
Buurtwerk
De kerstvakantie staat 
voor de deur. Weken 
waarin er altijd veel 
georganiseerd werd. 
Hoewel dat momenteel 
moeilijk is, heeft Buurt-
werk Zevenkamp samen 
met bewoners en hulp 
van Opzoomermee, toch 
weer een aantal leu-
ke activiteiten kunnen 
plannen in de kerstva-
kantie. 
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Het bestuur van de Be-
wonersorganisatie Ze-
venkamp (BOZ), de 
redactie van de Zeven-
Krant en alle betrokken 
vrijwilligers, wensen u 
- de wijkbewoners - fij-
ne feestdagen, een goed 
oud en nieuw en een 
voorspoedig en bovenal 
gezond 2021!

KORTE 
INFO
Stuur je kopij 
voortaan naar:
stichtingboz@outlook.
com

Actueel BOZ nieuws?
www.bo7kamp.nl

Recept

Zelf iets bakken op oud-
jaarsdag om het jaar 
smakelijk af te sluiten?
Bak oerhollandse appel-
beignets!

Geen eenzame kerst

Nieuw initiatief
Rotterdammers verbin-
den aan elkaar, ondanks 
de 1,5m afstand.
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De Kerstman komt onverwacht 
op bezoek in Middin met leuke 
bloemetjes om de huiskamer op 
te vrolijken. Roze, geel, paars, een 
heel kleurenpalet. De bewoners 
zaten gezellig aan tafel met rijst, 
kousenband en een heerlijke Suri-
naamse kip. De Kerstman maakte 
een rondje en een gezellig babbeltje 
met een heerlijke groep leuke men-
sen. Blije gezichten en dan nog een 
kiekje met de Kerstman. Initiatief 
kwam van de BOZ in deze toch wel 
saaie corona tijden. Voor Kevin en 
zijn vriend Antony was het heer-
lijk om collega vrijwilligers te ont-
moeten in deze bijzondere setting.

Kerstman 
bij Middin

Middin ondersteunt men-
sen met een beperking bij 
het leiden van hun eigen le-
ven volgens eigen wensen 
en toekomstbeelden, in en 
met de samenleving. Het 
gaat om kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen.

Vrijwilligersprijs

Joop en Fernande 
ontvangen 'De Duim'
Vlak voor het ter perse gaan van deze krant, ontvingen Joop en Fernande 
van Dongen uit handen van Soeshma Pandohi-Mishre 'De Duim' als blijk 
van waardering voor hun jarenlange inzet als vrijwilligers in de wijk. De ge-
biedscommissie en wijkcomités van Nesselande en Zevenkamp delen deze 
prijs jaarlijks uit om vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

ZevenKrant
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www.bo7kamp.nl

Van uw wijk-
agenten
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uitgave van Bewonersorganisatie Zevenkamp BOZ

Interview
Patrick van
Daalen

Achtergrond
750 jaar Rotte(rdam)

Fijne feestdagen Gezond nieuwjaar!



DIENSTVERLENING

COLUMN
Bijna kunnen we afscheid nemen van 2020. Het gekste jaar 
dat ik ooit heb meegemaakt. En dat geldt waarschijnlijk 
voor iedereen.
Onze ouders of grootouders hebben weliswaar erger meege-
maakt, de oorlog en hongerwinter in Nederland of de oor-
logsjaren in Indonesië en de jaren daarna. Of de mensen die 
uit hun land zijn gevlucht en nu in Nederland een bestaan 
proberen op te bouwen.
Maar met de boomers en bloemenkinderen ging het door-
gaans redelijk voor de wind. Natuurlijk heeft iedereen zo 
zijn of haar individuele tegenslagen maar zo'n wereldwijde 
ellende hebben wij nooit meegemaakt.

De meeste mensen in Nederland zijn erg verwend geraakt 
aan alle voorspoed de laatste jaren. Helaas wordt door som-
mige mensen gedacht dat ze recht hebben op alles waar we 
tot nu toe aan gewend waren: vrijheid en veiligheid, een goe-
de gezondheidszorg, uitkeringen en toeslagen! (Helaas niet 
altijd op goede manier behandeld, maar dat is een ander 
verhaal.) Mensen geven de regering of het RIVM de schuld. 
Maar die doen, weliswaar soms onhandig en onduidelijk, 
wel hun best om de hoofdschuldige, het corona virus, uit 
te bannen. 

Het beste wat wij kunnen doen is hun adviezen opvolgen en 
nog langer afzien van veel leuke dingen in ons leven. Geen 
etentjes met familie met de kerst en geen vuurwerk met oud 
en nieuw.
Dat laatste zal niet alleen fijn zijn voor de eerste hulp in de 
ziekenhuizen en voor de hulpdiensten, maar ook een verade-
ming voor alle dieren én voor het milieu.
We zijn vast allemaal wel in staat om een prettig alternatief 
te bedenken. Oorlog en hongersnood is erger dan een keer 
een rustige kerst en oud en nieuw.

Lieve vuurwerkliefhebbers: Hou je alsjeblieft dit jaar in, dan 
kunnen jullie volgend jaar wellicht weer knallen!

Dalia (wijkbewoonster)

DIENSTVERLENING

Beste bewoners en ondernemers van 
Zevenkamp,

2020 Leek zo mooi echt waar,
alleen verliep deze een beetje raar.

Corona gooide wat roet in het eten,
en dat hebben wij met zijn allen geweten.

Allerlei maatregelen, nee het was geen gein,
niemand vond afstand houden en thuisblijven fijn.

De weinige sociale contacten en angsten waren geen pretje,
’s avonds stille straten want iedereen lag op tijd op zijn bedje.

Van jong tot oud moest zich aan de regels houden,
en je moest je laten testen zelfs al was je alleen maar verkouden.

Maar wij Rotterdammers lieten ons door de angst niet vangen,
allemaal naar de Praxis en Hornbach om de kamer opnieuw te behangen.

Iedereen wc rollen hamsteren bij de Albert Heijn,
ohnee die hebben wij nog niet op het Ambachtsplein.

Wij wijkagenten waren misschien minder zichtbaar in de buurt,
ook wij hopen dat dit niet lang meer duurt.

Inmiddels zijn er mooie plannen voor de toekomst in de maak,
hopelijk vallen die straks in de smaak.

Dit alles kun je via Instagram volgen,
krijgen wij je te pakken, wees niet verbolgen.

Maar voor ons wijkagenten is de zorg en veiligheid van Zevenkamp een be-
langrijke taak,
dat valt helaas niet voor iedereen in de smaak.

Weet dat wij altijd bereid zijn om je te helpen,
en waar nodig het probleem of de wonden te stelpen.

En ondanks wie of wat je bent, wij als wijkagenten staan voor jou klaar,
die met die bril, die lange, de blonde dame en die kerel zonder haar.

Maar  het allerbelangrijkste, wij  wensen  u vooral alvast een goed en gezond 
nieuwjaar.

Vincent van Wijngaarden
Rudi van de Greijn
Suzanne van Limbeek
Danny Koster

Van uw wijkagenten ...

De recent opgerichte Stich-
ting Huurders Rotter-
dam-Vestia (SHRV) is 

op zoek naar Vestia huurders in 
Rotterdam die zich willen inzetten 
voor hun complex en haar bewo-
ners of dit reeds doen individueel 
of in een bewonerscommissie. De 
oproep komt voort uit de lage orga-
nisatiegraad van de Vestia huurders 
in Rotterdam en door de constate-
ring dat er eerder Vestia bewoners-
commissies wegvallen dan erbij 
komen. Tegelijkertijd verkeert wo-
ningcorporatie Vestia in zwaar weer 
en zijn er mede vanwege deze situ-
atie veel problemen voor huurders 

rond sloop, renovatie, onderhoud 
en afhandeling van reparaties. Het 
onlangs verschenen zwartboek van 
Vestia huurders op initiatief van de 
SP bevestigd dit nog eens.
 
De SHRV is een voortzetting van 
het Platform Hilledijk, dat al 5 jaar 
bestond en het heeft als doel om 
alle bewonerscommissies van Vestia 
complexen bij elkaar te brengen. 
Hier leren de huurders veel van 
elkaar en helpen ze elkaar. Als een 
bewonerscommissie onderwerpen 
met Vestia bespreekt en daar met 
Vestia niet uitkomt dan neemt het 
bestuur van SHRV contact op met 

Vestia om de zaak op een hoger ni-
veau te bespreken. De betrokkenen 
bij de SHRV zijn vrijwilligers en 
allen huurders van Vestia. Tot nu 
toe waren alleen bewonerscommis-
sies van complexen in Rotterdam 
Zuid bij het platform Hilledijk 
aangesloten. Met de nieuwe Stich-
ting SHRV is er de ambitie om een 
huurdersorganisatie te worden voor 
alle bewonerscommissies van Vestia 
complexen in heel Rotterdam. 
 
Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met het Stichting Huur-
ders Rotterdam Vestia (SHRV) 

email        info@shrv.nl
website    www.shrv.nl

SHRV zoekt actieve 
Vestia huurders

Omgaan met grofvuil

Grofvuil wegbren-

gen of laten opha-

len

Heeft u huishoudelijk afval dat niet 
in uw vuilniszak of container past? 
Dit grofvuil kunt u het beste naar 
een milieupark brengen bij u in de 
buurt. Lukt dit niet? Maak een af-
spraak met de gemeente, dan wordt 
het gratis opgehaald.

Grofvuil wegbrengen
U kunt uw afval, grofvuil en her-
bruikbare spullen gratis inleveren 
bij Milieupark Prins Alexander, 
Nikkelstraat 131, 3067 GD Rotter-
dam (ingang Hoofdweg).

Let op: de wachttijd voor het op-
halen van grofvuil is langer dan u 
van de Roteb gewend bent. Door 
de huidige situatie is het drukker 
dan normaal.

Afspraak maken
Een afspraak maken kan op twee 
manieren:
1. Online een afspraak maken 

voor grofvuil.
2. Bellen naar het gemeentelijke 

servicenummer 14 010.

Melding
Heeft u een afspraak gemaakt, 
maar is het grofvuil niet opge-
haald? Meld dit dan via het ge-
meentelijk servicenummer 14 010.

Hoe en wanneer u 
het grofvuil buiten 
zet
Leg het grofvuil klaar op een vrije 
parkeerplaats zo dicht mogelijk bij 
uw eigen huis. Deze plek moet goed 
bereikbaar zijn voor een vuilniswa-
gen. Als er geen vrije parkeerplaats 
is, zorg dan dat het grofvuil vrij aan 
de weg staat. Plaats het in elk geval 

niet tegen een boom of lantaarn-
paal, rondom de ondergrondse 
container of op eigen terrein.
Zet het grofvuil op de dag van de 
afspraak 's ochtends voor 8.00 uur 
op straat. Het wordt opgehaald tus-
sen 8.00 uur en 21.00 uur. U hoeft 
niet thuis te blijven. Als u het grof-
vuil de avond van tevoren buiten 
zet, dan loopt u het risico op een 
boete.

Het grofvuil mag niet meer ruimte 
innemen dan één parkeerplaats.
Als het grofvuil uit meerdere onder-
delen bestaat, haal het grofvuil dan 
zoveel mogelijk uit elkaar. Verpak 
en bind het losse grofvuil daarna 
zoveel mogelijk samen. Bied uw 
grofvuil aan in pakketten van maxi-
maal 1 meter en maximaal 30 kilo 
per stuk. Op deze manier kan de 
medewerker het goed vastpakken.
Bundel snoeiafval en kort het in tot 
1 meter. Of doe het in vuilniszak-
ken.
Rol vloerbedekking op en bied het 
aan in rollen van 1 meter breed.
Verpak glasplaten in karton of tape 
ze aan elkaar.
Bied laminaat niet los aan maar 
tape dit per 10 stuks bij elkaar.
Haal alle etensresten en verpakkin-
gen uit koelkasten en vriezers.

 - Hoe heurt het eigenlijk?

Zo hoort het dus niet!
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ACHTERGROND / HISTORIE

Kadeverbetering Rotte

Vanaf medio september 
2020 worden de Rottekade 
in Zevenhuizen en de Berg-
se Linker Rottekade in Rot-
terdam verstevigd. Op een 
aantal plekken langs de ka-
de is de kadehelling aan de 
polderzijde te ver gezakt. 
Daarom gaat de aannemer 
op die plaatsen grond aan-
brengen. Er worden geen 
werkzaamheden uitgevoerd 
aan de waterkant of aan de 
weg. Wel sluit de aannemer 
op bepaalde momenten de-
len van de weg af om de 
werkzaamheden veilig uit 
te kunnen voeren. De werk-
zaamheden vinden plaats 
tussen september 2020 en 
medio april 2021 en wor-
den in fases uitgevoerd. 
Omwonenden kunnen zich 
aanmelden voor een omge-

De Rotte nu
Plezierrivier de Rotte kronkelt van-
uit de achtertuin van Rotterdam 
naar het bruisende centrum van 
deze wereldstad. De rivier biedt 
met haar levendige kades en groe-
ne natuuroevers een plek waar je je 
thuis voelt en is een bron van ple-
zier en ontspanning.

Het verhaal van de Rotte
Plezierrivier de Rotte met haar dy-
namische Rotterdamse binnenstad 
en speelse achtertuin. Twee we-
relden die zijn verbonden door de 
kronkelende rivier de Rotte. Aan 
deze rivier is Rotterdam ontstaan 
en uitgegroeid tot één van de hipste 
steden van Europa. De Rotte heeft 
als naamgever van deze stad een 
rijke historie en zal ook in de toe-
komst van waarde zijn, want deze 
rivier is bijzonder. Deze rivier kent 
levendige kades en groene natuur-
oevers. Deze stadsrivier kronkelt 
door dichtbevolkte en historische 
woonwijken én vormt het door 
groen omgeven recreatiegebied 
Rottemeren. Deze rivier kent ver-
maak, inspanning, inspiratie en 
rust. Maar bovenal biedt deze ple-
zierrivier je een plek om je thuis te 
voelen. Een plek waar je leeft, lacht, 
ontdekt en geniet! En dat binnen 
handbereik, want je zult verbaasd 
zijn hoe dicht bij huis je zoveel ple-
zier kunt beleven op het water en in 
de natuur.

De Rotte is…
Plezierrivier de Rotte kronkelt als 
een waterslinger vanuit de achter-
tuin van Rotterdam naar het cen-
trum van deze wereldstad. Twee we-
relden die de rivier de Rotte steeds 
een ander gezicht geven en waar-

"Rottekijkers"

Langs de Rotte staan bin-
nenkort vier bijzondere 
"Rottekijkers". Het zijn rust-
punten of ontmoetingsplek-
ken tijdens het fietsen, je 
kunt ze gebruiken als pick-
nickplek, maar ook als punt 
waar iets valt te lezen over 
het gebied. Ze zijn kunst-
werk en uitkijkpunt in één! 
Alle Rottekijkers zijn spe-
ciaal ontworpen voor de 
plek waar ze staan. Bij het 
Bleiswijks Verlaat staat een 
Rottekijker die geïnspireerd 
is op de nabijgelegen monu-
mentale sluis.
In het midden van de Rot-
tekijker aan de Willem-Alex-
ander Roeibaan staan, is als 
het in het midden staan van 
de Rotte. Je ziet er de na-
tuur en je ziet hoe de mens 
de natuur hier beheerst en 
gebruikt voor recreatie.

Geschiedenis
In het verleden, vermoedelijk al in 
de Romeinse tijd, heeft de Rotte in 
verbinding gestaan met de Oude 
Rijn over de Hildam via het rivier-
tje de Wilck. Dit riviertje tussen 
Moerkapelle en de Oude Rijn is in 
1759 verdwenen. Een deel van de 
omgeving van de oude Rotteloop 
is gebruikt voor vervening, waaruit 
een moerassig plassengebied is ont-
staan: de Wilde Veenen. Deze heb-
ben gefungeerd als een soort nieuwe 
'bron' van de Rotte. Deze plassen 
zijn in de 17de eeuw echter weer 
drooggemalen. Vanaf dat moment 
heeft de Rotte geen echte bron meer.

Ook de Rotteloop tussen oorsprong 
en monding heeft zich in de loop 
der tijd veranderd. Het gedeelte ten 
noorden van de Rottemeren heette 
vroeger (in 1373) de Leede en lag 
langs de westzijde van de tegen-
woordige loop. Op een kaart van 
het Hoogheemraadschap Schieland 
van 1765 is het oude, droge bed 
naast de tegenwoordige loop te 
zien. Ook bij Oud Verlaat liep de 
Rotte vroeger vermoedelijk anders. 
Omstreeks 1280 boog hier de Rot-
te niet rechtsaf maar liep rechtdoor, 
om de Nessepolder (vroeger de Nes 
genoemd) heen. Dus langs de Vliet-
kade, Ommoordsekade en Rijska-
de. Deze lus in de Rotteloop is later 
afgesneden. Op de kaart "Holland 
tusschen het IJ en de groote ri-

vieren in 1300" in de Geschied-
kundige atlas van Nederland (Nij-
hoff, 1916) is de lus aangegeven.

In de middeleeuwen vormde zich 
aan de monding van de Rotte de 
nederzetting Rotta. Door overstro-
mingen van de Rotte in de twaalfde 
eeuw werd het gebied echter on-
bewoonbaar. In 1270 werd nabij 
de monding van de Rotte een 400 
meter lange dam in de rivier gelegd, 
om het Maaswater buiten te hou-
den. Het Rottewater kon via sluizen 
in de dam vrij uitstromen. De dam, 
die vrijwel onmiddellijk bebouwd 
werd, vormt de oorsprong van Rot-
terdam. Na verloop van tijd werd 
deze dam Hoogstraat genoemd.

Tegenwoordig is de Rotte onder-
deel van de vaarweg van Rotterdam 
binnendoor naar Gouda, waardoor 
vooral kleine pleziervaartuigen de 
drukke Nieuwe Maas kunnen ver-
mijden. Vanuit Rotterdam vaart 
men dan door het Zevenhuizer Ver-
laat verder via de Hennipsloot en de 
Ringvaart van de Zuidplaspolder.

door jij hier jezelf kan zijn. Hier 
voel je je thuis. Soms ben je er al-
leen, soms met anderen. Soms ben 
je actief en soms kom je tot rust. 
Soms in je losse kloffie, soms in je 
strakke sportkleding. Maar altijd 
doe je dat wat jij wil en wie jij bent 
want de Rotte is van ons allemaal!

Plezierrivier de Rotte staat voor 
Gastvrije Natuur, Inspiratie en 
Ontdekken, Samen Avontuur en 
Plezier en Genieten in Stijl. Kort-
om: Plezierrivier de Rotte is jouw 
thuis waar je welkom bent om te 
genieten van de natuur en het wa-
ter, om te sporten, te spelen, te ont-
dekken en te ontspannen.

vingsapp. Daarmee kan de 
aannemer hen makkelijk 
en vlug informeren over de 
laatste planning en plaats 
van de werkzaamheden.

De Rottebanbrug

Bronnen:
Wikipedia
OokditisdeRotte.nl

Foto's: Mike Pieters
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VARIA

Rotterdammers 
verbinden aan 
elkaar, ondanks de 
1,5m afstand

Veel eenzame Rotterdammers 
vieren kerst noodgedwongen 

alleen. Met ons initiatief GEEN 
EENZAME KERST verbinden we 
deze mensen aan anderen die een 
maaltijd extra voor hen willen ma-
ken. Deze kerstmaaltijd brengen zij 
zelf langs bij degene die alleen is.
Met ons initiatief hopen we men-
sen te verbinden, ondanks de gekke 
coronatijden, waarin naar verwach-
ting de eenzaamheid alleen maar is 
toegenomen. We moeten dus crea-
tief zijn met oplossingen en strijden 
tegen deze eenzaamheid. 

Hoe? 
Mensen die een bord over heb-
ben bij hun kerstdiner komen via 
GEEN EENZAME KERST met 
mensen in contact die anders onge-
wild alleen zijn met de feestdagen. 
De huishoudens brengen tijdens 
de feestdagen een maaltijd langs 
bij de ander. Een praatje maken op 
afstand is daarbij gewenst en men 
kan er zelfs nog voor kiezen om te 
videobellen tijdens het eten. Op 

welke manier dan ook om samen te 
eten, als er maar aan elkaar gedacht 
wordt. 

Waar zal GEEN EEN-
ZAME KERST plaats-
vinden? 
Rotterdammers die in de wijken 
Ommoord, Zevenkamp, Nesselan-
de Rotterdam wonen brengen we 
met elkaar contact. 

Hoe zorgen we voor 
een goede match? 
Mensen die willen koken voor een 
ander maken een korte beschrijving 
van zichzelf: wie zijn ze en waarom 
nodigen ze iemand uit/delen ze 
hun eten met iemand. Leuke foto 
erbij van het ‘gezin’, adresgegevens, 
email en telefoonnummer voor de 
check. 
De match wordt door onze orga-
nisatoren gemaakt. Gekeken wordt 
naar de wijk en we proberen men-
sen uit de buurt aan elkaar te kop-
pelen, zodat een eventueel blijvend 
contact voor na de kerst gemakke-
lijk te onderhouden is.  

Wanneer?
Kerstavond, 1e kerstdag en 2e kerst-
dag is allemaal mogelijk.

GEEN EENZAME KERST

Nieuw Initiatief
Hoe te bereiken?
• Via het e-mailadres: geeneen-

zamekerst2020@gmail.com 
kunnen mensen zich aanmel-
den.

• Via 06-34 49 15 82 van stich-
ting de Regenboog (Zeven-
kamp) voor mensen die niet 
kunnen e-mailen. 

• We maken een facebooke-
venement aan welke gedeeld 
kan worden. Kijk voor het 
evenement op: https://
www.facebook.com/even-
ts/362949101660095?active_
tab=about

Er ontstaan steeds meer hart-
verwarmende initiatieven, van 

wijkbewoners die zich met hart en 
ziel willen inzetten voor mensen 
die het ‘minder hebben’. Zo ook 
Jamie en Marjon die Sinterklaas-
cadeautjes hebben verzameld voor 
kinderen van de Voedselbank. Ook 
in Zevenkamp zijn cadeautjes weg-
gegeven. Een moeder:"Ik kan net 
rondkomen met mijn geld, maar 
een extraatje voor de kinderen lukt 
niet. Wat ben ik dankbaar dat ik nu 
wel wat heb." Dit is precies de re-
den waarom Jamie en Marjon zich 
zo hebben ingezet. 

"Marjon en ik hebben dit samen 
gestart en hebben onze familie en 
vrienden gevraagd of ze willen hel-
pen inzamelen. Het was prachtig 

om te merken dat iedereen meteen 
enthousiast was en iedereen zijn 
best deed om mooie cadeaus te ko-
pen voor de kinderen. Ook hebben 
wij cadeautjes gekregen van mensen 
die via social media hadden gezien 
dat wij daarmee bezig waren, gewel-
dig toch! Uiteindelijk hebben wij 
zoveel opgehaald (398 cadeaus!!!) 
dat wij deze bij de voedselbanken 
in Ommoord/Hesseplaats, bij Elly’s 
Place in Zevenkamp en bij de voed-
selbanken in Capelle aan den IJssel 
en Nieuwerkerk hebben kunnen 
uitgeven. 
Wij hebben het met veel liefde ge-
daan en hopen dat elk kindje blij is 
met zijn of haar cadeau. Ook ho-
pen wij dat ouders het fijn vonden 
om het te geven in deze tijd van het 
jaar."

Nog een leuk bewonersinitiatief in 
coronatijd

Een goed 
uiteinde …. 
Tja, een beetje raar om nu al te 
schrijven over ‘een goed uiteinde 
van het jaar’. Wij zitten immers nog 
volop in de coronatijd, we weten 
niet welke maatregelen er nog kun-
nen komen, al hopen wij elke dag 
weer met z’n allen dat corona passé 
is. Bij Inloophuis De Regenboog 
zijn we inmiddels weer voorzichtig 
gestart. Activiteiten worden beet-
je bij beetje opgepakt, wij maken 
weer plannen voor 2021; uiteraard 
onder voorbehoud. Wij hopen weer 
wat te doen met de Stichting Move, 
we hopen dat onze mini-bieb in de 
smaak valt bij lezers en lezertjes. 
Wij hopen weer leuke thema’s op 
de maandagochtend te kunnen be-
spreken. En bovenal hopen wij dat 
de wijkbewoners en in het bijzon- Cadeautjes voor de kinderen

Opvoedtraining 
'Pittige 
Jaren' 
nu gratis en 
online!
Vind jij het opvoeden van je kind(e-
ren) ook soms best lastig? Weet jij soms 
ook niet goed hoe je moet reageren en 
ben je moe van de strijd met je kin-
deren thuis?
De eerste jaren met jonge kinderen 
zijn vrij pittige jaren, soms zwaar en 
heftig. Maar gelukkig ook levendig, 
vol met grappige voorvallen.

Dit begrijpen we als geen ander. 
Daarom starten we op donderdag 
4 februari 2021 (09.15-11.15 u) 
weer de GRATIS cursus Pittige Ja-
ren online. Deze cursus helpt je op 
de momenten dat je het opvoeden 
lastig vindt.

Kom jij je ervaringen delen en tips 
ontvangen van onze pedagoog? 
Veel ouders zijn je al voor gegaan 
en hebben echt baat bij deze cursus.
Daarom is deze training GRATIS 
voor Rotterdammers, aangeboden 
door de Gemeente.

Meld je hieronder snel aan voor 
deze training. Er is een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar, deze 
training gaat het verschil maken 
thuis! Veel ouders hebben Pittige 
Jaren succesvol gevolgd en merken 
écht verschil thuis. 

https://vvstwinkeltje.nl/face-
book-actie-pittige-jaren// 
of via Whatsapp: 06 38 29 13 21

der de mensen met (geld)zorgen 
een mooier jaar tegemoet gaan. 
Wij van de Stichting De Buurt-
bron, Inloophuis de Regenboog 
wensen iedereen fijne Kerstdagen, 
een goed uiteinde en een mooi be-
gin van het nieuwe jaar toe. 
Shubh naya saal, Sherita Thakoer-
dat
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2020 is nog niet afgelopen, maar bij Twinkeltje Opvoedondersteuning zijn 
we volop bezig met de planning voor 2021.
Van de Gemeente Rotterdam hebben we een mooie opdracht gekregen om 
in verschillende gebieden in Rotterdam ons aanbod uit te voeren. De afge-
lopen maanden hebben we veel van ons aanbod online uitgevoerd.

Dit is zeer succesvol gebleken. En iets wat een succes is moet je natuurlijk 
voortzetten. In 2021 zullen we doorgaan met dit online aanbod en kunnen 
we hopelijk ook weer snel onze groepstrainingen op locatie gaan verzorgen. 
We gaan elkaar dus zien in het nieuwe jaar, online en ‘in het echt’.
We houden je op de hoogte!
 

Met vriendelijke groet,
Team Twinkeltje Opvoedondersteuning

Voor meer informatie zie onze website of neem contact op met Marije van 
Hees, marije@vanveldhuizenstichting.nl of bel 06 13 13 80 57



VARIA

Het hoeft geen betoog: ook Zevenkamp heeft kwetsbare wijkbewoners. 
Er zijn geld- en andere zorgen. Al deze mensen kunnen terecht op de 

verschillende (inloop)spreekuren in de wijk. Zeven (informele) organisaties 
staken op initiatief van Bart Starreveld en Sherita Thakoerdat van de Stich-
ting De Buurtbron de koppen bij elkaar om te kijken naar de hulpvragen 
van de mensen en hoe ze zich redden. Hieronder alvast een beeld van de 
hulpvragen waarmee mensen komen.

Een lange lijst van hulpvragen, waarbij ‘eenzaamheid’ het meest genoemd 
is. Onder geldzorgen zijn onder meer genoemd: schulden, extraatjes, voe-
ding, afbetaling, huurachterstand, kwijtschelding, te kort aan eten, test van 
onvermogen, extra geld, brieven lezen en uitleggen, deurwaarder, energie 
bijbetalen enz. Geen verrassing uiteraard; wij weten dat al deze vraagstuk-
ken om ons heen spelen. Het verslag van deze bijeenkomst wordt nader 
besproken met de deelnemers én met de gemeente. 
Wil je meer weten over de uitkomsten van deze bijeenkomst? Neem dan 
contact op met Sherita Thakoerdat | St De Buurtbron | 06 34 49 15 82 | 
sheritathakoerdat@kpnmail.nl

Hulpvragen in 
Zevenkamp 

Vertegenwoordigers van de zeven samenwerkende organisaties

Omzien 
naar elkaar 
In maart 2020 startte de Ontmoe-
tingskerk Zevenkamp met een te-
lefoon- en bezoekcirkel (dit laatste 
met inachtneming van de coro-
namaatregelen) om in contact te 
blijven met de kwetsbare mensen 
binnen en buiten de gemeente. Een 
groep vrijwilligers belt elke week 
op een vast tijdstip een aantal ge-
meenteleden, voor een zogenoemd 
‘hoe-gaat-het-echt-met-u-contact’. 
De ontmoetingskerk is een klei-
ne gemeente maar inmiddels is er 
toch een groep van 20-25 oude-
ren waarvan de meesten wekelijks 
gebeld worden. Waar nodig wordt 
een afspraak gemaakt voor een be-
zoekje of voor praktische hulp, zo-
als boodschappen. De vrijwilligers 
die bellen horen zelf bij de wat jon-
gere ouderen. Voor hen betekent 
dit bel- en bezoekwerk het weer in 
ere herstellen van de huisbezoeken 
die van oudsher vanuit de kerk ge-

bracht werden. Het is fijn om dit te 
kunnen doen.
 
Sommige ouderen gaven aan ook 
graag een enkele keer de deur uit 
te willen, omdat het alsmaar thuis 
zitten zo deprimerend is. Voor deze 
mensen is er een initiatief bijgeko-
men: wie dat wil, kan elke don-
derdag tussen 14.00 en 16.00 uur 
terecht in de kerk voor een 1 : 1 ge-
sprek met dominee Jils of gewoon 
een kopje koffie drinken.
 
Contactpersonen: dominee Jils 
Amesz – 0639139391 - jga919@
xs4all.nl of Jouke Bosma – 
0647097635 - j.bosma26@chello.nl

Chantal Arts ken ik al 40 jaar. Ze 
bezorgt de Zevenkrant met veel 
verve. Chantal is transgender. Ze 
wordt volgend jaar 70. Haar hob-
by is het filmen van evenementen 
die ze streamt op haar Youtube 
kanaal Star TV Rotterdam. Het is 
geen goedkope hobby. Nu er wei-
nig evenementen zijn heeft Chantal 
besloten tot een beauty make-over. 
Ze ziet er echt leuk uit. Ze toont me 
haar grote doos make-up en draagt 
een sexy rokje. 
Als kind al vond Chantal traves-
tieten niet zo gek. Ze voelde zich 
‘anders’ maar leerde als ‘jongen’ 
voor bankwerker en was erg geïnte-
resseerd in techniek. Toch kocht ze 
stiekem dameskleding. 
Ze trouwt en krijgt een zoon. Als 
Chantal de transformatie naar 
vrouw wil doorzetten gaat het kop-
pel scheiden. De kleine is pas één 
jaar maar Chantal moet voor zich-

zelf kiezen, anders kan ze naar eigen 
zeggen ook niet van anderen hou-
den. Als haar zoon 18 is wordt de 
relatie hersteld. 
Vrouw word je niet zomaar. Er gaan 
gesprekken met de psychiater en 
hormonenbehandelingen aan voor-
af. De chirurgische ingrepen van 
penis naar clitoris vergeet Chantal 
nooit. Het werkt. Ze heeft borsten 
gekregen en de stembanden worden 
ingekort. Chantal krijgt de looks 
van haar moeder. Haar ouders ac-
cepteren haar. Met haar vriend be-
kijkt ze alle afleveringen van Drag 
Race Holland. Chantal schiet wel 
even vol. Gelukkig transformeren 
mensen steeds jonger, vindt ze. 
Chantal is een eeuwige optimist die 
heel wat voor de kiezen heeft gekre-
gen.
Met haar vriend Mike is ze al 35 
jaar samen. Toen ze elkaar leerden 
kennen was hij vrouw en Chantal 

Een trotse 
krantenbezorgster

man. Beide ondergingen een trans-
formatie. Je optutten en vrouwelijk 
zijn geeft Chantal kracht. 'Ik voel 
me nu zo gelukkig dat ik bang ben 
om dood te gaan.’

Ed de Meijer, 
bron: AD Rotterdams Dagblad

Patrick van Daalen is een icoon 
in karateland. Zijn sportschool 

is in het hele land bekend. Als kind 
had hij slechte ogen en een niet al te 
beste concentratie. Hij had ADHD 
en was snel afgeleid. In het voort-
gezet onderwijs ging het mis. Hij 
kon geen band opbouwen met de 
docenten en werd voor dom ver-
sleten. ‘Je gaat je er dan ook naar 
gedragen. Mijn  zelfvertrouwen was 
volledig geknakt en ik werd zelfs 
van school weggestuurd. Het zag er 
niet rooskleurig uit. Karate, wat ik 
beoefende vanaf mijn 6e jaar, heeft 
mij gered.’ Gelukkig kwam Patrick 
een gemotiveerd leraar tegen. ‘Het 
komt wel goed met jou,’ was zijn 
gezegde. 

Steun
Zijn grootste steun kwam van de 
topsportmoeder Sonja Lagendijk. 
Ze coachte talenten als Robin van 
Persie, Inge de Bruin en Georginio 
Wijnaldum. Bijzonder was dat ze je 
echt zelfvertrouwen gaf. Sonja was 
vertrouwenspersoon en werd voor 
Patrick een echte vriendin. Op haar 
crematie sprak van Daalen namens 
alle topsporters, speciaal gevraagd 
door de familie. Van Daalen rond-
de zijn VMBO af en zette dan alles 
in op zijn sportcarrière die er roos-

kleurig uitzag. Al gaf hij in die tijd 
op zijn 17e al les, hij vond het niet 
zo belangrijk. Zijn carrière stond 
op nummer één. Tot hij geblesseerd 
raakte op het WK en tegelijkertijd 
een virus opliep waardoor zijn hele 
immuunsysteem werd aangetast. 
Dit veranderde zijn leven totaal. 
Patrick stortte volledig in en voelde 
zich een loser. 'Op zijn 21e jaar was 
zijn leven voorbij.'

Karatepak weer aan
'Toen ik weer ging lesgeven werd 
ik weer gelukkig. Ik kon mijn ka-
ratepak weer aan. Ik voelde mij als 
een persoon die er weer toedeed. Ik 
was vastbesloten om leraar te wor-
den.’ In 1999 opent van Daalen 
zijn eigen sportschool: Unity 99. 
Hij stopt er passie en zijn hele ziel 
en zaligheid in. ‘Dan word je er ook 
heel goed in.’ De sportschool om-
vat karate van origine, daar is het 
mee begonnen. Vervolgens kwam 
Jiu Jitsu en Budo voor kinderen 
met autisme. De school groeide 
uit tot hoofdleverancier voor EK 
en WK topsport. ‘Wij trainen hier 
kampioenen. Maar nog belangrij-
ker is, dat wij kampioenen vormen  
voor het leven. Mensen behalen te-
gelijkertijd ook een maatschappelij-
ke carrière.' 

Unity 99: 
Geef jongeren zelf-
vertrouwen

Confidence program
Van Daalens grootste passie is men-
sen helpen een maximale potentie 
te ontwikkelen zowel in de sport als 
in de maatschappij. Patrick heeft 
een programma ontwikkeld dat 
Confidence program heet. Hier is 
een missie aan verbonden namelijk 
zoveel mogelijk kinderen en jonge-
ren een positieve input te geven via 
de Oosterse gevechtsport. 'Kennis 
delen is belangrijk. De vechtsport 
is een instrument. Het program-
ma boekt fantastische resultaten en 
wordt in bassischolen en voortgezet 
onderwijs geïntegreerd. Het gaat op 
dit moment om 25 scholen. Mijn 
droom begint werkelijkheid te wor-
den. Er is zelfs vraag uit Vlaande-
ren.’ De helft van het Belgische ka-
rateteam ( 3 vaste leden) trainde bij 
Unity 99 5 keer per week. ‘I have 
a dream.’

Adres: 
Swalm 2-4, 3068 LH Rotterdam-
Zevenkamp

Interview

Patrick van Daalen
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BOZ-ACTIVITEITEN

Een dertigtal kinderen met en-
kele ouders vinden een plekje 

in de theaterzaal van Huis van de 
Wijk Zevenkamp. Ze worden ont-
vangen met handgel en mondkap-
jes. Dit kan de sfeer niet drukken. 

Kijk Haar Nou is de theatergroep 
die ons gaat verrassen. De verha-
lenverteller heeft het moeilijk. Hij 
komt niet zelf tot spannende ver-
zinsels en een denderend slot. De 
kinderen moeten hem helpen. Een 
dansend elfje bekoort het publiek, 
maar verderop in het bos zit de 
plaagzieke heks. De heks heeft bij 
de kabouter al kriebels op de rug 

Elfje met de kaplaarzen

getoverd. De egel kan zijn stekels 
niet meer intrekken en de spin 
krijgt een grote neus. Ook heeft de 
heks Elfje betoverd. Het danseresje 
krijgt loodzware kaplaarzen aan de 
voeten. Dansen is er niet meer voor 
haar bij. Dit is zonder de kinderen 
niet op te lossen! Ze helpen Elfje 
met hun toverkracht (vingers op 
de slapen) om het toverboek en de 
toverstok van de snurkende heks te 
stelen. Alles komt dik in orde. De 
kinderen zijn door het dolle heen. 
De verhalenverteller geeft hen een 
duidelijke plek in een spannend 
verhaal. Ze hebben onverwachts 
tovertalenten. Wat een succes!

Spanning op de gezichtjes...Met hulp van de kinderen...

‘Eindelijk maken we weer wat leuks 
mee’ was de reactie van de senioren 
die in twee shiften van twintig per-
sonen het optreden van Marjolein 
Meijers en haar medespelers mee-
maakten. Het trio bespeelt tal van 
instrumenten van viool tot contra-
bas, van accordeon tot trekharmo-
nica, van mandoline tot banjo, van 
gitaar tot doedelzak. Grote inspira-
tie in haar nieuwe programma ‘tijd-
loos’ waren de Ierse volksdansliedjes 
en de Hollandse evenknie. Marjo-
lein weet de toehoorders te boeien 
met familie verhalen en eigen ge-
voelens die voor velen herkenbaar 
zijn. Ze brengt alles met veel hu-
mor en zelfspot. Haar liedjes zijn 

Marjolein Meijers maakt 
Zevenkampers gelukkig!

ontroerend: de gelijkenis met haar 
opa, de overgang, de liefde voor 
Rotterdam. Het duo met haar man 
over terugzoeken van de grote lief-
de, het grote dorpsfeest tot ergernis 
van de Kapelaan maar voor herha-
ling vatbaar. De kermis moest het 
wel ontgelden met de suikerspin, de 
Python, de gestolen fietsen en het 
spookhuis met billenknijper. Het 
slotakkoord met doedelzakdeunen 
uit Frankrijk en Galicië was indruk-
wekkend. Als toegift gaf Marjolein 
nog een 24 coupletten tellend feest-
lied wat ons door de corona moet 
slepen. De muziek is van grote 
kwaliteit en bespeelt onze emoties. 
Super optreden!

Samen met Pameijer, gevestigd 
in de voormalige lokatie van 

de Buskusschool aan de Carry van 
Bruggensingel, organiseerde de 
Bewonersorganisatie Zevenkamp 
samen met de medewerksters van 
Pameijer een echt ontmoetings-
feest. De vrijwilligers en stagiaires 
van het Albeda College, deelden 

110 stukjes gebak uit, met kersen, 
appel, perzik of slagroomtaart, aan 
bewoners van de aanleunende flat 
Carry van Bruggen. 

Loek van Holland maakte er een 
feest van met tal van bekende 
Hollandse liedjes en Amerikaan-
se schlagers. De zeemanspet werd 
regelmatig verwisseld met de cow-
boyhoed. In een licht miezerige re-
gen stond de zanger weer zijn muzi-
kale mannetje. De liedjes brachten 
bij de senioren veel naar boven. Ze 
zwaaiden vanaf de balkons waar 
gesmuld werd van de taartjes bij 
een geurig kopje koffie. Ze konden 
het niet laten om naar beneden te 
komen maar wel op gepaste afstand 

Loek van Holland 
charmeert senioren

en vormden een grote kring rond 
de zanger. Voorzichtig werd een 
dansje gedaan en er werd heel wat 
afgekwebbeld. Duidelijk was dat 
veel senioren zich teruggetrokken 
hadden en blij waren met weer de 
eenzaamheid-doorbrekende lied-
jes en ontmoetingsmomenten. 

Ook het aanwezige Klus en Werk 
van Pameijer kon genieten van het 
feest. Klapper op de vuurpijl was 
een 90 jarige die haar verjaardag 
kwam vieren onder luid applaus 
van iedereen en het zingen van 
‘Lang zal ze leven’ en hieperdepiep 
hoera!

Bij dit laagdrempelige infopunt 
konden bewoners terecht voor 
huurdersproblematiek, bewoners- 
initiatieven, informatie over de 
wijk, opzoomeracties, invullen 
van formulieren voor bijzondere 
bijstand, bezwaren rond verwar-
mingskosten of onroerend goedbe-
lasting, rond contracten met ener-
gie- of telefoonproviders, wensen in 
de buitenruimte, klachten over de 
buitenruimte, burenruzie. De focus 
lag vooral op voorzieningen, initia-
tieven, relatie met de verhuurder en 
het invullen van belastingformulie-
ren.

De vrijwilligers van het WIP kon-
den altijd terugvallen op het secre-
tariaat en de opbouwwerker gekop-
peld aan de Bewoners Organisatie 
Zevenkamp (BOZ). De gemeente 
heeft het secretariaat afgeschaft en 
de koppeling met het opbouwwerk 
losgelaten. In de praktijk werd de 
laatste jaren advies gevraagd aan 
Buurtwerk dat het Checkpoint 
voor individuele hulpverlening als 
professionele organisatie onder-
steunt. 
Het WIP sluit weliswaar zijn deu-
ren, maar de BOZ gaat door! In 
2021 viert de BOZ zijn 40-jarig 
jubileum.

Per 1 januari 2021 
sluit het Wijk In-
formatie Punt 

Subsidie toegekend 
voor ZevenKrant in 
2021

Het Wijkcomité Zevenkamp 
heeft op de valreep besloten om 
toch bijna het hele bedrag toe te 
kennen dat de BOZ vroeg als sub-
sidie voor 2021.

Dit heeft de BOZ niet alleen nodig 
om 6 keer per jaar onze wijkkrant 
ZevenKrant te maken en huis aan 
huis te doen bezorgen, maar ook 
voor het actueel houden van de 
website www.bo7kamp.nl en voor 
kosten die de BOZ als stichting 
jaarlijks maakt.

"De wijkkrant draagt bij aan de sa-
menhorigheid van de bewoners van 
Zevenkamp. Het is voor de bewoners 
van Zevenkamp belangrijk om geïn-
formeerd te worden over wat er speelt 
in hun wijk. Zo staan er gebiedsont-
wikkelingen in, maar ook welke ac-
tiviteiten er in de wijk zijn of welke 
activiteiten hebben plaatsgevonden." 

Het Wijkcomité is wel van mening 
dat de BOZ weer op zoek moet 
naar inkomsten uit advertenties in 
de ZevenKrant zoals gebruikelijk 
was in voorgaande jaren. Adverten-
ties verkopen gaat moeilijk in deze 
tijden, het Winkelcentrum Am-
bachtsplein staat er immers niet zo 
goed voor. Wilt u adverteren in de 
ZevenKrant? Neem contact op met 
de BOZ.

Hier had uw ad-
vertentie kun-
nen staan!

Wilt u bij ons adver-
teren?

Neem dan contact op  
via e-mail: stichting-
boz@outlook.com of 
bel voor meer infor-
matie naar:
06-37563093 
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Dringend
vrijwilligers
gezocht

De bewonersorga-
nisatie Zevenkamp 
zoekt dringend 
vrijwilligers
 
• Voor het bestuur: 

diverse functies
• Voor de ZevenKrant 

(een interviewer)

E-mail naar stichting-
boz@outlook.com of 
bel 06-37563093 
(Fernande van Dongen) 
of 06-45724536
(Ed de Meijer)

Ambachtsplein 141- 3068 GV Rotterdam - stichtingboz@outlook.com

Alleen op afspraak:
Woensdag van 13:00 tot 16:00 uur

Volgens de RIVM regels.

U kunt een afspraak maken per
telefoon: 0637563093
Of per e-mail: 
stichtingboz@outlook.com

mailto:stichtingboz@outlook.com
mailto:stichtingboz@outlook.com


BOZ-ACTIVITEITEN / VARIA

Kurt Schwab: tenor- en baritonsax
Stanislav Mitrović: tenorsax en basklarinet  
Bart Egeter: piano 
Dan Simon: bas                                         
Julius Schulz: drums

Wanneer: Zaterdagmiddag 12 december 2020
Locatie: Huis van de Wijk Zevenkamp
Adres: Ambachtsplein 141
Tijd: 14:00 uur
Let op!: Reserveren vooraf i.v.m. RIVM regels
Email: stichtingboz@outlook.com
Telefoon: 06-37563093

Toegang: GRATIS

JAZZ MESS
De kabouter-
broertjes heb-
ben het druk, 
want ze krijgen 
een logé. Neef 
Snuitertje komt 
logeren en die 
heeft zelf een 
kerstboom ge-
maakt. Maar 
oom vindt hem 
niet mooi en 
gaat naar het 
bos, op zoek 
naar een nieu-
we boom. Snui-
tertje moet op 
het huis passen 
en niemand bin-
nenlaten. Zéker 
mag hij de 
kachel nog niet branden, want daar zou de Kerst-
man op af kunnen komen. Dat vindt Snuitertje ei-
genlijk juist wel interessant, hij wil best de Kerst-
man eens ontmoeten… 

Kabouterkerstavontuur is een humoristische en 
sfeervolle poppenkastvoorstelling over kabou-
ters, een kacheltje, een verdwaalde hond en een 
zelfgemaakte kerstboom.

Wanneer: Maandagmiddag 21 december 2020
Locatie: Huis van de Wijk Zevenkamp
Adres: Ambachtsplein 141
Tijd: 14:00 uur
Let op!: Reserveren vooraf i.v.m. RIVM regels
Email: stichtingboz@outlook.com
Telefoon: 06-37563093

Kabouterkerstavontuur

Al 40 jaar is Koos in 
de ban van het pop-
penspel!

Weet u het nog de grote poppen-
kast op de hoek Coolsingel en de 
Oude Binnenweg, waar we met 
onze ouders naar toe gingen en later 
met onze kinderen en nu met onze 
kleinkinderen!

Ja, Poppentheater Jacobus Wieman 
bestaat 40 jaar en dat willen we vie-
ren!

Koos Wieman staat bekend om zijn 
professionele speltechniek. Vanuit 
zijn passie voor het poppenspel 
ontwikkelt hij ieder jaar een nieuwe 
productie waarin hij met weerga-
loos poppenspel en flitsende dialo-
gen het publiek meeneemt in een 
verhaal.

Met zorg en toewijding maakt hij 
zelf zijn poppen en komen zijn ver
halen al schrijvend en spelender-
wijs tot stand. Geen voorstelling is 

hetzelfde. Zoals geen kind in zijn 
publiek hetzelfde is. Of toch wel? 
Kroon op zijn werk is het feit dat 
de kinderen van toen, nu hun eigen 
(klein)kinderen en leerlingen mee-
nemen naar de voorstelling.

Komen we gezellig a.s. maandag  
21 december om 14:00 uur naar de 
kerstvoorstelling? KLEUREN  VOOR  KINDEREN
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BUURTWERK

!Hulp nodig met uw 
Administratie & financiën
Bel Tom 06-38 29 05 93 

!Andere (hulp)vragen worden nog 
steeds zoveel als mogelijk 
telefonisch of digitaal afgehandeld. 
Nummer van de algemene hulplijn 
is 010-455 37 99

U woont in Zevenkamp en
 heeft een (hulp)vraag?

Huis van de Wijk Zevenkamp
Ambachtsplein 141, 010-455 37 99

Telefonisch bereikbaar op:
Maandag 09.00 – 17.00 uur
Dinsdag 09.00 – 17.00 uur
Woensdag 09.00 – 17.00 uur
Donderdag 09.00 – 17.00 uur
Vrijdag 09.00 – 17.00 uur

Dinsdag 12 januari 2021 start er in het Huis van de Wijk Zevenkamp een 
nieuwe activiteit met de naam NAH praatgroep.
Dit is een praatgroep voor mensen met niet aangeboren hersenletsel om 
ervaringen te delen met gelijkgestemden.

Veel voorkomende problemen voor mensen die lijden aan een vorm van 
niet aangeboren hersenletsel zijn overprikkelingen, vermoeidheid en on-
begrip. 

Wellicht heeft u een tip waarmee de ander uit de voeten kan of u komt 
gewoon voor de gezelligheid.  

De koffie en thee staat klaar!
Door de coronamaatregelen is vooraf aanmelden verplicht.

Tijd: 14.00-15.30 uur.
Waar:  Huis van de Wijk Zevenkamp, 
 Ambachtsplein 141
Meer info: Marco van Gent, 06-57 56 22 28 of 
 marco.vangent@buurtwerk.nl

NAH praatgroep
NAH praatgroep 

Mensen 
begrijpen mij 

niet. 

Begin van dit jaar hadden we niet 
kunnen voorspellen hoe we er nu 
bijzitten. Veel moesten we laten, 
veel ging niet zoals we gewend zijn. 
Veel mensen werden ziek, waren 
eenzaam, konden geen boodschap-
pen doen. Het was en is, een moei-
lijke tijd.

Maar er gebeurden ook hele mooie 
dingen! Mensen stonden op, samen 
schouders er onder. We gingen de 
buren helpen, hielden in de gaten of 
het goed ging met anderen. Restau-
rants gingen zich bezighouden met 
de voedselvoorziening en samen 
met Buurtwerk werd een maaltijd-
voorziening opgezet. Vrijwilligers 
meldden zich in grote getale aan! 
Hondenuitlaat-service, boodschap-
pen hulp, belcirkels ontstonden en 
nog veel meer initiatieven. Saamho-
righeid ten top.

En nu staat de kerstvakantie voor 
de deur. Weken waarin er altijd 
veel georganiseerd werd. Hoewel 
dat momenteel moeilijk is, heeft 
Buurtwerk Zevenkamp samen met 
bewoners en hulp van Opzoomer-
mee, toch weer een aantal leuke 
activiteiten kunnen plannen in de 
kerstvakantie. 

Zo hebben we: 
14 en 17 December brengen leer-
lingen van het Wartburg college in 
samenwerking met stichting Quit 
zelfgemaakte kerstpakketjes langs. 
Dit in plaats van het jaarlijkse kerst-
diner.

20 December een kerstshow met 
optredens van Miss Marjorie, 

Glenda en friends, Simone Roera-
de, Rick Daniels en New Gospel 
Sensation, gepresenteerd door Di-
mitri Visch. Dit gaat live gestreamd 
worden op diverse social media. 
De link hiervoor is te vinden op de 
facebooksite van Huis van de wijk 
Zevenkamp en op de Youtube pa-
gina van Buurtwerk; Buurtwerk 
Inspireert.

21 December een optreden van 
het enige kinder-shantykoor in 
Nederland; De Rotterdamsche 
Scheepsmaetjes. Ook dit wordt live 
gestreamd. Ook deze link hiervoor 
is te vinden op de facebooksite van 
Huis van de wijk Zevenkamp en op 
de Youtube pagina van Buurtwerk; 
Buurtwerk Inspireert.

22 December Rise n Shine, ook 
te zien via de social media. En ook 
deze link hiervoor is te vinden op 
de facebooksite van Huis van de 
wijk Zevenkamp en op de Youtube 
pagina van Buurtwerk; Buurtwerk 
Inspireert.

22 t/m 24 December zal ook de 
Snertbus door Zevenkamp rijden.

29 en 30 December is er laserga-
men voor kinderen tot 13 jaar in de 
speeltuin TakaTuka Land. Opgeven 
hiervoor kan bij de speeltuin, of via 
de facebookpagina van Takatuka-
land.

31 December worden de optredens 
nogmaals gestreamd.
Buurtwerk Zevenkamp wil alle be-
woners bedanken en wenst u toch 
fijne dagen en een heel goed 2021!

Einde van een roerig jaar

Namens Buurtwerk
Team Nesselande; Arnoud, Bryan, Farid, Jaleesa, Lotte, Rob & Robert

Team Zevenkamp; Bert, Christel, Fernando, Gijs, Goof, Joost, Kirsten, Marco, Marrianne, Sean, Stefan & Stephanie
Team Ommoord; Ana, Bas, Eke, Erna, Gosia, Jeanette, Martha, Omar & Ronald

Team Oosterflank; Anneke, Bart, Charissa, Eke, Eric, Karima, Lilly, Lucia & Mohamed
Team Prinsenland, Kralingseveer, Het Lage Land; Andrea, Angelie, Anneke, Bert, Esther, Frans, Gina, Ieke, Joanneke, 

Mandy, Miranda, Nelleke, Patty, Ronald, Tom & Tonny
Arno, Barbara, Erica, John, Imca, Marianne, Mounia, Tanja, Vincent & Wilma  

010 455 37 99 

Wij wensen u fijne feestdagen 
en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Fijne feestdagen en een  
gezond en gelukkig nieuwjaar! 
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Bewoners van Zevenkamp, heeft u nog 
een bijzonder recept? Een recept waar-
mee u altijd succes heeft bij familie of 
vrienden? Wellicht een "geheim" fami-
lierecept dat al generaties lang door-
gegeven wordt en dat u toch wilt delen 
in de ZevenKrant?
Mail dat dan naar:
stichtingboz@outlook.com

Zelf iets bakken op oudjaarsdag om het jaar smakelijk af te 
sluiten? Hier is een heerlijk recept van oerhollandse 
APPELBEIGNETS!

Benodigdheden: (voor 30 stuks)
6 stevige appels (bijvoorbeeld goudrenet of elstar)
100 gram suiker
2 theelepels kaneel
150 gram zelfrijzend bakmeel 
2 dl melk
1 ei
1 eetlepel zonnebloemolie
mespuntje zout
Ruim zonnebloemolie om in te frituren
Poedersuiker om te bestrooien

Bereiding:
• Met een appelboor het klokhuis uit de appels halen.
• Schil de appels en snijd ze ieder in 5 schijven-met-een-gat.
• Meng kaneel door de suiker.
• Bestrooi de appelschijven met dit mengsel en laat een half uurtje intrekken.

• Meng het zout door het bakmeel, klop het ei los.
• Roer ei, de eetlepel olie en de melk beetje voor beetje door het bakmeel tot een glad mengsel.

• Verhit de olie in de frituurpan tot 180 0C.
• Doop telkens één appelschijf in het beignetbeslag en laat die vervolgens in de frituurolie glijden. Ge-

bruik hiervoor de steel van een houten lepel. 
• Doe er niet meer dan 4 of 5 tegelijk in de olie.
• Bak ze in 5 minuten gaar en rondom bruin, schep ze met een schuimspaan uit de olie, laat ze uitlek-

ken op een stuk papier van de keukenrol.
• Leg de appelbeignets op een schaal en bestrooi met poedersuiker.

SMAKELIJK GENIETEND HET JAAR 2020 UIT!

Fijne feestdagen

en een goed 2021

Fridtjof Nansenschool 
uit Ommoord tijdelijk 
gehuisvest in Zeven-
kamp

De Rotterdamse Fridtjof Nansen-
school gaat de wijk Ommoord 
voor anderhalf jaar verlaten. De 
instelling voor basisonderwijs 
verkast tijdelijk naar het naburige 
Zevenkamp, maar is medio 2022 
weer terug.

De aanstaande kerstvakantie staat 
bij de Fridtjof Nansenschool in 
Rotterdam-Ommoord daarom 
helemaal in het teken van de ver-
huizing. De vierhonderd kinderen 
krijgen vanaf 2021 les in Zeven-
kamp, in een pand aan de Dirk 
Costerstraat dat daarvoor helemaal 
is opgeknapt.

In de tussentijd wordt het bestaan-
de gebouw aan de Nansenplaats in 
Ommoord gesloopt en verrijst er 
een splinternieuw pand. Daar kun-

nen de leerlingen dan in augustus 
2022 terecht, vertelt Luuk Bijl. Hij 
is plaatsvervangend directeur op de 
openbare Jenaplanschool en pro-
jectleider voor de verhuizing. ,,We 
zijn al aan het inpakken’’, zegt hij 
over het verhuistraject dat ander-
half jaar gaat duren.

In het nieuwe kalenderjaar betrek-
ken de 400 kinderen en 30 leer-
krachten het gebouw in Zeven-
kamp. In februari begint de sloop 
van de huidige Fridtjof Nansen-
school. De bouw van een nieuw 
onderkomen kan dan in de zomer 
van 2022 worden afgerond. ,,Dan 
kunnen de kinderen daar in augus-
tus in.’’

Bron: AD Rotterdams Dagblad

Er is weer zo'n mooie 
Open Dag over Intu-
itieve ontwikkeling. 
Reeds 27 jaar!

Locatie: Gebouw De 
Open Hof, Hesseplaats 
441, 3069 EA Rotter-
dam-Ommoord, metro-
station Hesseplaats.

Wat kunt u 
verwachten?
2 Uur lang ervaringen 
met mediteren, muziek, 
informatie, selfhealing 
en een reading op een 
zelfgemaakte tekening. 
Ook een klanksessie ter 
afsluiting, om alles zelf 
te ervaren!

Kom op tijd, dan maakt 
u het hele programma 
mee!
Van 14.00-16.00 uur
Entree €2,50

U kunt zich ook opgeven 
voor één van de work-
shops of de hele cursus, 
die starten op maandag-
avond 25 januari 2021 
van 19.30-22.00 uur
Aanmelden voor deze 
middag: bij Anna van 
Leeuwen:
www.annavl.net of 
010 4 20 39 24.

U bent van harte welkom 
op deze bijzondere dag!

Warme groeten van 
Anna van Leeuwen.

Zaterdag 16 januari 2021 Open Dag 
Anna van Leeuwen
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ZEVENKAMP 40 JAAR (deel 6)
Door: Onno de Wit, historicus en Ed de Meijer

Youngsters werd weer Huis van de 
Wijk Zevenkamp. Het is interes-
sant te kijken naar het vroegere 
LCC, de Scheg zoals de Zeven-
kampers het kenden. Geschiede-
nis inspireert altijd. Magda Kuijs 
is het boegbeeld van de Scheg. 
Zangeres en thuisbegeleidster bij 
Laurens signaleerde 5 jaar gele-
den al problemen in de zorg. Ze 
vertegenwoordigt Zevenkamps 
talent.

Creatieve theater-
freak
In 1985 opent Magda Kuijs de 
kersverse De Scheg. Door Sport en 
Recreatie werd ze als talent gespot. 
Magda Kuijs komt uit een keurig 
dorpje in de Hoekse Waard. Als 
ze gaat werken in het wijkgebouw 
op het Bospolderplein krijgt ze 
het jongerenwerk voorgeschoteld. 
Ze maakt de oorlogen mee tussen 
Nederlandse en Turkse jongens. 
Ze wordt belaagd door een groepje 
jongeren: ‘zullen we je verkrachten 
meid?’ ‘Zou ik leuk vinden’, zegt 
ze als groentje met een bibberende 
stem. ‘Achterlijk wijf ’ is het ant-
woord. Maar ze hebben haar nooit 
iets gedaan en ze hebben haar op 

handen gedragen. Magda blijkt 
over bijzonder organisatietalent te 
beschikken. Drumbands en voet-
baltoernooien volgen elkaar op en 
brengen levendigheid op het plein. 
‘Lieverdjes waren het niet, ze hin-
gen mijn fiets in een boom.’ Toch 
wordt er op de afscheidsreceptie 
een traan weggepinkt. Als Magda 
coördinator wordt van het gloed-
nieuwe wijkgebouw in Zevenkamp, 
De Scheg, krijgt ze van de Bospol-
derjeugd te horen: ‘als ze je lastig 
vallen dan roep je ons, we slaan ze 
dan total loss.’ 

Opening De Scheg
In oktober 1985 opent Magda de 
kersverse De Scheg. Door Sport en 
Recreatie (gemeente Rotterdam) 
werd ze als talent gespot. In de Bos- 
poldertijd had ze Sociale Academie 
gedaan. Ze had er geen hoge pet 
van op. ‘Dat zijn van die mensen 

die lullen met de armen over el-
kaar.’ Toch heeft ze er een slag van 
meegekregen. Ze komt van school 
als een geëmancipeerde meid. Vóór 
haar coördinatiefunctie in de Scheg 
had ze in Kralingen gesolliciteerd. 
Haar progressieve aanpak bracht de 
sollicitatiecommissie in complete 
verwarring. De volgende dag wil-
den ze haar toch aannemen als soci-
aal-cultureel werkster, maar Magda 
kiest voor Zevenkamp. Het zijn de 
vette jaren van het welzijnswerk. 
Magda is creatief en verzint in Ze-
venkamp de gekste dingen. Alles 
kan! Als ze begint, maakt ze ken-
nis met het sociaal-cultureel werk 
dat haar 500 gulden geeft voor het 
organiseren van Koninginnedag en 
Vrouwendag. ‘Ze zouden me aan 
het werk zetten.’ 

Eigen koers
Magda vaart haar eigen koers. Ze 
begint met een wekelijkse eetsalon 
voor twintig personen. Aanvanke-
lijk was het een mooie sociale mix. 
In een mum van tijd zit het hele 
wijkgebouw stampvol. De Stich-
ting Kunstzinnige Vorming Rotter-
dam (SKVR) met muziekschool, de 
Bewonersorganisatie, het ouderen-
werk, het maatschappelijk werk, de 
kledingbeurs en het opbouwwerk 
met veel vrijwilligers. De vrijwil-
ligers van de BOZ en die van het 
wijkgebouw overlapten elkaar. Zo 
deed Aart van Es de techniek bij 
de cabaretvoorstellingen terwijl 
hij ook redacteur was van de wijk-
krant, de Zevenkamp Bugel. Twaalf 
jaar lang werkte Magda van 10.00 
uur tot 23.00 uur in De Scheg. Ze 
is geen urenschrijver. ’Ik nam wel 
royale vakanties als compensatie.’ 

Veel belovende per-
formers
Van 1985 tot en met 1995 bruist 
het gebouw met kindertheater en 
spraakmakende, gerenommeerde 
of veelbelovende performers als 
Bert Visser, Theo Maassen, Brigit-
te Kaandorp, de Berini’s, Drs. P., 
Jules Deelder en Pierre van Duijl. 
(Zie foto's hier onder.) Pierre kende 
Magda al van het Bospolderplein 
waar hij optrad met zijn broertje. 
’Ja, ik ben de theaterfreak!’, lacht 
Magda. Kuijs legt de prestaties vast 
in leesbare jaarverslagen. Felicitaties 
voor de programmering komen van 
burgemeester Peper en Nelie Kroes. 
Ook deelraadsvoorzitter Dick 
Claassen is opgetogen. De project-
leider van De Scheg kan niet meer 
stuk. ‘Als er iets verzonnen moest 
worden dan ging je naar Magda.’ 

5 Jarig bestaan
Bij het vijfjarig bestaan in 1990 
wordt een zeven kilometer lange 
sjaal gebreid, een record dat in het 
Guinness Book of Records komt. 
In 1994 komt er een reusachtig 
Opzoomerfeest op het Ambachts-
plein. Bij het tienjarig bestaan komt 
er een toren van 9000 zonnebloe-
men midden op het plein. In het 
voorjaar waren al zonnebloemzaad-
jes gezaaid en was er een wedstrijd 
uitgeschreven voor de grootste zon-
nebloem. ‘Het was zo mooi om te 
zien, al die bewoners die met karren 
en kruiwagens vol zonnebloemen 
naar het plein kwamen. Kinderen 
kwamen met twee zonnebloemen 
in de handen en moeders met ar-
men vol.’ 

Sociale vernieuwing
Het was de tijd van de sociale ver-
nieuwing, samen de schouders on-
der je buurt zetten. Na De Scheg 
gaat Magda naar wijkgebouw De 
Esch op het Drinkwaterleidingter-  
rein, met veel horeca en trouw-
partijen. Maar Zevenkamp blijft 
voor haar bijzonder. Alleen, het 
winkelcentrum: dat kan stukken 
beter. Trekkers zijn hier belang-
rijk. Magda herinnert zich nog 
dat winkeliers protesteerden tegen 
een zeer drukke Vrouwendag op 
het Ambachtsplein. ‘De winkelier 
zit teveel in zijn eigen toko en dan 
wil hij nog een claim leggen op het 
centrale plein. De Scheg is voor 
mij de leukste en meest uitdagende 
werkplek van mijn carrière geweest. 
Hier denk ik met veel genoegen aan 
terug.’

Geschiedenis van de 
Scheg en onvermoed
talent in de zorg

Youngsters, in 2014 als opvolging 
van het LCC geopend, alleen voor 
jongeren en laat je de ouderen in de 
kou staan? Je stapt Youngsters niet 
zomaar binnen en in de weekends is 
het voor iedereen dicht. ’Gelukkig 
is er nu de jong en oud kookclub, 
Maria’s suggestie. Maria is best hard 
over de veranderingen in de wijk. 
De scootmobielclub bivakkeert in 
de buurtkroeg. Morais heeft drie 
kinderen van 22, 21 en 12 jaar die 
nog altijd rond moeders pappot zit-
ten. 

Zangtalent
In 2012 verandert haar leven als 
haar bijzondere zangtalent wordt 
ontdekt. Ze had al eens in een 
ver verleden meegedaan aan een 
Soundmixshow. Ze werd tweede 
en ging dus niet naar Henny Huis-
man. Ze was met haar zus fervent 
bezoeker van The Little Cave, waar 
allerlei bandjes optraden en Ze-
venkamps talent werd ontwikkeld, 
waaronder de rapper Rass Moti-
vated. Maria doet mee met R’Voi-
ces, onderdeel van Music Matters. 
Naast Rass Motivated wordt ze 
uitverkoren, tot men erachter komt 
dat ze 45 jaar is. De contest was 
tot 27 jaar! Dit neemt niet weg 
dat de jongerenbands met Morais 
weglopen. De gitarist Paulo Bau-
man, net afgestudeerd bij Codarts, 
levert haar eerste band. Ze treden 
op bij het Reizend Podium op het 
Ambachtsplein. Na Paulo komt 
de band van zijn studiegenoot Ri-
chard. Maria is een favoriete gast op 
het Bluegrass Festival in Noord. Ze 
zingt drie nummers a capella voor 
een met stomheid geslagen publiek. 
Met haar band Basoe is ze weer 
present op het Ambachtsplein. De 
band met Kaapverdianen heeft een 
gemixt repertoire. Maria treedt op 
bij Zomermuziek op een podium 
in de Rotte bij de Noorderbrug en 
in muziekcafé Aura op de Bergweg. 
Ze wordt gevraagd voor North Sea 
Round Town. 

Natte Uitjes
De drukke Morais laat het niet bij 
twee banen. Met Leen en Cora 
organiseert ze zwemmen voor ver-
standelijk gehandicapten: de Natte 
Uitjes. Ze geeft gym in het zwem-
bad. Morais raakt geëmotioneerd. 
‘Zevenkamp is de armste wijk van 
Prins Alexander. Waar is de voedsel-
winkel zoals op Zuid en in Noord? 
Waar is de voedselbank? Hallo poli-
tiek! Gelukkig is er nog een betaal-
baar buurtcafé. Ooit zorgde ik voor 
de moeder van de eigenares.’

(Einde deel 6)

Zangeres Maria Mo-
rais: Forever Young

Zeventien jaar was Maria Morais 
toen haar Kaapverdiaanse vader 
besloot een oud huis aan de Oost-
kousdijk in Delfshaven te verruilen 
voor een nieuwbouwwoning aan 
het Heegermeer. Delfshaven trok 
volgens de vader teveel Kaapverdia-
nen aan en hiermee gepaard de no-
dige sociale controle. Zevenkamp 
betekende vrijheid en natuur. Ma-
ria vindt Zevenkamp geweldig, ze 
houdt van de natuur en is een fer-
vente hardloopster die niet schrikt 
van een rondje Zevenhuizerplas. 
Bus 30, via Ommoord, was wel 
een moeizame verbinding richting 
centrum en de metro kwam pas 
in 1984. Daarentegen was Zeven-
kamp zo rustig en een uitgaanstype 
was Maria niet. Het belangrijkste 
punt voor haar was een eigen ka-
mer, heerlijk! Maria bleef op school 
in de Nieuwstraat. Die heette toen 
De Windroos en later de MBO-
school. Natuurlijk kende Morais de 
stad, er was genoeg te beleven. De 
twintiger verlaat een jaar of vier la-
ter het Heegermeer om vervolgens 
een huis te kopen in het ‘natuur 
walhalla’ op de Paul Whitemansin-
gel. 

Werken in de zorg
Maria wordt thuisbegeleidster bij 
zorginstelling Laurens. Ze heeft 
een heel brede taak en werkt ten 
behoeve van mensen met psychi-
sche problemen en dementie. Ze 
ondersteunt hen met het beheer 
van hun financiën. Ze leidt hen 
richting dagbesteding. Ze regelt 
sociale voorzieningen. Ze treedt op 
bij extreme vervuiling. En dat alle-
maal in twintig uur. Daarnaast doet 
ze drukpuntmassage, eerst in het 
LCC en later, toen dit de deuren 
sloot, in de Ommoordse Schalm. 
Ze masseert alle pijnpunten in het 
lichaam. Bezuinigingen op de Lau-
rens Thuisbegeleiding zijn troef. 
Alles wordt getimed, één uur per 
week voor iemand met psychiatri-
sche problematiek tot drie uur bij 
problematische vervuiling. 
Morais bekritiseert het huidige 
participatiebeleid. ‘Vroeger was er 
een goed geolied Lokaal Zorgnet-
werk dat hout sneed. Nu ken ik 
mijn eigen wijkteam niet. Om de 
haverklap verandert er wat. Waar-
om moet je het wiel opnieuw uit-
vinden?’ Politiek en ambtenarij 
hebben nooit te maken gehad met 
sociale nood. Ze weten niet wat er 
plaats vindt.’ 

Schande
Een schande was het sluiten van 
het LCC, dat open was voor ie-
dereen, en het opdoeken van het 
Lokaal Zorgnetwerk. ‘De pro-
fessionals staan nu verder van de 
wijk dan ooit. Waarom kies je met 
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Zij traden eens op 
in De Scheg ...
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Let op!

KLEUREN  VOOR  KINDEREN

✂

Bij Inloop Zevenkamp 
kunt u voor € 3,50 op de 
dinsdag en de donder-
dag om 12.00 uur een 
vers bereide maaltijd en 
een toetje af komen ha-
len.

Inschrijven kan tot de 
dag voor de maaltijd.

Heeft u zich opgegeven 
en kunt u toch niet? Zeg 
dan op tijd af vòòr 09.00 
uur op de dag van de 
maaltijd, anders zijn wij 
helaas genoodzaakt de 
kosten van de maaltijd 
in rekening te brengen.

Inloop Zevenkamp

Bent u al eens bij inloop Zevenkamp geweest?
Een knusse en gezellige huiskamer in het schoolgebouw aan de Carry van 
Bruggensingel 47. Een ontmoettingsplek waar u van harte welkom bent 
voor een vers bakje koffie en een praatje en waar u terecht kunt voor een 
betaalbare warme maaltijd en ontspannende activiteiten.

Vindt u het ook gezellig om samen te eten? 
Wij serveren op de dinsdag en donderdag een vers gemaakte warme maal-
tijd met een toetje voor €3,50.

Of vind u het leuk om activiteiten te doen die ook betaalbaar zijn? 
U kunt bij ons terecht voor verschillende activiteiten zoals: 
Bak workshops, Carry’s brei café, Yin yoga, Mindfulness, Acrylgieten en 
meer.
Kijk voor onze actuele programma op de facebookpagina van Inloop 
Zevenkamp of loop eens binnen u bent van harte welkom!
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 16.00 uur.

Contact persoon: mireille.leurs@pameijer.nl tel: 06-40358486

Vrijwilligsters Wil en AnjaVrijwilligers Esther en Jan
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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

Advieslijn Woonoverlast 
Rotterdam
www.awr010.nl
Tel. 088-3777666

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

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
https://www.gczevenkamp.nl

Gezondheidscentrum 
Charley Toorop
Charley Tooropsingel 48
3059 WG Rotterdam
www.gccharleytoorop.nl
Tel. (010) 455 58 88

Fysiotherapeuten
Tel. (010) 455 81 05
 
Team Wijkgericht werken Ze-
venkamp (wijkverpleging)
Zevenkampwvp@conforte.nl
Tel. 085 808 2014

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

Huurtoeslag en Zorgtoeslag
Via de belastingtelefoon
Ma t/m vr van 8.00-17.00 uur
Tel. 0800-0543 (gratis)

Vestia wijkkantoor
Zevenkamp
Tel. (088) 124 24 24

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 GN 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

COLOFON

De ZevenKrant is een uitgave 
van Stichting Bewoners-
organisatie 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

WIE

WAT

WAAR

APPELBEIGNETS
BINGEWATCHEN
BOWL
EINDEJAARSBONUS
FAMILIEBEZOEK
FAMILIEDINER
FEESTMAAND
GEZELLIGHEID
GOURMETTEN
GRATIFICATIE
GUIRLANDE

KERSTAVOND
KERSTKAART
KERSTMIS
KERSTPAKKET
LICHTJES
PIEK
POEDERSUIKER
TERUGBLIKKEN
TOPTWEEDUIZEND
VERSIERING
VUURWERKVERBOD

Puzzel & win: Woordzoeker December

De winnaar ontvangt een cadeaukaart.

AGENDA

PUZZEL | INFO

Zo doet u mee!
Los de prijspuzzel op en 
stuur uw oplossing in vóór
10 januari 2021, onder ver-
melding van uw naam, adres 
en telefoonnummer.
E-mail naar:
stichtingboz@outlook.com

Of scan de QR-code.

De overgebleven letters vormen de oplossing.

Winnaar vorige puzzel:
Ellen Groeneveld wonend in 
de Erik Satiehof.

Oplossing vorige puzzel:
“Gezelligheid”

JAZZ MESS
Zaterdag 12 december 2020
Aanvang: 14.00 uur.

Huis vd Wijk Zevenkamp
Ambachtsplein 141
Reserveren via e-mailadres:
stichtingboz@outlook.com
Telefoon: 06-37563093

December programma
Buurtwerk

Kijk op pagina 8 voor de datums 
en details.

Kabouterkerstavontuur
Zaterdag 21 december 2020
Aanvang: 14.00 uur.

Huis vd Wijk Zevenkamp
Ambachtsplein 141
Reserveren via e-mailadres:
stichtingboz@outlook.com
Telefoon: 06-37563093

Start NAH Praatgroep
Dinsdag 12 januari 2020
Tijd: 14.00-15.30 uur.

Huis vd Wijk Zevenkamp
Ambachtsplein 141
Aanmelden via e-mailadres:
marco.vangent@buurtwerk.nl
Telefoon: 06-57 56 22 28

Open Dag Anna van Leeuwen
Zaterdag 16 januari 2021
Tijd: 14.00-16.00 uur.

De Open Hof, Hesseplaats 441, 
3069 EA Rotterdam, Ommoord. 
Aanmelden via e-mailadres:
www.annavl.net of 
Telefoon: 010 4 20 39 24
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