaterdag 21 maart 2020
Aanvang: 14.00 uur
(zaal open 13.30 uur)
Entree: GRATIS
Locatie: Huis van de Wijk
Zevenkamp
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
Info / reserveringen:
stichtingboz@outlook.com
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Kerst in
Zevenkamp

D

rie dagen lang in de kerstvakantie konden kinderen
en ouders genieten van de
winterpret. Op het plein lag een
fikse ijsbaan die voortdurend bezet
werd door ouders en kinderen. Zowel kleintjes als tieners kwamen aan
bod. Vanaf een reusachtige glijbaan
roetsjten de kinderen naar beneden,
nat of niet. Af en toe kwam er een
buitje. Een luchtkussen was er voor
de allerkleinsten. Wie nooit geskied
had kon terecht op de skihelling
waar professionele trainers zorgden voor de begeleiding. Heerlijke
poffertjes kon je proeven en lekkere
soep van Het Leger des Heils dat
ook nog zorgde voor een kerstre-

pertorium. De Kerstman deed zijn
entree en was goed voor tal van
foto shoots. Natuurlijk kon een
muzikaal programma niet ontbreken met een beroemd Gospelkoor,
een charme zanger, een meesterlijke dj en natuurlijk met Bea af en

toe in duet met haar partner. De
Kerstman werd er af en toe bij
betrokken, met zijn schitterende
mimiek. Al die dagen konden de
Zevenkampers er geen genoeg van
krijgen. De Kerst Winterpret is een
icoon geworden voor Zevenkamp.

N

egen man sterk was het
jazz ensemble van Cruise
Control beter bekend als
Jazz Lab Rotterdam. De instrumenten zagen er flitsend uit vonden de
bewoners. Twee saxofoons een bas
sax, drums, twee schuiftrompetten, een trompet en een piano. Het
zijn echt doorgewinterde artiesten
met een eigen repertoir afgewisseld
met Charles Mingus en Theolonius
Monk.
Het veertig koppig publiek bestond
echt uit liefhebbers en reageerde
enthousiast. Op elke solo volgde
applaus. De band was niet vies van
enige theatrale allure. Ze hadden
ook veel plezier in hun werk.
Gezellig waren de hapjes en de
drankjes geserveerd door doorgewinterde vrijwilligers. Er werd zelfs
een dansje gedaan. De bewoners
waren onder de indruk van de perfecte performance. Dit jazz juweeltje is voor herhaling vatbaar. We
beleefden een woeste wandeling,
regelrechte BeBop en verassende
filmmuziek. Lead pianist Bart Egeter weet zijn muzikanten te inspireren en samen te smelten tot een
belevenis die doet denken aan het
Rotterdam van weleer.

Cruise Control
overweldigt Aarhof

Trio Pierre van
Duijl in Nieuw
Ambachtshuis

H

et trio Pierre van Duijl
voelde zich weer prima
thuis in Nieuw Ambachtshuis, een buurt ontmoetingsplek. Pierre zong ontroerende
Rotterdamse liedjes met zijn bekende accordeon. Met bas en klarinet
vormde hij een heerlijk ensemble.

Er werd meegezongen en gedanst.
Tot verrassing kwamen er een aantal echt Antwerpse liedjes, een verbinding tussen twee havensteden.
Pierre wist als een rasechte cabaretier de nummers aan elkaar te breien. Zoals altijd in de volksbuurten
wisselen in zijn liedjes vrolijkheid

en bittere realiteit elkaar af. Het optreden duurde veel langer door de
talrijke supplementaire nummers
op aanvraag. Annemarie maakte
er met tal van hapjes een echt feest
van. ‘Wanneer komen ze weer?’
vroegen de gasten.

Ouwe Rotten in
Wederopbouw Revue

E

en tiental senioren onder
de naam van Ouwe Rotten
toverden in de Aarhof een
echte revue. Alles start met het
gebombardeerde Rotterdam, waar
slechts een plattegrond van over is.
De dakloze bevolking gaat inwonen, wat niet altijd een pretje is. De
eerste nieuwbouw in het groen en
met een lavet, is een verademing.
De Lijnbaan ziet er schitterend uit,
al is het voor de meesten kijken
en niet kopen. De haven loopt als
een tierelier. Op zaterdagochtend
wordt nog gewerkt. De hoorspelen
op de radio worden ademloos beluisterd. Tom Manders als Dorus

komt met zijn gezellige motten in
zijn oude jas. Er wordt gedanst in
Rutex en Palace. De eerste Surinamers en Antillianen verschijnen in
het straatbeeld. Nederland wordt
losser in de heupen en we eten rijst
met kousenband. Het hele publiek
van de Aarhof doet mee. Surinaamse bewoners lachen zich rot. Er
wordt tango gedanst met een pop.
Rotterdam wordt hoger en mooier.
Wie bouwt er zo een markthal? Het
publiek heeft de dag van haar leven:
de overbekende liedjes, de theatershow, het oogcontact. Bewoners
blijven lang napraten.
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Enquête ZevenKrant

BOZ

Bewoners Organisatie Zevenkamp
•

Kent u de ZevenKrant?

•

En leest u deze?

Apple AppStore

De subsidiegever, de Gemeente Rotterdam, wil graag van
u weten wat u van de ZevenKrant vindt. Wij vragen u deze
enquête in te vullen via de app Gemeentepeiler. Deze app
kunt u op uw smartphone installeren. De gemeente gebruikt deze app regelmatig om bewoners vragen te stellen over allerlei onderwerpen die in Zevenkamp spelen.

De bewonersorganisatie Zevenkamp zoekt
dringend vrijwilligers
•

Wilt u uw mening geven over de ZevenKrant? Download
vandaag nog de Gemeentepeiler app en doe mee!

•
•

De app is te vinden in de Google Play Store en in de
Apple AppStore.
Of scan de hiernaast staande QR-codes met uw telefoon.

Dringend vrijwilligers
gezocht

Google Playstore

Voor het Wijkinformatiepunt op het Ambachtsplein (hulp
bij formulieren)
Voor het bestuur: een secretaris
Voor de Zevenkrant (een interviewer)

E-mail naar stichtingboz@outlook.com of
bel 06-18763152 (Fernande van Dongen) of
06-45724536 (Ed de Meijer)

In beweging komen

BOZ

WijkInformatiePunt Ambachtsplein
141 Zevenkamp
Bewonersorganisatie
Zevenkamp

Rotterdamse politie
haalt tiener (13) met
nep-wapen van straat
Bewonersorganisatie Zevenkamp Ambachtsplein 141 ¥ 3068 GV Rotterdam
Tel 010-2892400 ¥ opbouwwerk 010-2892402/010-2892406 ¥ Fax 0102892409
E-mail zevenkamp@zonnet.nl

D

B

ewegen is zo belangrijk voor
je gezondheid. Niet voor
niets werken Pameijer en
Buurtwerk samen om een wandelclub voor elkaar te krijgen met twee
vaste trainsters. In September 2019
zijn ze gestart en de groep telt nu 16
leden. Elke dinsdag in het Huis Van
De Wijk Zevenkamp om 10.00 uur
gaan ze van start met lopen en de
nodige oefeningen. Gelukkig kent
Zevenkamp heel wat mooie plekjes wat het loopwerk bemoedigt.
Regen of geen regen de wandelaars
gaan de hort op. Om 12.00 uur zijn
ze terug voor een gratis supergezonde lunch.
Het gaat hier om een duurzaam

project onderdeel van de zogenaamde prestatie 010 van de gemeente.
De deelnemers zijn enthousiast.
Ze komen met elkaar in contact.
Er ontstaan vriendschappen en je
bouwt een heel netwerk op, waar
je in je eentje nooit aan toe komt.
Na drie maanden geeft Pameijer het
stokje over aan Buurtwerk.
Ik praat met Diane die zorgt voor
de gezonde hap en hier het nut van
aangeeft. Eva zit ook glimlachend
aan tafel. Ze houdt van het lopen
‘Dat houdt me jong! Je maakt ook
een praatje met elkaar en de groep is
heel divers.’ Al vijftien weken doet
ze permanent mee op een kwetsuur
na waardoor ze even uitviel. ‘We

kunnen samen lachen!’ Het wandelen is een gemoedelijk gebeuren. Ieder volgt zijn eigen ritme.
De één gaat de hele plas rond, de
ander doet het half. Wandelen
geeft je een heerlijk gevoel. Wie
ook mee wil wandelen door het
groene Zevenkamp kan gewoon
op dinsdag om 9.45 uur komen
naar Huis Van De Wijk Zevenkamp op het Ambachtsplein en
om 10.00 uur gewoon meewandelen.
Wil je nog meer informatie dan
kan je bellen of mailen naar
Christel 06-12724950 of
christeldejong@buurtwerk.nl

Twee schilderijen gemaakt door cursisten van
Diny Valkenburg (zie blz 11).

e Rotterdamse politie
heeft zaterdagmiddag
een 13-jarige jongen met
een nep-vuurwapen van straat gehaald in de wijk Zevenkamp. De
tiener werd door de agenten naar
huis gebracht, waar ze met zijn
moeder in gesprek wilden over
het voorval. De vrouw reageerde
echter anders dan ze hadden verwacht bij een bezorgde moeder.
,,Ze vond het allemaal maar onzin.’’
Een bewoonster van de wijk Rotterdam-Zevenkamp belde ’s middags de politie omdat ze een groep
jongeren had zien lopen waarvan er
één een vuurwapen in zijn broeksband droeg. Het bleek een 13-jarige
jongen te zijn. Toen agenten hem

Het wapen is een exacte kopie van het
dienstwapen van de politie: een Walther
P99. © Politie

De agenten legden de moeder uit
wat er zojuist had plaatsgevonden
en wat het enorme gevaar voor haar
zoon is geweest. “Met name wanneer hij niet had geluisterd naar de
aanwijzingen van de agenten, met
alle mogelijke gevolgen van dien’’,
aldus de politie, doelend op een

Moeder vindt het ‘allemaal maar onzin’
aanspraken op het wapen in zijn
kleding, gaf hij al snel toe dat het
een replica was.
Toen de agenten het wapen bekeken, schrokken ze echter toch.
Het bleek een exacte kopie te zijn
van hun eigen dienstpistool: een
Walther P99. Het nep-wapen werd
in beslag genomen en de agenten
besloten de jongen naar huis te
brengen.
Wat er daar, aan de voordeur bij
zijn moeder, gebeurde overtrof echter hun ergste verwachtingen. Waar
de agenten een bezorgde ouder hadden verwacht, reageerde de vrouw
erg luchtig en noemde het incident
‘allemaal onzin’, meldt de politie.

mogelijk waarschuwingsschot dat
de agenten hadden kunnen lossen
om de jongen de ernst van de situatie bij te brengen.
Vol ongeloof stonden de agenten
aan de voordeur en kregen werkelijk geen enkele vorm van begrip
voor hun optreden.
De politie heeft een zorgmelding
opgemaakt over het gezin. Temeer
omdat de politie al langere tijd aandacht vraagt voor het gevaar van
nep-wapens op straat. “Dit soort
fratsen zijn levensgevaarlijk”, aldus
de politie. “Nepwapens horen niet
op straat, nooit! En eerlijk, eigenlijk
ook niet thuis.” Bron: AD 19.01.2020
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“Bakkie koffie & een
goed gesprek”

In Huis van de wijk
Zevenkamp
Wilt u een leuk gesprek of bent u misschien eenzaam en heeft
u behoefte aan gezelschap of wilt u een thema inbrengen op
maatschappelijk vlak?
Onder het genot van een kopje koffie of thee “lekker kletsen”
over van alles en nog wat. Gewoon gezellig, ongedwongen en
geen verplichtingen.
Dan zien we u graag in het Huis van de Wijk Zevenkamp.
Iedere vrijdag vanaf 11.00 uur.
Toegang is gratis.
Voor informatie:
ma. t/m vrij. tel. 06-57 56 22 28
of mail met marco.vangent@buurtwerk.nl

Drumcirkel Rotterdam

In 2019 is er gestart met Drumcirkels in het Huis vd Wijk Zevenkamp. Dit met dank aan Opzoomeren, die bewonersinitiatieven ondersteunt. Het waren gezellige en fijne bijeenkomsten.
Drumcirkels zijn bijeenkomsten van mensen die samen drums
spelen. Ze vinden vaak plaats in openbare instellingen, zoals
parken of op het strand, maar kan ook via een buurthuis of een
soortgelijk orgaan worden georganiseerd. Instrumentatie draait
om drums en percussie, maar ook andere instrumenten zijn
mogelijk, zoals fluiten en didgeridoos. Vrijdag 14 februari starten we weer met drumcirkels iedere 2e vrijdag van de maand.
Iedereen is welkom, van jong tot oud!
Er zijn drums aanwezig en de entree is gratis!
Huis van de Wijk Zevenkamp, Ambachtsplein 141, van 19.30
tot 22.00 uur. Heb je zin om mee te helpen op de avonden zelf,
of wil je meer informatie, neem dan even contact op! Joost.
Kuijpers@buurtwerk.nl of per telefoon 06-10759427.

ZEVENKAMP

Huis van de Wijk Zevenkamp
Ambachtsplein 141 • 3068 GV Rotterdam • 06 - 57 56 22 28
Activiteit
MAAANDAG T/M VRIJDAG
Spreekuur Vraagwijzer
MAANDAG
Ontbijt
Werkplaats Administratie Ordenen (Stop de
Schulden)
Babbelgroep (NL taal)
Fit voor Vrouwen incl. gezonde lunch
WijkInformatiePunt Zevenkamp
Zingen
Trajectbegeleiding 16-23 jr. (woonachtig in Prins
Alexander)
"Second Life" Kledingreparatie / vermaken. Met
begeleiding.

V

Kosten

Afwijkende
frequentie*

Afwijkende locatie

09.00 - 15.00

gratis

Prins Alexanderplein 21

09.00 - 10.00
09.15 - 12.00

gratis
gratis

Buurtsteunpunt

09.30 - 11.00
09.15 - 12.00
09.30 - 13.00
10.00 - 11.30
10.00 - 17.00

gratis
€ 3,00
gratis
€ 22,00
gratis

Zwemb. Zevenk. Ring

11.00 - 13.30

Aafje De Vijf Havens

Ontmoetingsactiviteit Himmat groep
Computerles
Creamiddag
Ontmoetingsplein
Linedance
DINSDAG
Fysiofit (Bewegen in warm ondiep water)

13.00 - 17.00
13.30 - 15.00
13.30 - 15.30
14.00 - 15.30
19.30 - 22.00

gratis (eigen
materiaal
meenemen)
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

08.30 - 09.30

€ 4,60

Raad & daad balie
Liedjes van vroeger zingen
Taalles
In beweging komen incl. lunch ( i.s.m. Pameijer)
Trajectbegeleiding 16-23 jr. (woonachtig in Prins
Alexander)
Lunch (voor senioren)
Schilderen & tekenen (creamiddag
i.s.m.Pameijer)
Handwerken
Koekenbakkers van Zevenkamp
Seniorenzwemmen (In warm water)

09.00 - 12.00
10.00 - 11.00
10.00 - 11.30
10.00 - 12.00
10.00 - 17.00

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

12.00 - 13.00
13.30 - 15.30

€ 2,00
gratis

ODC Wat Anders

14.00 - 15.30
14.00 - 16.30
14.00 - 15.15

gratis
gratis
€ 4,60

Aafje De Vijf Havens

DocShop 12-23 jr. (woonachtig in Prins Alexander)
Buurtlab buitenactiviteiten
Studio Time (Maak eigen muziek 12-18 jr)
DocShop 12-23 jr. (woonachtig in Prins Alexander)
Familie en mantelzorgavond
WOENSDAG

15.00 - 17.00

gratis

15.30 - 17.00
16.30 - 21.00
19.00 - 21.00

gratis
gratis
gratis

1/10-30/10
op afspraak

Martinus Nijhofplantsoen

19.30 - 21.00

gratis

eenmalig

Aafje De Vijf Havens

Aquavitaal (Bewegen op muziek in ondiep water)

09.00 - 10.00

€ 4,60

Beter leren lezen en schrijven (NL taal)

09.30 - 12.00

Computerles
Computercafe inloopspreekuur (Hulp met laptop,
tablet & telefoon)
Administratiecafé
Walking basketbal

10.00 - 11.30
10.00 - 12.00

€ 20,00 (20x)
(via het Taalpunt)
gratis
gratis

10.00 - 12.00
10.30 - 11.30

gratis
€ 3,00

12.00 - 17.00
12.30 - 14.00
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
14.00 - 15.30
14.00 - 15.30
14.00 - 15.30
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.00 - 17.00

gratis
variabel
gratis
gratis
gratis
gatis
gratis
gratis
gratis
gratis

14.00 - 17.00
16.30 - 18.00

gratis
€ 7,50/€ 12,50

Ontmoetingsactiviteit Himmat groep
Broodjesexpress (o.a. broodje kip-kerrie)
Buurtlab buitenactiviteiten
Repair cafe
Koersbal
"Iedereen is een ster" Kidsclub
Kidsclub
Ma & Ma Bakery (8-12 jaar)
Leesclub
Inloop activiteitencentrum Carry van Bruggecomplex
Muzieklessen
Themadiner

Donderdagavond
Game Night
orig jaar is de Game Night
in het Huis van de Wijk
Zevenkamp begonnen. Iedere donderdag is het thema in het
Huis van de Wijk vanaf 18:00 tot
20:00 uur Gamen. Allemaal verschillende soorten spellen zijn aanwezig. Van kaarten tot tafelvoetbal
en van tafeltennis tot PlayStation.
Voor iedereen tussen de 10 en 15
jaar is er iets te doen. Hoe drukker
het wordt hoe gezelliger. Dus heb je
een vriend of vriendin waar je zeker

Tijd

van weet dat je kan winnen kom
het laten zien. Neem je vrienden
mee en versla elkaar op een leuke
avond in het Huis van de wijk Zevenkamp.
Inloop is van 18:00 tot 18:15 uur
waarna de deuren sluiten en het gamen begint.
Voor meer informatie kunt u terecht in het Huis van de Wijk, op
FaceBook of bel Sean Soeterbroek
op: 0657092266

Buurtsteunpunt
Aafje De Vijf Havens

maandelijks 2e week

Zwembad Zevenkampse
Ring
Leger des Heils
Buurtsteunpunt
Buurtsteunpunt

Zwembad Zevenkampse
Ring

Zwembad Zevenkampse
Ring

Buurtsteunpunt

Buurtsteunpunt
Zwembad Zevenkampse
Ring

1/10-30/10
oneven weken

Martinus Nijhofplantsoen
Buurtsteunpunt
Aafje De Vijf Havens

oneven weken

Buurtsteunpunt

maandelijks

maandelijks 2e week

Carry van Brugge
Ontmoetingsruimte
Aafje De Vijf Havens
Aafje De Vijf Havens

Aankondiging
2 Workshops van

Anna van Leeuwen

op 9 en 30 maart
2020 in Gebouw
Open Hof (Rotterdam-Ommoord)

H

et Centrum voor Intuïtieve Ontwikkeling van
Anna van Leeuwen houdt
op de maandagavonden 9 maart en
30 maart 2 interessante workshops
in gebouw Open Hof, Hesseplaats
441, 3069EA Rotterdam-Ommoord.
Tijd: 19.30- 22.00 uur.
Kosten: 25 Euro per avond (voor
2,5 uur les en informatiepakket).

De workshop op 9 maart gaat over
gezondheid én spanning uit je lijf
loslaten. Tevens een chakra-balancing! De workshop op 30 maart
heeft de volgende inhoud: Wat
is je levensthema, wat kan je hier
doen en leren…Ook je communicatie-kanalen schoonmaken en nog
veel meer.
Aanmelden en/of meer info:
010-4203924 of annavl@hetnet.nl
of www.annavl.net
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DONDERDAG
Raad & daad balie
Studio Time (Maak eigen muziek 12-18 jr)
Raad & daad balie
Alfa groep (NL taal)

18.30 - 20.30
19.00 - 21.00
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00

Wereldskoken ( o.l.v. prof. kok)
Meewerkdagen Taka Tuka Tuin
Taalles
Taalgroep beginners (NL taal)

09.30 - 12.00
09.30 - 14.30
10.00 - 11.30
10.00 - 12.00

Checkpoint Alexander
Trajectbegeleiding 16-23 jr. (woonachtig in Prins
Alexander)
Badminton
Soepmiddag
7kampsbakkie
Schilderclub (Tekenen & schilderen)
Ontmoetingsplein
DocShop Spreekuur 12-23 jr.(woonachtig in
Prins Alexander)
Game Night (10 - 15 jaar)
Studio Time (Maak eigen muziek 12-18 jr)
Slanke lijn balans
Naald- en draadclub
VRIJDAG
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Leger des Heils

10.00 - 13.00
10.00 -17.00

gratis
gratis
gratis
€ 20,00 (20x)
(via het Taalpunt)
gratis
gratis
gratis
€ 20,00 (20x)
(via het
Taalpunt)
gratis
gratis

11.00 - 12.00

€ 3,00

12.00 - 13.00
13.30 - 15.00
13.30 - 15.30
14.00 - 15.30
15.00 - 17.00

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

Zwembad Zevenkampse
Ring
Buurtsteunpunt

18.00 - 20.00
19.00 - 21.00
19.00 - 20.00
19.00 - 21.00

gratis
gratis
gratis
gratis

Seniorenzwemmen (In warm water)

09.00 - 10.30

€ 4,60

Werkplaats Administratie Ordenen (Stop de
Schulden)
Seniorengym (in de sporthal)

09.15 - 12.00

gratis

09.30 - 10.30

€ 3,00

Taalles
Wijkrestaurant (warme maaltijd)

10.00 - 11.30
12.30 - 14.00

Breimiddag
Bingo
Muziekoptreden
DocShop Spreekuur 12-23 jr.(woonachtig in
Prins Alexander)
De krachtige vrouwen uit Zevenkamp

13.30 - 15.30
14.00 - 15.30
14.00 - 15.30
15.00 - 17.00

gratis
€ 3,00 a €
4,00
gratis
gratis
gratis
gratis

Drumcirkel

19.00 - 22.00

19.30 - 21.30

Een vraagje ...

Songfestival voor
dak- en thuislozen!
Kandidaten gezocht

Leger des Heils

Taka Tuka Tuin
Buurtsteunpunt

2e en laatse do.
Aafje De Vijf Havens

Haken, breien en andere
handwerken
Vindt u het ook zo gezellig om lekker te handwerken, vooral
in de donkere wintermaanden?
Zou u het nog leuker vinden om dat met een aantal andere
mensen te doen, onder het genot van een kopje koffie of thee
in ons Huis van de Wijk Zevenkamp?
Wij zijn op zoek naar mensen die hier handig in zijn en het
anderen ook kunnen leren, maar dus ook naar mensen die
gewoon voor de gezelligheid bij ons hun handwerkcreaties
maken.
Ook bestaat altijd de mogelijkheid om voor het goede doel te
breien of te haken.
Lijkt u dit wel wat meld u dan aan bij Marrianne den Uil via
marrianne.denuil@buurtwerk.nl
of 06-31269979.

op afspraak
Leger des Heils
Leger des Heils
Zwembad Zevenkampse
Ring

Zwembad Zevenkampse
Ring
Buurtsteunpunt

maandelijks
maandelijks

Buurtsteunpunt
Aafje De Vijf Havens
Aafje De Vijf Havens

gratis of kleine 1 a 2 x/maand
bijdrage
wisselend
gratis (Joost
maandelijks 2e vrijdag
Kuijpers
06-10759427)

Welzijnsplein 2020
Kunt u zich het leuke welzijnsplein van vorig jaar nog herinneren? Dankzij een bewonersinitiatief
ondersteund door Opzoomermee
was dit mogelijk. Dit was een groot
succes en er is reeds een nieuw initiatief ingediend. Daarom wordt
er gezocht naar nieuwe ideeën, of
aanvullingen. Miste u iets, of vindt
u dat het beter kan? En lijkt het u
leuk om eigen ideeën, of die van
uw eigen organisatie in te brengen?
Aarzel dan niet en neem contact
op met Leila Mbarki, Buurtwerk
Zevenkamp, mbarki_l@hotmail.
com / stageBW09@buurtwerk.nl
Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!
Alvast bedankt!
Muzikantencollectief
Showexpress organiseert een songfestival voor Dak- en Thuislozen.
Dit initiatief is bedoeld om deze
minderheidsgroep de kans te geven zich muzikaal te profileren.
Er zijn een aantal organisaties, zoals Buurtwerk.nl en Het Leger Des
Heils, die hun medewerking verlenen om kandidaten te werven.
Eén voorronde zal plaatsvinden
in het Huis van de Wijk Zevenkamp, in april. De finalerondes
zullen in Rotown plaatsvinden.
Wij zijn in deze op zoek naar kandidaten. Aanmelden kan bij Joost
Kuijpers in het Huis van de Wijk
Zevenkamp, Ambachtplein 141.
Hierna zal er, voor de nodige informatie, contact met u opgenomen worden door de organisatie.

Hallo Allemaal!
Wisten jullie al dat speeltuin Taka-TukaLand elke woensdag hele leuke activiteiten organiseert. De activiteiten vinden plaats van 14:00 tot 16:00 uur en iedereen is welkom!
De activiteit is gratis.
Je betaalt alleen de entreekosten van de speeltuin (1 euro p.p)
Hieronder een mooi voorbeeld van wat wij doen!
Hier hadden we voetbaltafels gemaakt! Tof hé?
Hopelijk tot woensdag, voor al jullie vragen zijn wij via Facebook Messenger bereikbaar of loop even gezellig binnen!
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a het is zover Zevenkamp bestaat 40 jaar! De Zevenkrant
geeft even een terugblik.

De ontpoldering van de polder
maakte ruimte voor de pioniers.
Begin jaren zeventig van de vorige
eeuw vormen koeien nog de belangrijkste bewoners van Zevenkamp, maar nieuwe, andere bewoners werpen hun schaduw vooruit.
In een artikel in Het Vrije Volk
van 5 oktober 1972 wordt al met
de nodige nostalgie ingegaan op
de aanstaande teloorgang van het
poldergebied tussen de Wollefoppenweg en de A20. In het artikel,
getiteld ‘Zevenkamp, of gras volgetekend met rechthoekjes’, vertelt de
heer Bos, beheerder bij het bestuur
van de Prins Alexanderpolder, over
de ‘ontpoldering van de polder’.
Want in 1972 is het opspuiten met
zand van de polder ten behoeve van
woningbouw al aanbesteed, en Bos
ziet aan de verwaarloosde schuren
van de boeren in het gebied dat zij
weten dat hun langste tijd als boer
in het gebied is geweest. Het gaat
overigens om heel veel zand voor de
nieuwe stadswijk: ruim 53 miljoen
kubieke meter bovengrond en 11
miljoen kubieke meter zand uit de
Eendragtspolder. Op de plek waar
al die grond en dat zand vandaan
wordt gehaald, ontstaat een put en
daarmee de honderd hectare grote
Zevenhuizerplas. Waar eens mammoeten liepen, gaat een recreatie-

ZEVENKAMP 40 JAAR (deel 1)
Door: Onno de Wit, historicus
gebied en recreatieplas komen. Op
1 maart 1979 wordt de Zevenhuizerplas opgeleverd en ligt in de toekomstige wijk Zevenkamp tussen
de één à twee meter nieuw zand.
Het zand perst het water uit de onderliggende veenlaag en maakt de
grond stabiel.
Reeds in 1978 start de aanleg van
de riolering, de buizen voor de
stadsverwarming en de ontsluitingswegen. De oude Ommoordse
Tocht, gevormd tijdens de droogmaking van de Prins Alexanderpolder in de negentiende eeuw en
essentieel voor de waterverversing
van Zevenkamp, Oosterflank,
Nieuwerkerk en Capelle aan den
IJssel, vormt voor de ontwerpers
van de wijk, Riek Bakker en Joost
Schrijnen van het Amsterdamse bureau Abma, Hazewinkel en Dirks,
een belangrijk ijkpunt. De Tocht
wordt eerst met zand dichtgegooid
en vervolgens opnieuw gegraven en
daarbij verbreed tot vijftien meter.

De naam Zevenkamp

De eerste huizenpalen gaan op 30
maart 1979 de grond in en de eerste
bomen worden op 28 maart 1980
geplant. De nieuwe Rotterdamse
stadswijk is bedoeld voor Rotterdamse woningzoekenden die graag
in Rotterdam willen blijven wonen,
in een groene omgeving. Oorspron-

kelijk is Zevenkamp echter helemaal geen Rotterdams grondgebied. Daarom wordt de eerste helft
van de jaren zeventig van de vorige
eeuw besteed aan schermutselingen
tussen de gemeentes Rotterdam,
Capelle aan den IJssel en Zevenhuizen over dit stuk grond. Rotterdam
wil hier graag bouwen, want de
stad heeft nog steeds een tekort aan
bouwgrond en woningen. Maar
Zevenhuizen en Capelle werken
niet mee. In november 1970 wordt
daarom een ambtelijke werkgroep
opgericht. Juist in die tijd speelt de
vraag of er een gemeente IJsseldam
of Alexanderstad moet komen, een
samenvoeging van Capelle aan den
IJssel en de nieuwbouwwijken in
het Rotterdamse deel De naam Zevenkamp: In tegenstelling tot wat
sommige bewoners denken, is de
naam van de nieuwe wijk niet afgeleid van Zevenhuizen, maar van
een boerderij uit 1875, de ‘Zevenkamp’. De Capelse notaris mr. Pieter Dirk Kleij koopt in 1874, het
jaar waarin de eerste gronden van
de droogmakerij Prins Alexanderpolder toegankelijk worden, een
aantal kavels in de nieuwe polder.
Het bedrag is 77.777,77 gulden en
daarmee is de naam van de nog te
bouwen boerderij een feit. De in
1981 afgebroken boerderij ligt aan
de Schollevaartseweg 5, ter hoogte
van de Capelse begraafplaats Schollevaar. Inderdaad, in de Capelse
wijk Schollevaar. De wijk Zeven-

kamp ligt dus een stuk noordelijker
dan de vroegere boerderij Zevenkamp. Een geografische dwaling
van het Rotterdamse gemeentebestuur?
Een nieuw, groot en zelfstandig
Rotterdam-Oost.
Zevenhuizen
zou evenwel 150 hectare kleiner worden en vreest inlijving en
verdwijning van het buurtschap
Oud-Verlaat trefpunt voor de Zevenkampse boerenbevolking. En
de samenwerking tussen Rotterdam en Capelle aan den IJssel is
sowieso al problematisch door het
grote verschil in stedelijke cultuur
en politiek. Uiteindelijk hakken de
gemeenten in 1978 toch de knoop
door. Rotterdam verwerft het
Capelse deel van Zevenkamp, en
Capelle krijgt in ruil daarvoor het
terrein dat nu bekend als Rivium
en Fascinatio. Zevenhuizen wordt
financieel schadeloos gesteld. Daarmee staat niets meer de bouw van
de nieuwe wijk van in totaal 220
hectare – vierhonderd voetbalvelden - in de weg. De krant van 28
maart 1979: ‘In de nieuwbouwwijk
Zevenkamp worden vrijdagmiddag
vier eerste palen geslagen. De burgemeesters van Rotterdam, Capelle
aan den IJssel en Zevenhuizen zullen dit samen met de voorzitter van
de deelraad Prins Alexanderpolder
doen. In Zevenkamp komen in totaal 6.500 woningen. Na het slaan
van de eerste paal om één uur kan

Foto’s: Bert van Achteren
Scans: Johannes Odé
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in de bouwtent op het terrein een
kleine expositie te zien zijn van de
plannen voor deze wijk.’

Vitrage

In maart 1980 ontvangen de eerste
bewoners van Zevenkamp, Henk
en Riet de Graaf, uit handen van
de voorzitter van de deelgemeente
Prins Alexander, Mia van IJperen,
de sleutel van hun huis. Afkomstig
van de Heemraadssingel in hartje
Rotterdam, is het hun verlangen
naar meer ruimte en vrijheid dat
deze allereerste bewoners van de
binnenstad naar de rand van Rotterdam drijft. Ze herinneren zich
dat op dat moment de hypotheekrente extreem hoog staat, circa dertien procent. Veel mensen haken
daarom op het laatste moment af
bij de aankoop van een nieuw huis;
de familie De Graaf zet daarentegen door. En dat geldt natuurlijk
voor alle bewoners van het eerste
uur! Een impressie uit 1981, de
wijk is nog maar kort in aanbouw:
‘Veel wegen zijn nog nauwelijks
begaanbaar, maar er hangt al vitrage voor sommige ramen. Er zijn
huizen waar een auto voor de deur
staat. Een aantal tuintjes is al omgespit; daar zullen volgende lente
zeker bollen bloeien. Een moeder
tilt struikelend haar kind en boodschappen over hopen zand. Het ongemak van pioniers.
(Einde deel 1)
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Schilderen met sociaal
talent
In 1973 kwam Diny Valkenburg
naar Rotterdam. Ze gaf schilderles
in Uittiebuis en begeleidde de gehandicapten soos, een mooie tijd.
Toen haar man ziek werd was
Diny de mantelzorger. Haar man
was geen lastige zieke hij was ont-

op voor vluchtelingen. Ze knapten
die oude huizen helemaal op. Voorwaarde om ze te kunnen huren was
het volgen van Nederlandse les. En
dat op een heel intensieve manier.
Diny gaf als vrijwilligster taallessen
aan vluchtelingen. De gezinnen

wikkeld en zeer literatuur minded.
Na zijn dood, 5 jaar geleden, werd
Diny bezocht door een zekere Johan
in het kader van de 75 jaar plus bezoeken. Waarom geef je geen schilderles zoals vroeger? ‘Het was wel
20 jaar geleden’, lacht Valkenburg.
Ze nam de handschoen op. Ze stelde zich beschikbaar bij de Stichting
Nederlandse Thuis Rotterdam.
Deze Stichting kocht 200 huizen

woonden niet naast de deur en onder andere ook op Zuid. Het bracht
veel reizen met zich mee. Op 78
jarige leeftijd geeft ze nu tekenen
en schilderen bij Buurtwerk in het
Huis van de Wijk Zevenkamp. De
8 deelnemers doen aan vrij schilderen. Als ze met iets moeite hebben bijvoorbeeld perspectief, dan
legt Valkenburg het uit aan de hele
groep. Het gaat ook vaak over welke
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verf te gebruiken of welke penselen. Diny kreeg onlangs financiële ondersteuning van het Wijkcomité voor de nodige materialen. Diny wil les geven aan volwassenen ‘Noem me maar begeleider’. Als een cursist afvalt omdat hij aan het werk gaat, hoort
ze vaak ‘ik heb veel van je geleerd.’ Al 24 jaar woont ze recht
tegenover de Buskes school met hele lieve buren. Toen ze aan
haar knie werd geopereerd werd voor haar gewassen, gekookt
en boodschappen gedaan. ‘Ik schaamde me een beetje’. Haar
dochter uit Amersfoort vond dat niet nodig ‘ Zo ben je toch
ook voor een ander!’ Hebt u ook zin om bij de club van Diny
te gaan schilderen? Je kan je aanmelden bij Marrianne den Uil,
sociaal makelaar. Haar email is: marriannedenuil@buurtwerk.
nl of wip even binnen in het Huis van de Wijk Ambachtsplein.

Openingstijden & activiteiten
Maandag

09:00 – 16:00 uur
09:00 – 13:00 uur
09:00 – 10:00 uur
12:00 – 16:00 uur
12:00 – 15:30 uur

Dinsdag

09:00 – 16:00 uur
10:00 – 11:30 uur

Februari 2020

09:00 – 16:00 uur

Inloop
Inloopspreekuur (hulp bij administratie)
Ontbijt
Mens Hair Salon (gratis knippen voor heren)
Fix-it (repareren van telefoons/ tablets/ laptops)

09:00 – 16:00 uur

Inloop
Nederlands taalles (beginners + gevorderden)

Klussendienst
Momenteel nemen wij in verband met ziekte geen
klussen meer aan. Wanneer we hier meer over
weten laten we dit weten doormiddel van onze
maandelijkse mailing.

Woensdag 09:00 – 16:00 uur

09:00 – 13:00 uur
10:00 – 11:30 uur
10:00 – 16:00 uur

Inloop
Computerondersteuning
1 op 1 Taalles en computerondersteuning
(op aanvraag)
10:30 – 13:00 uur
Tasty Tosti’s (lunch)
vanaf 13:00 gesloten voor bezoekers
13:30 – 15:30 uur
Repaircafe
14:00 – 15:30 uur
Kidsclub
09:00 – 16:00 uur
Inloop
09:00 – 13:00 uur
Inloopspreekuur (hulp bij administratie)
10:00 – 11:30 uur
Nederlandse taalles (beginners + gevorderden)
12:00 – 13:00 uur
Lekkere lunch)
13.30 – 15:30 uur
Spelletjesmiddag
13:30 – 15:30 uur
Bingo! (alleen op 27 februari)

Donderdag 09:00 – 16:00 uur

Vrijdag

09:00 – 16:00 uur
10:00 – 11:30 uur
13:30 – 15:30 uur

09:00 – 16:00 uur

Inloop
Nederlandse taalles
Repaircafe

Al onze activiteiten zijn gratis
Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m Vrijdag 08:30 – 16:00 uur
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Puzzel & win: Woordzoeker

Zevenkampse straatnamen
BOORN
CELESTA
COSTERSTRAAT
CROSBYSTRAAT
DESMONDSINGEL
DIEZE
GEIN
GONG
GRESHOFFSTRAAT
HUNZE
IMKERSTRAAT
KORNE
NAARDERMEER

REUZEL
RIETDEKKERWEG
ROER
ROUSSELSINGEL
SCHENDELDREEF
SHAVERSLAAN
TJONGER
TRIANGEL
UDDELERMEER
WALLERHOF
WEILSTRAAT
WHITEMANSINGEL
WITSTRAAT

De overgebleven letters vormen de oplossing.

Zo doet u mee!
Los de prijspuzzel op en
stuur uw oplossing in vóór
31 maart 2020, onder vermelding van uw naam, adres
en telefoonnummer.
E-mail naar:
stichtingboz@outlook.com

De winnaar ontvangt een cadeaukaart.

AGENDA
Taka-TukaLand: Elke woensdag hele leuke activiteiten. De
die vinden plaats van 14:00 tot
16:00 uur en iedereen is welkom!
De activiteit is gratis.

WIE
WAT
WAAR
COLOFON
De ZevenKrant is een uitgave
van Stichting Bewonersorganisatie Zevenkamp (BOZ)
BEZOEKADRES
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
Tel. 06-375 630 93
stichtingboz@outlook.com
REDACTIE
Ed de Meijer, Joost Kuijpers,
Mike Pieters
FOTOGRAFIE
Kees Bosman, Mike Pieters,
Johannes Odé
OPMAAK
M&A Digitale Producties
DRUK
Flevodruk Harlingen
Oplage: 8.600

Iedere donderdag is het thema in
het Huis van de Wijk vanaf 18:00
tot 20:00 uur: Gamen!
Bakkie koffie en een goed gesprek
We zien u u graag in het Huis van
de Wijk Zevenkamp.
Iedere vrijdag vanaf 11.00 uur.
Toegang is gratis.

Algemeen Alarmnummer
Politie/Brandweer/Ambulance
Alleen voor spoedeisende hulp en
levensbedreigende situaties.
Tel. 112
Algemeen nummer Zevenkamp:
Tel. 0900-8844
Bewonersorganisatie
Zevenkamp (BOZ)
Tel. 06-375 630 93
stichtingboz@outlook.com
Meldpunt
Bewonersactiviteiten
Ed de Meijer
Tel. 06-373 451 65
Huis van de Wijk Zevenkamp
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
Tel. (010) 455 37 99
Wijk Informatie Punt (BOZ)
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
Tel. 06-375 630 93
Zevenkamp Blog
https://zevenkamp.wordpress.
com
Buurtbemiddeling Prins
Alexander
Bramantestraat 34
3066 BN Rotterdam
Tel. (010) 456 04 09
prinsalexander@buurtbemiddeling.org

Senioren theatergezelschap
“Jong van hart”
Datum: Zaterdag 21 maart 2020
Aanvang: 14.00 uur
Entree: GRATIS
Locatie: Huis van de Wijk
Zevenkamp
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam

Hobby Computer Centrum
Frits Wickerhoff
Aar 249a - 1e verdieping
Tel. 06-517 928 80
Leger des Heils Welzijn- en
Gezondheidszorg
Maatschappelijk Centrum R’dam
Kooikerweg 28
3069 WP Rotterdam
Tel. (010) 222 98 88
Stichting
Buurtwerk Alexander
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
Tel. 010-4553799
info@buurtwerk.nl
joost.kuijpers@buurtwerk.nl
Tel. 06-107 594 27
Vraag-Wijzer
Prins Alexanderplein 21
Charley Tooropsingel 52
Vrijdags 09:00 uur - 11:30 uur
Tel. 14010
info@vraagwijzeralexander.nl
Gebiedscommissie
Prins Alexander
Prins Alexanderplein 6
3067 GC Rotterdam
Tel. 14010
Roteb
Lucie Vuylstekeweg 5
3066 GT Rotterdam
Algemeen nummer
Tel. 14010

2 Workshops van

Anna van Leeuwen op 9 en 30

maart 2020 in Gebouw Open Hof
(Rotterdam-Ommoord)
Toneelgroep Tatio speelt “Londen-Parijs”
Datum: zondag, 5 april 2020
Aanvang: 15.00 uur
Entree: GRATIS

GGD gezondheidslijn
Tel. 010-4339966
Spoedlijn:
Tel. (010) 286 60 99
www.ggd.rotterdam.nl
Dierenartsenpraktijk
Zevenkampse Ring 741
3069 MD Rotterdam
Tel. (010) 455 74 10
Gezondheidscentrum
Zevenkamp
Aar 55
3068 HA Rotterdam
Tel. (010) 455 16 77
Gezondheidscentrum
Charley Toorop
Charley Tooropsingel 48
3059 WG Rotterdam
www.gccharleytoorop.nl
Tel. (010) 455 58 88
Huisartsen:
Hr. R. van Leeuwen
Hr. R. Verdonk
Mw. W. van der Hoek
Hr. P. Sanderse
Mw. L. van der Voorden
Fysiotherapeuten
Tel. (010) 455 81 05
WONEN
Centraal Wonen Zevenkamp
Het leukste dorp van Rotterdam
p/a August Vermeijlepad 75
www.cw7.nl - pr@cw7.nl

Of scan de QR-code.

Locatie: Huis van de Wijk
Zevenkamp
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
Deadline kopij nummer 2:
03-04-2020
Bezorging nummer 2:
17-04-2020 tot 24-04-2020

Huurtoeslag en Zorgtoeslag
Via de belastingtelefoon
Ma t/m vr van 8.00-17.00 uur
Tel. 0800-0543 (gratis)
Vestia wijkkantoor
Zevenkamp
Spinet 2
3068 LX Rotterdam
Tel. (088) 124 24 24
Ook voor spreekuren
Woonstad Rotterdam
Prins Alexanderlaan 201
3065 RH Rotterdam
Van 8.30 uur tot 16.30 uur
Tel. (010) 440 88 00
Woonbron
Tel. (010) 286 88 66
BASISSCHOLEN
KBS de Vliedberg
Directeur: Ellen Amri
Korne 180, 3068 Rotterdam
Tel. (010) 421 46 68
CBS ds. J.J. Buskesschool
Directeur: Debby Schefers
Ben Websterstraat 3-11
3069 XJ Rotterdam
Tel. (010) 455 29 40
OBS de Waterlelie
Directeur: Cora Stuurman
Veluwemeer 1
3068 KM Rotterdam
Tel. (010) 421 10 20

