
Voorstel-
lingen in 
Wijktheater
Lange tijd waren er door 
corona geen voorstellin-
gen meer in het Wijk-
theater.
Nu kan het voorzichtig 
weer en onder voor-
behoud. Komende tijd 
staan er vier op de 
agenda.

Kijk op de pagina's 6 
en 7 voor meer infor-
matie. 

Klein 
Rotterdam
Aan het begin van dit 
schooljaar is er in Ze-
venkamp een nieuwe 
school gestart: 
Klein Rotterdam.
De school stelt zich voor 
aan de wijk.
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KORTE 
INFO
Stuur je kopij 
voortaan naar:
stichtingboz@outlook.
com

Actueel BOZ nieuws?
www.bo7kamp.nl

Column

Onze columniste ergert 
zich aan zwerfafval, 
maar het kan gelukkig 
ook anders ...

Rechtstreex van de 
boer

Rechtstreeks 'van de 
boer' opent afhaalpunt 
in Zevenkamp.
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Via  een alerte bewoner  mag de 
BOZ  bij Inloop Zevenkamp Pa-
meijer een plekje  gebruiken  om 
de bewoners van Zevenkamp te 
kunnen ontvangen.

Heeft u vragen omtrent het invullen 
van formulieren, bijvoorbeeld voor 
zorg-  of huurtoeslagen? Een bewo-
nersinitiatief aanvragen, of iets an-
ders? Wij helpen u graag. Ook voor 
zomaar een praatje bent u natuur-
lijk  altijd  weer welkom op ons 
spreekuur.  Voorlopig nog alleen 
op afspraak, maar we ontvangen u 
graag met een kopje koffie of kopje 
thee natuurlijk. 

Alles volgens de corona regels
Naam noteren bij binnenkomst, 
handen ontsmetten, mondkapje op 
terwijl er gelopen wordt, maar bij 
zitten mag het af, 1,5 meter afstand 
houden. U kunt een afspraak ma-
ken: per telefoon: 06 37563093 
of per  e-mail:  stichtingboz@out-
look.com Het spreekuur is op vrij-
dags vanaf 10:00 uur t/m 13:00 uur
De locatie is op de Carry van Brug-
gensingel 47,  3069 WD Rotter-
dam. Wij gaan starten op vrijdag 2 
juli 2021.

Onderdak voor de Bewonersorganisatie Zevenkamp          

Welkom namens de Bewonersorga-
nisatie Zevenkamp.

Opnieuw moet in Zevenkamp 
gezocht worden naar iemand om 
het wijkcomité compleet te ma-
ken. 

Het wijkcomité Zevenkamp verga-
derde donderdagavond op 27 mei 
digitaal. De voorzitter opende de 

openbare vergadering met de me-
dedeling dat één van de vijf comi-
téleden zich heeft teruggetrokken.
Zij werd in september 2020 geïn-
stalleerd. Haar naam was één van 
de 50 namen van bewoners van 
Zevenkamp die in de derde gehei-
me lotingsronde waren getrokken 

onder toezicht van een notaris. In 
geen van de Rotterdamse wijken 
waar in 2018 een wijkcomité werd 
aangesteld is zoveel verloop geweest 
als in Zevenkamp. 

In maart 2022 zijn er weer gemeen-
teraadsverkiezingen en dan komt 

er (alweer) een nieuw bestuursmo-
del in Rotterdam. Het plan is dat 
gebiedscommissies en wijkcomités 
verdwijnen en dat in plaats daarvan 
35 wijkraden worden benoemd die 
onder leiding staan van een ambte-
naar, de wijkmanager.

Wijkcomité alweer incompleet

ZevenKrant
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Open deur
Alliantie Ambachtsplein
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DIENSTVERLENING

COLUMN

Lekker buiten

Heerlijk dat het eindelijk weer zomer is! Ook al wordt 
een Hollandse zomer met zonnige dagen regelmatig ver-
stoord door een paar mindere dagen, op mooie dagen 
gaan we graag naar buiten.
Maar voordat ook de terrassen eindelijk open konden, 
waren de parken en stranden binnen no time vol. Pick-
nicken, chillen, barbecuen tot einde van de dag... Dan 
vertrekken de meeste mensen weer, kennelijk moe ge-
worden van het chillen. Want velen zijn dan te moe om 
hun eigen afval mee te nemen en gewoon thuis in de 
vuilcontainer te gooien. Met als gevolg een ravage aan 
zwerfafval: lege plastic of glazen flessen, verpakkingen, 
bordjes en andere troep. Waarom?? vraag ik me af. Wat 
is er mis om je eigen rotzooi op te ruimen? 

Deze week bleek dat er gelukkig ook mensen zijn die 
niet zomaar hun rommel op straat gooien. Mijn teleur-
stelling en boosheid kreeg er gelukkig een positieve draai 
door.
Mijn man was namelijk in de voortuin onkruid aan het 
wieden toen een groepje jongens langsliep. Een van hen 
dronk zijn flesje leeg en in plaats van dit op straat te 
gooien vroeg hij: “Meneer, mag ik dit in uw vuilnisbak 
gooien?”. Natuurlijk mocht dat, daar is hij voor!
Toen was mijn dag weer goed.

Dalia (wijkbewoonster)

Foto voorpagina: AD Rotterdams Dagblad

DIENSTVERLENING

Van uw wijkagenten ...Open deur Alliantie Ambachtsplein
Vragen, opmerkingen, problemen of ideeën? De gemeente is een grote 
organisatie. Om het u een beetje makkelijker te maken, kunt u gewoon 
binnenlopen bij de Alliantie aan het Ambachtsplein. Dat kan elke vrijdag 
vanaf 16 april tussen 10.00 en 12.00 uur. ‘Ik hoop dat er heel veel mensen 
langskomen’, zegt wijknetwerker Sophia Ahluwalia. ‘En ja, dat kan met 
elke vraag die ze aan de gemeente hebben. We lossen misschien niet alles 
meteen op, maar we kennen de weg binnen de gemeente en zorgen dat een 
vraag op de juiste plek terechtkomt. Ook houden we in de gaten wat er met 
de vraag gebeurt.’ Behalve met vragen, kunt u ook met klachten en ideeën 
terecht. Sophia: ‘Het is niet alleen fijn dat wij bewoners kunnen helpen, zij 
helpen ons ook om beter te weten wat er speelt in de wijk.’ 

Contact 
Kunt u niet langskomen, maar wilt u wel contact met de wijknetwer-
ker? Mail Sophia Ahluwalia:  sj.ahluwalia@Rotterdam.nl  of bel haar op 
06 519 642 47.

'Kom gerust even binnen'

Beste bewoners van Zevenkamp,
 
De geldende beperkingen met betrekking tot de coronaregels worden 
met de tijd steeds wat verruimd.
We kunnen meer ondernemen en we mogen meer mensen ontvangen.
De sociale contacten kunnen gelukkig ook steeds meer fysiek plaats 
vinden.
 
Ook wij als wijkagenten vinden het erg belangrijk om contact met de 
bewoners van onze wijk Zevenkamp te hebben. Dat is de reden dat wij 
heel erg blij waren toen we op donderdag 20 mei weer met ons mo-
biele spreekuur “Wijkagenten in de buurt” de wijk in konden gaan. We 
hebben op de locaties Nieuw Verlaat en het Ambachtsplein weer mooie 
gesprekken gehad met verschillende bewoners uit de wijk. De mede-
werkers van Toezicht & Handhaving van de gemeente Rotterdam waren 
de editie ook aangesloten bij het spreekuur. Hierdoor hebben we veel 
vragen kunnen beantwoorden.
 
Houd onze sociaal media kanalen in de gaten voor de locatie en tijden 
van de volgende editie van “Wijkagenten in de buurt”.

Instagram: Wijkagenten_Zevenkamp
Twitter: @WA_Zevenkamp

Heeft u in de tussentijd vragen of opmerkingen dan kunt u dit aan ons 
laten weten via het algemeen politienummer 0900-8844, maar ook via 
onze social media accounts Instagram en Twitter.
Door ons een DM (direct massage) te sturen, kunt u op een laagdrem-
pelige wijze contact met ons leggen. Ook kunt u ons hierop volgen in 
ons politiewerk en waar wij ons tijdens de dienst mee bezig houden.
 
Wij hopen u in de wijk en online te spreken.
 
Met vriendelijke groet,
 
Rudi, Danny en Vincent
Wijkagenten Rotterdam Zevenkamp

Hoe doen wij het met 
ons huisvuil?
Veel bewoners maken gebruik van wijkcontainers voor restafval, glas, pa-
pier en textiel. Er zijn ook wijken waar bewoners huiscontainers (kliko's) 
hebben voor restafval (grijze bak), papier (blauwe bak) en in de meeste 
gevallen voor afval van groente, fruit en tuin (groene bak). Voor glas en 
textiel zijn alleen wijkcontainers.
Wilt u weten waar de dichtbijzijndste wijkcontainer is of wat u moet 
doen als de container vol is? Bekijk de plattegrond (https://www.rotter-
dam.nl/wonen-leven/plattegrond-wijkcontainers/) voor de containers bij 
u in de buurt. Op deze pagina vindt u ook andere informatie over wijk-
containers.

Ophaaldagen afval 
huiscontainers

U kunt met de Afvalwijzer-app zien 
op welke dag de gemeente langs-
komt om uw huiscontainer(s) (kli-
ko's) te legen. Deze app kunt u 
gratis downloaden via één van de 
app-stores (zoek op ‘Afvalwijzer’). 
U kunt de ophaaldagen ook opzoe-
ken via de website Mijn Afvalwijzer 
(https://www.mijnafvalwijzer.nl). 
U kunt ook instellen dat u vooraf 
een berichtje krijgt.
Zet de huiscontainer (kliko) die 
aan de beurt is op de ophaaldag 
tussen 6 en 8 uur ’s ochtends aan de 
stoeprand, of op de verzamelplaats, 
met de handvatten richting de rij-
weg.  Zorg dat uw bak na 20.00 
uur weer weg is van de stoep. Zo 
houden wij samen Zevenkamp net-
jes en opgeruimd in plaats van een 
“Kliko-City”!
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ACHTERGROND 

Interview

Ed de Meyer

In de redactie van deze krant zit een super actieve man, die je in 
heel Zevenkamp tegen kunt komen. Wie is toch die man die al 
die artikelen aanlevert en onvermoeid activiteiten op touw zet? 
Het is de Ed de Meyer.

Paasbroden rondbrengen ... (apr. 2021)Actie binnenterrein Liede ... (nov. 2012) "NL Doet" aan de Spinet ... (mrt. 2013)

↘

Ed, wat is toch jouw geheim 
om zo lang en zo gepassioneerd 
dit werk te kunnen doen?
Ik werk in 3 wijken in Rotter-
dam: het Oude Noorden, Cool 
en Zevenkamp. Het een inspi-
reert het andere. Ik ben betrok-
ken bij veel culturele activiteiten 
die aansluiten bij de bewoners, 
en wat in de ene wijk werk geeft, 
levert weer nieuwe ideeën op 
voor een andere wijk.  

Waarschijnlijk ben ik één van de 
weinigen in Rotterdam die nog 
echt met opbouwwerk bezig is: 
het is belangrijk de mensen in 
de straat te kennen, de kinderen 

en jongeren in een wijk, bij de 
mensen thuis te komen: present 
te zijn in de wijk. Dat kan alleen 
omdat ik mijn eigen stichting 
heb die ik in kan zetten voor de 
bewoners. Ik heb geen last meer 
van vergadercircuits, we hoeven 
niet te scoren op van bovenaf 
opgelegde doelen, alle energie 
gaat naar het werken met bewo-
ners en concreet dingen berei-
ken. 

Ed, jij bent een levenskunste-
naar, wat is jouw geheim?
Mijn zoon vraagt dat ook wel 
eens aan mij. Het geheim is: je 
moet altijd dingen doen, die je 

graag doet, waar je voor gemo-
tiveerd bent. Ik zou geen ander 
werk willen doen dan dit wer-
ken aan de basis. Kleinschalig 
nieuwe wereldjes te maken, wat 
daarna inspirerend kan worden 
voor ruimere gebieden. Je hoeft 
niet in de Europese Commissie 
te gaan werken om van bovenaf 
iets te willen opleggen: we moe-
ten juist van onderaf beginnen, 
dan verbinden en uitbreiden. 

Het begint vaak met één 
idealist, of een zogenaamde 
“cowboy” met een goed idee. In 
het begin worden die mensen 
niet serieus genomen, maar als 
anderen hun resultaten zien, 
motiveert dat juist om ook 
actief te worden. In Zevenkamp 
is Wollefoppengroen & Co zo’n 
project. Toen ze begonnen leek 
het voor sommigen een beetje 
zweverig, idealistisch, maar nu 
hebben ze een Kook-keet en 
een moestuin. Zulke dingen 
beginnen kleinschalig, maar ze 
zijn laagdrempelig en dat geeft 
weer ontmoetingen met andere 
mensen. 

Ed komt oorspronkelijk uit 
Antwerpen, dus ik kan het niet 
laten om deze volgende vraag te 
stellen: 

Wat heeft Rotterdam voor op 
België?
Verschillen zijn niet zo groot 
hoor: wel in kleine eigendom-
men. Belgen kopen meer hui-
zen, dat kan daar ook nog. Je 
kunt daar geen Hollandse stads-
vernieuwing op plaatsen. 
Maar qua type mensen die in de 
sociale wijken wonen is er niet 
zo veel verschil. Ik heb nog 6 
jaar in Borgerhout (Antwerpen) 
gewerkt. Ook daar ging het er 
om een sterke aansluiting bij de 
mensen te vinden. De sociale 
mix in beide steden is ook ver-
gelijkbaar. Dat is in Zevenkamp 
nu ook herkenbaar. Een sociale 
mix van culturen, maar ook van 
koopwoningen enerzijds en so-
ciale woningbouw. Er zijn nu 
nog een beetje verschillende ei-

landjes in Zevenkamp maar de 
wijk is in transitie.  

Zevenkamp had lange tijd de 
meeste opzoomergroepen een 
stuk of 21. Dat waren toen de 
jonge gezinnen, maar die kin-
deren zijn opgegroeid. Nu ont-
staat er langzamerhand weer een 
nieuwe voorhoede van actieve 
bewoners. Er zijn verschillende 
kleine initiatieven om elkaar te 
ontmoeten. Als die elkaar weer 
wat meer ontdekken en leren 
kennen groeit het wel weer. 

Wat is er kenmerkend voor 
Zevenkamp?
Zevenkamp is ontzettend groen. 
Niet alleen het Wollefoppen-
park en de Zevenhuizerplas 
dichtbij. Ook in de wijk is het 
groen en ruim opgezet. Oor-
spronkelijk zijn er veel mensen 
uit het Oude Noorden naar Ze-
venkamp gekomen die te lang 
moesten wachten op stadsver-
nieuwing die hier een heerlijk 
ruime, groene wijk troffen. 

Zevenkamp heeft wat negatiever 
imago, maar ik weet niet waar-
om. Ik denk dat dat ook wat is 
opgeblazen, want het is hier echt 
veel leuker dan het imago. Het 
belangrijkste is mogelijkheden 
vinden om elkaar te ontmoeten. 
Dat is echt belangrijk: het socia-
le contact vinden. Ook met het 
winkelcentrum. Een winkelcen-
trum moet een belevenis zijn. 
Het zal helpen dat er een nieu-
we Albert Heijn komt, maar er 
moet méér te beleven zijn dan 
alleen de supermarkt. Mensen 
moeten met elkaar iets kunnen 
drinken. De Corona heeft na-
tuurlijk ook niet goed gedaan.

Wil je nog iets kwijt over de 
Coronatijden? Of wordt er al 
teveel over gepraat.
Op zich wordt er al genoeg ge-
praat over Corona. Iedereen is 
gezagsgetrouw en voorzichtig. 
Dat is ook goed, maar daarbij 
moeten mensen ook de moge-
lijkheid krijgen om elkaar te 

ontmoeten. Nu kan er in heel 
Rotterdam echt niets. Maar 
binnen de regels hadden klein-
schalige activiteiten buiten wel 
wat meer mogelijk kunnen zijn. 
Met een beperkt aantal stoelen 
op gepaste afstand een film kij-
ken bijvoorbeeld; dat had toch 
wel heel fijn geweest. Ook kon 
er niets voor kinderen. Er zou 

binnen de regels veel mogelijk 
kunnen zijn, met wat creatiever 
denken. Je ziet het gelukkig nu 
ook aan de horeca. Dat is per-
fect beheersbaar en zo belang-
rijk: een ontmoetingsplek.

Tot slot, Ed, heb je een per-
soonlijk motto? Zou je ons iets 
mee kunnen geven?
Het belangrijkste is: de dingen 
van de positieve kant bekijken! 
Er zijn altijd wel beren op de 
weg te vinden. Maar probeer 
te kijken in kansen! En zoek 
bondgenoten! Niet in je eentje 
doen, maar zoveel mogelijk ver-
bindingen zoeken. En die zijn er 
te vinden in Zevenkamp! Er zijn 
zoveel actievelingen. Als die met 
elkaar kunnen kennismaken, 
dan kan er zoveel. Dat is ook 
echt het plezier in mijn werk: 
mensen elkaar regelmatig laten 
ontmoeten. Zevenkamp moet 
van dat negatieve zelfbeeld af. Er 
is hier zoveel positief elan met al 
die actievelingen in de wijk!

Bijdrage van Anouk A.
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VARIA 

Een goede kans moet je altijd om-
armen, en dat hebben we onlangs 
dan ook gedaan. Met als resultaat 
dat De Family Factory, bekend van 
de inspiratieboekjes, workshops en 
webinars voor ouders en opvoe-
ders, vanaf 1 mei 2021 onderdeel 
is geworden van de Van Veldhuizen 
Stichting. 

In de voorgesprekken en de over-
dracht hebben we erg veel raak-
vlakken en overeenkomsten ont-
dekt tussen onze producten vanuit 
Twinkeltje Opvoedondersteuning 
en de producten die De Family Fac-
tory aanbiedt. We vullen elkaar aan 
en voor beide onderdelen zien we 
veel mogelijkheden tot uitbreiding 
van het aanbod. Samen kunnen we 
nóg meer ouders bereiken en ver-

sterken in het opvoeden, in het pad 
dat zij hierin volgen.
Samen willen we ouders inspireren 
via de webinars van de Family Fac-
tory, door de inspiratieboekjes uit 
de webshop en door het ontwikke-
len van een nieuw boekje voor de 
Week van de Opvoeding in oktober 
van dit jaar met als thema ‘Vertel 
Eens’. Met een koppeling naar de 
oudertrainingen van Twinkeltje 
Opvoedondersteuning. We zien er-
naar uit om verder kennis te maken 
met het netwerk van de Family Fac-
tory en zitten nu al vol met plannen 
voor de toekomst.

We zijn blij met het vertrouwen 
van het huidige team van de Fa-
mily Factory in de Van Veldhuizen 
Stichting. Met onze gecombineerde 

visie op gaan wij verder waar zij ge-
bleven zijn.

Opvoeden hoef je niet alleen te 
doen!

Renate Verschoor, Marije van Hees 
en Roëlla Verhoeven

www.familyfactory.nu
www.vanveldhuizenstichting.nl
familyfactory@vanveldhuizenstich-
ting.nl
06-14425420

De Family Factory wordt 
onderdeel van de Van 
Veldhuizen Stichting

Vanaf 20 mei kunnen mensen 
uit omgeving Ommoord en 
Zevenkamp iedere donderdag 
de lekkerste streekproducten 
afhalen in de buurt. Laura Bar-
tels start een Rechtstreex-punt 
nabij Wollefoppenpark.

Het pop-up afhaalpunt wordt 
wekelijks opgebouwd in ‘t Groe-
ne Stekkie, gelegen in de bijzon-
dere Taka Tuka tuin. Dit prach-
tige stukje groen wordt beheerd 
door buurtinitiatief Wollefop-
pengroen & Co. Eerder legden 
betrokken buurtbewoners hier 
het Eetbaar Park aan.

Laura Bartels is al een ervaren 
wijkchef; sinds eind 2018 runt 
ze het afhaalpunt in Ommoord. 
Ze kijkt uit naar de opening 
van haar tweede locatie. ‘Niet 
alleen de missie van Rechtstreex 
is belangrijk, maar ook de blije 
en tevreden gezichten van mijn 
klanten. Ik vind de persoonlijke 
aandacht voor de klanten en het 
contact met elkaar erg belang-

Rechtstreex 'van de 
boer' opent afhaalpunt 
in Zevenkamp

rijk. Dat maakt het werken bij 
Rechtstreex altijd een feestje.’

Klanten kunnen hun lokale 
favorieten online bestellen bij 
Rechtstreex Zevenkamp voor 
maandagochtend 10:30u en dan 
op donderdagen tussen 15:30u 
en 18:00u afhalen. Kijk voor 
meer informatie en bestellen op 
rechtstreex.nl/zevenkamp

Over Rechtstreex: Rechtstreex 
bouwt samen met een netwerk 
van klanten en leveranciers een 
alternatieve, sociale voedselke-
ten. In de praktijk betekent dat 
een eerlijke prijs voor iedereen, 
geen voedselverspilling, transpa-
rantie en toegang tot gezond en 
lekker voedsel dat met aandacht 
geproduceerd is door boeren en 
makers binnen 50 km van Rot-
terdam.

Laura Bartels van "Rechtstreex van de boer"

Recept

MINI-LOEMPIA’S 
(uit Henan)

Benodigdheden voor 50 stuks:
50 blaadjes (12,5x12,5cm) diepvriesdeeg voor mini-loem-
pia’s (toko)
250 gram kipfilet
10 gram (3 à 4cm) verse gember
2 teentjes knoflook
1 middelgrote wortel 150 gram
2 dunne prei 150 gram
1 rode paprika 100 gram
50 gram gesneden bamboescheuten (uit blik)
150 gram taugé
50 gram (1 plak) mihoen/rijstvermicelli
1 eetlepel (soja)olie
zout en peper naar smaak
vetsin naar smaak (optioneel)
1 eetlepel (sesam)olie

Bovendien:
Kopje water met 2 eetlepels maïzena daarin opgelost.
Zonnebloemolie voor het frituren.

1. Bereiding van de vulling:
• Laat de deeglapjes ontdooien.
• Week de mihoen in water, giet door een zeef als ze 

soepel zijn.
• Snijd de kipfilet in dunne reepjes.
• Schil de gember en de knoflook, rasp beide fijn.
• Maak de wortel, de prei en de paprika schoon.
• Laat de bamboescheuten uitlekken.
• Knijp bruine worteltjes van de taugé, breek lange 

taugeetjes doormidden.
• Snijd wortel en paprika in kleine blokjes, prei en bamboe 

in dunne reepjes.
• Braad de kipfilet in eetlepel (soja)olie aan, bak de 

gember en knoflook eventjes mee.
• Roerbak achtereenvolgens de wortel, prei, paprika, 

mihoen, taugé en bamboe mee, meng alles goed. Roer 
tenslotte zout, peper, vetsin en (sesam)olie door. Laat 
de massa afkoelen.

2. Vullen, vouwen en bakken van de miniloempia’s (zie 
foto’s)
Schep op elke deeglapje 2 à 3 theelepels vulling. Bevochtig 
de randen met een kwastje maïzenawater en rol het deeg-
lapje en plak het dicht als een envelop.
Frituur de mini-loempia’s in hete olie (180 graden) goud-
geel. Niet alles tegelijk!

Variaties: 
In plaats van kip kun je ook 250 gram gemengd gehakt of 
diepvriesgarnalen gebruiken.
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SCHOLEN / VARIA 

Op de Fridtjof Nansen werken wij met thema's. Na de meivakantie zijn de groepen 5/6 gestart met het thema "De 
riddertijd". De kinderen kwamen binnen in een met informatie, platen, boeken, fakkels, kantelen en ridder uitrus-
ting versierde hal. De afgelopen week hebben de kinderen een ronddeel of limerick geschreven en gepresenteerd in 
hun eigen stamgroep. Ook zijn de kinderen in de "techniek hut" aan de slag gegaan en hebben daar een katapult 
gemaakt. Tot de zomervakantie zullen wij veel vakgebieden koppelen aan dit thema.

Riddertijd in Fridtjof Nansenschool

Kunstgrasveld
schoongemaakt

De schoonmaak in volle gang

De aanblik van achterstallig onderhoud

Het resultaat mag er zijn!

"Door intensieve samenwerking met Stadsbeheer, Be-
wonersorganisatie Zevenkamp, Klein Rotterdam en de 
Fridtjof Nansen School is het kunstgrasveld achter de 
Jan Greshoffstraat weer helemaal schoongemaakt en is 
nu veilig en schoon. Kinderen uit de wijk en de leerlin-
gen van de school kunnen er nu weer heerlijk spelen",
aldus Patricia Megens en Agnes Reichardt van OBS 
Fridtjof Nansen en Brede School.
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Oproep aan de bewoners en ook de 
ondernemers van het Ambachtsplein

BOZ-ACTIVITEITEN

Hier had uw ad-
vertentie kun-
nen staan!

Wilt u bij ons adver-
teren?
Nu: 3x adverteren =
2x betalen!

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

Het gaat eventueel om de balkons boven de Big Ba-

zar, boven Simit Saray, (voormalig Blokkerpand) en bo-

ven de winkels rondom Klootwijk en de Wibra.

Dit grootse evenement gaat plaatsvinden in de 

maand september. Om precies te zijn zaterdag 25 sep-

tember. De artiesten treden in de avond op vanwe-

ge de spotlights. Maar ‘s middags beginnen we al met 

een heel leuk programma voor de kinderen van Zeven-

kamp, die worden die dag zeker niet vergeten! Gratis 

suikerspin, Clown Kiekeboe met Glitter tattoos, Juf Ma-

rieke, het samen maken van Glitterbollen! Dit wordt 

echt een onvergetelijk spektakel!

Het is glitter alom!

De organisatie hoopt op een coronavrije tijd, zodat alles 

normaal door kan gaan, ook in verband met de nodige 

vergunning. 

Maar het is nu nog allemaal onder voorbehoud.

Voor inlichtingen:

stichtingboz@outlook.com

Telefoonnummer: 06 37563093

Wij houden u op de hoogte! Het gehele programma zal 

te lezen zijn in ZevenKrant nummer 4!

Bewonersorganisatie Zevenkamp bestaat 40 jaar! 

En dat willen we graag vieren met de bewoners en 

ondernemers in Zevenkamp. 

"Herinnert u zich deze nog, nog nog.....?" 

GEVELCONCERT op het Ambachtsplein! Voor het eerst 

georganiseerd in september 2005. Ja, het wordt inder-

daad een heus Gevelconcert, voor sommige bewoners 

een herinnering, voor andere bewoners nieuw. Het heeft 

al eerder plaatsgevonden. Het laatste concert was in 

2011. Alweer heel wat jaren geleden, het was nog in de 

tijd van het LCC Zevenkamp (Lokaal Cultuur Centrum).  

De oproep voor artiesten heeft succes gehad. 

We zijn heel gelukkig met reacties van geweldige 

muzikale artiesten. Een tipje van de sluier: Soul, Country, 

Rap, Franse Chansons, Kaapverdiaans, Russisch, 

Engels, Het Nederlandse lied, Bekend Koor met liedjes 

uit de jaren 60, Shanti Kinderkoor, demonstratie 

Tangodansen, en dat alles onder technische begeleiding 

van onze eigen Wesley Schuijff.

Tot nu toe hebben we 2 balkons, maar we hebben er 

wel minstens nog 2 extra nodig om dit spektakel com-

pleet te kunnen realiseren! Dus denkt u er alstublieft 

nog even over na om uw balkon een paar uurtjes be-

schikbaar te stellen. Want zonder u kunnen we het niet. 

Alvast onze hartelijke dank hiervoor.

September 2021 September 2021 

Gevelconcert 
Winkelcentrum Zevenkamp 

Van koor via hip hop en rap naar wereld-
muziek ... allemaal vanaf het balkon.

‘Onrust op 
Rotterdam Zuid’
Door theatergezelschap Jong van Hart

Het verhaal draait om de familie Tokkie, Cor en Joke en hun dochter Joy-
ce. Zij wonen op Rotterdam Zuid en zijn fanatieke Feyenoord supporters. 
Door allerlei omstandigheden, Cor is werkloos, staat financieel gezien het 
water hen aan de lippen.
Om uit de financiële ellende te komen heeft Cor een aantal stappen gezet. 
Hij exploiteert op zolder een wietplantage, met behulp van zijn vriend Ber-
tus die daarmee ook een zakcentje verdient. Ook willen zij sekslijnen gaan 
exploiteren, maar dat lijkt hoogst twijfelachtig, want dan moeten de echt-
genotes Joke en Neelie achter de telefoon gaan en daar ziet het vooralsnog 
niet naar uit.
De grootste impact in het gezin blijkt echter de komst van een kost-
gangster. Therese (bibliothecaresse) is een zelfbewuste dominante en uiterst 
beschaafde dame, die het gezin te pas en te onpas corrigeert en probeert het 
gezin ABN te leren spreken; vooral de mannen hebben haar aandacht. Van 
plat pratende Rotterdammers veranderen zij in keurig formulerende heren. 
Dit tot groot plezier van de dames en vooral de schoonmoeder van Cor, die 
vanwege een beenbreuk tijdelijk bij het stel bivakkeert in rolstoel.
Dan hebben we nog de stoorzender Manuela (rechercheur), de Roemeense 
zwendelaar Romano Petescu en de gezelschapsdame c.q. activiteitenbege-
leidster Sjaantje.

Locatie:  Het Huis van de Wijk Zevenkamp
Adres:  Ambachtsplein 141
Wanneer:  ZONDAG 27 JUNI 2021
Aanvang:   14.00 uur
Zaal open: 13.30 uur
Toegang: GRATIS 

I.v.m. corona alles onder voorbehoud en natuurlijk via de RIVM regels:
• Handen ontsmetten bij binnenkomst.
• Naam en telefoonnummer noteren bij binnenkomst. 
• Mondkapje op wanneer er gelopen wordt, bij zitten mag het af.  
• 1,5 meter afstand houden.

U dient wel van te voren te reserveren.
Wij kunnen maar een gering aantal bezoekers ontvangen.

Reserveren: (Wijzigingen onder voorbehoud!)
Per e-mail: stichtingboz@outlook.com
Per telefoon: 06 - 37 56 30 93
Houdt de website en Facebook in de gaten!
Kijk voor de info op onze website: www.bo7kamp.nl
Facebook: Bewonersorganisatie Zevenkamp

VOL IS VOL!

Jong van Hart Rotterdam is een amateur 
theatergezelschap voor en door 55 plussers.
Een podium voor talent van 55 tot 85 jaar!
Wat doen wij? Samen met amateur talent 
uit Rotterdam een mooi theaterspektakel 
maken onder leiding van een professioneel 
choreograaf/regisseur!
https://jongvanhartrotterdam.wixsite.com/

jongvanhartrotterd-1
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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 06-37345165
(Ed de Meijer)



BOZ-ACTIVITEITEN

‘De Reuze Dwerg die een kopje 
kleiner wil zijn’ is een spannend 
avontuur vol humor en fantasie 
waarbij op een speelse en toegan-
kelijke manier klassieke muziek 
tot leven wordt gebracht! Een ge-
not voor de gehele familie! 

Ivan is veel te groot voor een dwerg! 
Hij past niet op een stoel, niet in 
zijn huis en zelfs zijn kleren zijn te 
klein. Hij is dol op klassieke mu-
ziek, maar alle instrumenten van de 
dwergen begeven het onder zijn ge-
wicht. In een groot Russisch avon-
tuur gaat Ivan opzoek naar zijn ware 
zelf. Samen met zijn nieuwe vrien-
den Vladimir de koopman, het tovervrouwtje Baba Yaga, de vals-zingende 
Vuurvogel en een enorme Neus, komt hij erachter dat groot zijn misschien 
helemaal zo gek nog niet is… Gedurende de voorstelling leert Ivan dat 
iedereen goede en slechte eigenschappen heeft en dat wat een ander ver-
schillend maakt juist heel bijzonder kan zijn. 
De voorstelling ‘De Reuze Dwerg die een kopje kleiner wil zijn’ is 
geïnspireerd op van oorsprong Slavische sprookjes en wordt gespeeld 
onder begeleiding van klassieke muziek van onder andere Tsjaikovski, 
Moessorgski, Shostakovich en Stravinsky. Met instrumenten als de 
trombone en de Russische balalaika is het een muzikaal festijn!

Locatie:  Het Huis van de Wijk Zevenkamp
Adres:  Ambachtsplein 141
Wanneer:  WOENSDAG 4 AUGUSTUS 2021
Aanvang:   14.00 uur
Zaal open: 13.30 uur
Toegang: GRATIS

I.v.m. corona alles onder voorbehoud en natuurlijk via de RIVM regels:
• Handen ontsmetten bij binnenkomst.
• Naam en telefoonnummer noteren bij binnenkomst. 
• Mondkapje op wanneer er gelopen wordt, bij zitten mag het af.  
• 1,5 meter afstand houden.

'De reuze dwerg die een kopje kleiner wil zijn'

U dient wel van te voren te reser-
veren.
Wij kunnen maar een gering aantal 
bezoekers ontvangen.

Reserveren: (Wijzigingen onder 
voorbehoud!)
Per e-mail: 
stichtingboz@outlook.com
Per telefoon: 06 - 37 56 30 93

Houdt de website en Facebook in 
de gaten!
Kijk voor de info op onze website: 
www.bo7kamp.nl
Facebook: Bewonersorganisatie Ze-
venkamp

VOL IS VOL!

ALADDIN
Moes droomt ervan om prins te zijn en om iedereen in zijn land gelukkig te maken. Op een dag klopt er een man 
aan, die beweert zijn oom te zijn en wensen te kunnen vervullen. Hij neemt Aladdin mee op een vliegend tapijt 
naar het verre Oosten. Een spannend avontuur begint waarbij Aladdin samen met de Djinn en de prinses alles op 
alles moet zetten om de wonderlamp te vinden en Djafar de tovenaar te verslaan.

Aladdin (4+) is een spannend en wondermooi sprookje uit duizend-en-een-nacht vol magie en humor, in een mo-
dern jasje. In een kleurrijk decor met animatie voert het prachtige poppenspel je mee naar een wereld van Oosterse 
steden, woestijnen en paleizen.

Locatie:  Het Huis van de Wijk Zevenkamp
Adres:  Ambachtsplein 141
Wanneer:  WOENSDAG 28 JULI 2021
Aanvang:   14.00 uur
Zaal open: 13.30 uur
Toegang: GRATIS 

I.v.m. corona alles onder voorbehoud en natuurlijk via de RIVM regels:
• Handen ontsmetten bij binnenkomst.
• Naam en telefoonnummer noteren bij binnenkomst. 
• Mondkapje op wanneer er gelopen wordt, bij zitten mag het af.  
• 1,5 meter afstand houden.

U dient wel van te voren te reserveren.

Wij kunnen maar een gering aantal 
bezoekers ontvangen.

Reserveren: (Wijzigingen onder 
voorbehoud!)
Per e-mail: 
stichtingboz@outlook.com
Per telefoon: 06 - 37 56 30 93
Houdt de website en Facebook in 
de gaten!
Kijk voor de info op onze website: 
www.bo7kamp.nl
Facebook: Bewonersorganisatie 
Zevenkamp
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Poppentheater 
Jacobus Wieman
'Allemaal poppenkast'

Poppenkast in de geest van Jan Klaassen, maar 
zonder Jan Klaassen. Korte voorstellingen in de ou-
derwetse poppenkast met veel improvisatie en ge-
legenheid tot reageren. In de poppenkast zorgen 
verschillende figuren voor leven in de brouwerij. In 
alle verhaaltjes speelt Erik, een jongetje met blon-
de krullen die niet snel in de put zit en die er al-
les aan doet om de avonturen tot een goed einde 
te brengen. Er zijn verschillende verhalen mogelijk 
waarin de eeuwige strijd tussen goed en kwaad zich 
afspeelt. Alle poppen zijn op hun eigen wijze eigen-
wijs. Zo is er de heks, Truus Decibel, die haar aapje 
zoekt omdat ze honger heeft. In een ander verhaal 
heeft de bijgelovige boef Janus met de snelle hand-
jes het op de schat van de Burgemeester voorzien. 
Maar er zijn ook verhalen met een aantal eigenwijze 
beesten zoals: Joris de Draak of Bout Big het varken 
of het kleine ijsbeertje.

Locatie:  Het Huis van de Wijk Zevenkamp
Adres:   Ambachtsplein 141
Wanneer:  WOENSDAG 18 AUGUSTUS 2021
Aanvang:   14.00 uur
Zaal open: 13:50 uur
Toegang: GRATIS
 
I.v.m. corona alles onder voorbehoud en natuurlijk 
via de RIVM regels:
• Handen ontsmetten bij binnenkomst.
• Naam en telefoonnummer noteren bij binnen-

komst. 
• Mondkapje op wanneer er gelopen wordt, bij zit-

ten mag het af.  
• 1,5 meter afstand houden.

U dient wel van te voren te reserveren.
Wij kunnen maar een gering aantal bezoekers ont-
vangen.

Reserveren: (Wijzigingen onder voorbehoud!)
Per e-mail: stichtingboz@outlook.com
Per telefoon: 06 - 37 56 30 93
Houdt de website en Facebook in de gaten!
Kijk voor de info op onze website: www.bo7kamp.nl
Facebook: Bewonersorganisatie Zevenkamp

VOL IS VOL!



BUURTWERK / LDH

Onze stageperiode bij Buurtwerk 
Zevenkamp, wat hebben we hier 
veel gedaan!!! Deze stageplek heeft 
ervoor gezorgd dat wij enorm veel 
kennis en nieuwe ervaringen heb-
ben opgedaan. Dit begon allemaal 
toen wij hier onze eerste stap zetten.

Het was 16 september toen wij 
onze kick-off dag hadden. Dit was 
in de theaterzaal van Buurtwerk 
waar wij samen kwamen met een 
aantal andere stagiaires. Hier kre-
gen wij de informatie die wij nodig 
hadden om ons avontuur te starten! 

En zo begon het…
Omdat wij allebei hebben gekozen 
om ons in te zetten voor 75-plus-
sers, kregen wij dezelfde stagebe-
geleider, Marrianne. Hierdoor zijn 
wij dit jaar aan de slag gegaan als 
een team. Bij haar hebben wij vanaf 

het begin veel kansen en mogelijk-
heden gekregen om ons te ontwik-
kelen en ze heeft ons altijd weten te 
motiveren om het uiterste uit ons 
zelf te halen. 
Wij zijn gelijk begonnen met het 
project ‘Buurt in Beeld’, hebben 
onze eerste huisbezoeken mogen 
uitvoeren en zijn ons gaan verdie-
pen in het Maatjesproject. Daar-
naast hebben wij persoonlijk ook 
nog leermomenten die bij ons het 
meeste indruk hebben gemaakt.
 
Samuel: Wat voor mij een ervaring 
was die bij is gebleven, is toen ik 
de eerste keer een 1-op-1 gesprek 
had met een bewoner. Dit was voor 
mij een nieuwe ervaring waarin ik 
erachter ben gekomen dat het er 
op deze manier zijn voor een ander 
mij erg trekt en dat ik dit zeker wil 
blijven doen.

Tahira: Wat ik zo mooi vind aan 
Buurtwerk is dat ze je in elk aspect 
de vrijheid bieden om te ontdekken 
waar je het beste past. Hier ben ik 

achter gekomen toen ik, naast mijn 
vaste takenpakket, de kans kreeg 
om een jongere te begeleiden. Er 
bewust van zijn dat je een jongere 
helpt met het opstellen en bereiken 
van zijn/haar doelen vond ik zo 
geweldig en speciaal om te doen. 
Hierdoor weet ik zeker dat ik dit 
wil blijven doen.

We zijn nu een jaar verder en dat 
betekent ook dat we aan het ein-
de van onze stageperiode zijn ge-
komen. En jeetje… wat is de tijd 
toch snel gegaan! Niet alleen heeft 
het team ervoor gezocht dat we 
ons heel snel thuis voelden binnen 
Buurtwerk Zevenkamp, we voelden 
ons hier zo op onze plek dat we 
beide hebben besloten om volgend 
schooljaar terug te komen! 
We hebben enorm veel geleerd, 
maar weten wel zeker dat we nog 
veel meer kunnen leren en daar-
door verder kunnen groeien binnen 
Buurtwerk! 

Groetjes Samuel en Tahira

Omarm al je “IKKEN “, je mooie en je schaduw-
kanten en wees de mens, die je eigenlijk bent.

Ontdek het in deze zeer interessante workshop, 
met respect voor al je kwaliteiten.
Wat kun je verwachten?
• Korte lezing: wat is voice dialoog…
• Demonstratie hoe het werkt in de praktijk..
• Vragenrondje
• Zelf een voice dialoog ervaren..

Je hoeft niets intiems te zeggen/verklaren, het 
is echt je eigen ervaring.
Geniet er van!

Aanmelden? 
E-mail:annavl@hetnet.nl of 
Tel.: 010-4 20 39 24.

Het is op maandagavond 28 juni van 19.30-
22.00 uur in de Open Hof, Hesseplaats 441, 
Ommoord, Rotterdam.
Gratis parkeren en Metro voor de deur. 
Kosten 25 euro voor 2,5 uur les!

'Tot na de 
zomer!'

Workshop 
Voice dialoog

 

 

Maandag   09:00 – 16:00 uur 
09:00 – 15:45 uur  Inloop 
09:00 – 13:00 uur Inloopspreekuur (hulp bij administratie + op 

afspraak) 
 

 
 
 
 
 

Openingstijden & activiteiten juni 2021 

Dinsdag 09:00 – 16:00 uur 
09:00 – 15:45 uur  Inloop 
11:45 – 13:15 uur  Broodjes lunch 
10:00 – 11:30 uur Taalles (gevorderde) 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag   09:00 – 16:00 uur 
09:00 – 12:15 uur  Inloop 
09:00 – 12:15 uur Tasty Tosti’s (lunch) 
14:00 – 15:30 uur Kidsclub (opgave verplicht) 
13:30 – 15:30 uur Repair Café (op afspraak: 06-37483497) 
 
 
   
 

 
 
 
 
 

Donderdag  09:00 – 16:00 uur 
09:00 – 15:45 uur  Inloop 
09:00 – 16:00 uur Boodschappen service 
10:00 – 11:30 uur Taalles (gevorderde) 
11:45 – 13:15 uur Warme maaltijd 
13:30 – 15:30 uur Bingo! (alleen op 25 juni, we zijn dan gesloten voor inloop) 

 
 
 
 

 

Vrijdag  09:00 – 16:00 uur 
09:00 – 12:15 uur  Inloop 
14:00 – 16:00 uur To-go in de wijk (met onze bakfiets kan je ons 

vinden in Zevenkamp) 
 
 
 

 
 

Al onze activiteiten zijn gratis 
Telefonisch bereikbaar: 
Maandag t/m Vrijdag 08:30 – 16:30 uur
   
 

  
 

Kunstproject 
Zevenkamp 
Op woensdag 9 en donderdag 
10 juni organiseren we een 
Kunstproject over eenzaamheid, 
samen met Kunstenaar Jelle 
Korrevaar.  
 

Woensdag: 10:00 – 12:00 
Donderdag: 12:30 – 14:30 

15:00 – 17:00 
 

We willen mensen vragen in 
één van de blokken te komen. 

 

 

Maandag   09:00 – 16:00 uur 
09:00 – 15:45 uur  Inloop 
09:00 – 13:00 uur Inloopspreekuur (hulp bij administratie + op 

afspraak) 
 

 
 
 
 
 

Openingstijden & activiteiten juni 2021 

Dinsdag 09:00 – 16:00 uur 
09:00 – 15:45 uur  Inloop 
11:45 – 13:15 uur  Broodjes lunch 
10:00 – 11:30 uur Taalles (gevorderde) 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag   09:00 – 16:00 uur 
09:00 – 12:15 uur  Inloop 
09:00 – 12:15 uur Tasty Tosti’s (lunch) 
14:00 – 15:30 uur Kidsclub (opgave verplicht) 
13:30 – 15:30 uur Repair Café (op afspraak: 06-37483497) 
 
 
   
 

 
 
 
 
 

Donderdag  09:00 – 16:00 uur 
09:00 – 15:45 uur  Inloop 
09:00 – 16:00 uur Boodschappen service 
10:00 – 11:30 uur Taalles (gevorderde) 
11:45 – 13:15 uur Warme maaltijd 
13:30 – 15:30 uur Bingo! (alleen op 25 juni, we zijn dan gesloten voor inloop) 

 
 
 
 

 

Vrijdag  09:00 – 16:00 uur 
09:00 – 12:15 uur  Inloop 
14:00 – 16:00 uur To-go in de wijk (met onze bakfiets kan je ons 

vinden in Zevenkamp) 
 
 
 

 
 

Al onze activiteiten zijn gratis 
Telefonisch bereikbaar: 
Maandag t/m Vrijdag 08:30 – 16:30 uur
   
 

  
 

Kunstproject 
Zevenkamp 
Op woensdag 9 en donderdag 
10 juni organiseren we een 
Kunstproject over eenzaamheid, 
samen met Kunstenaar Jelle 
Korrevaar.  
 

Woensdag: 10:00 – 12:00 
Donderdag: 12:30 – 14:30 

15:00 – 17:00 
 

We willen mensen vragen in 
één van de blokken te komen. 

Anna van Leeuwen
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VARIA / SCHOLEN

Groene Vrienden, Beste Mensen, 

De warmte in het Groene Stekkie 
wordt niet alleen veroorzaakt door 
de zon; er wordt weer gekookt en 
de kookpitten staan dus weer aan! 
We zijn hartstikke blij dat we weer 
aan de slag kunnen en hopen lekker 
veel wijkbewoners te verrassen op 
ons terras (1).

Het verrassen met het uitzicht, de 
rust, het lekkere eten en en het ge-
nieten van het gezelschap van men-
sen uit de wijk die je misschien nog 
niet (goed) kent.
Kijk voor de komende 'Koken met 
de Wijk'  avonden  op de website: 
www.wollefoppengroen.nl.

Op zaterdag is er nu geregeld een 
TTT Thee Terras. Ook weer lekker 
genieten op het terras (2), maar nu 
van Thee met verschillende Taart 
van de Dag, bijzondere kruidenthee 
en de mogelijkheid om een van de 
zelfgemaakte producten te kopen. 
Deze vind je in de vitrinekast (3) 
binnen in 't Groene Stekkie. 

De insiders en de mensen die regel-
matig op de tuin zijn weten het wel, 
maar we zullen op de website gaan 
aangeven wanneer de Thee Terras 
middagen zijn.

Maar waar we lekker kunnen re-
laxen op het terras, is het natuurlijk 
ook wel de bedoeling om de tuin op 

orde te houden (4). We willen na-
tuurlijk de groenten verbouwen om 
ermee te koken en te delen. 

Daarnaast komen de kinderen van 
de scholen in de wijk (5) om hier te 
leren over de bloemetjes en de bijt-
jes en over de kruiden en groenten 
die we kweken en de diverse beest-
jes die je kunt vinden in de tuin. 
Deze lessen zijn hartstikke belang-
rijk voor de 'kinderen van de stad' 
en we zijn blij dat we hen de gele-
genheid kunnen bieden om hier te 
komen leren.

OPROEP
Je snapt, om alles te laten groeien 
en bloeien kunnen we nog wel een 
paar handjes gebruiken. 
Heb je wat tijd over en ben je graag 
buiten en in het groen, dan ben je 
van harte welkom in de Taka Tuka 
Tuin om mee te tuinieren.

Elke dag is er wel iemand in het 
Groene Stekkie. Dus kom langs 
en kijk wat jij kunt bijdragen in de 
tuin die 'van de hele wijk' is.

Kijk ook geregeld  op de web-
site www.wollefoppengroen.nl voor 
meer informatie over ons initiatief.
Groet en tot snel in de Taka Tuka 
Tuin!

Jacqueline & Frenk Walkenbach
Wollefoppengroen & co
Tel. 06 - 3943 6150

't Groene Stekkie

Aan het begin van dit 
schooljaar is er in Ze-
venkamp een nieuwe 
school gestart: Klein 
Rotterdam. Klein Rot-
terdam is een school 
van stichting GROOS 
(stichtinggroos.nl) en is 
gevestigd aan de Victor 
E. van Vrieslandstraat 
150.

Agora
Klein Rotterdam is de eer-
ste basisschool in Neder-
land die Agoraonderwijs 
biedt (zie verenigingago-
raonderwijs.nl). De kern 
van Agoraonderwijs is dat 
kinderen leren vanuit ei-
gen motivatie en interes-
se. Klein Rotterdam heeft 
nu 17 kinderen in de leef-
tijden van 4 tot en met 11. 

Tijdens het dagprogramma 
zijn er onderdelen waarbij 
alle kinderen samen een 
activiteit doen, zoals the-
ma-activiteiten, een dans-
workshop, buiten spelen of 
gym. Ook zijn er werkblok-
ken waarbij het jonge kind 
(4-6 jaar) en het oude kind 
(7-11 jaar) apart werken 
en gerichte begeleiding en 
instructie krijgen.

Challenges 
Kinderen werken met chal-
lenges, waarbij zij zichzelf 
leervragen stellen en be-
denken hoe ze die leervra-
gen gaan beantwoorden. 
Dit kunnen challenges zijn 
als: de cijfers tot 10 leren, 
leren pannenkoeken bak-
ken, erachter komen waar-
om zeewater zout is, nieu-
we tekentechnieken onder 
de knie krijgen, Pools le-
ren, een computer demon-
teren en leren waar de on-
derdelen in de computer 
voor dienen, enzovoort. In 
deze challenges wordt ook 
veel aan taal en rekenen 
gewerkt. 

Thema’s 
Naast de challenges werkt 
Klein Rotterdam met the-
ma’s, waarbij alles aan bod 
komt wat van scholen ver-
wacht wordt om kinderen 
aan te bieden. Thema-ac-
tiviteiten vinden plaats in 
school en buiten school, 
begeleid door eigen leer-
krachten en andere ex-
perts, zoals een piloot die 
vertelt over vliegtuigen, 
een werkmeester uit de 
gevangenis of een dans-
docent. Voor de jongste 

kinderen zijn de hoeken 
afgestemd op de thema’s 
en leren zij vooral door te 
spelen. 

Basisvakken
Ook is er tijd om gericht 
aan de basisvakken 
rekenen, taal, spelling en 
lezen te werken, waarbij 
de kinderen allemaal hun 
eigen lijn volgen. 

Coaching 
De leerkracht is vooral 
coach. Het coachen van de 
kinderen is de belangrijk-
ste sleutel om kinderen te 
ondersteunen in hun ont-
wikkeling. Coaching is erop 
gericht dat kinderen goed 
in hun vel zitten, op on-
dersteuning bij de challen-
ges en op het maken van 
afspraken en doelen voor 
de basisvakken. Kinderen 
hebben elke twee weken 
een coachgesprek met hun 
coach en ouders schuiven 
regelmatig aan bij deze ge-
sprekken. 

Uitbouwen
Na de zomer zal Klein 
Rotterdam ook met een 
peutergroep beginnen, 
in samenwerking met 

Peuteropvang
Wist u dat wij in April 2021 op IKC De Bus-
kes een peuteropvang hebben geopend? De 
peuteropvang  is een voorbereiding op de ba-
sisschool. Wij bieden de kinderen uitdagende 
activiteiten aan. Er wordt gebruik gemaakt van 
een voorschools educatieprogramma UK & Puk. 
Fruit en drinken tijdens de peuterspeelzaal zijn 
inbegrepen. 
Heeft u interesse of wilt u meer informatie 
ontvangen? Via onderstaand telefoonnummer 
kunt u contact met ons opnemen voor een vrij-
blijvende rondleiding!
KSH KDV, Peuteropvang en Kidsclub de Buskes,
Ben websterstraat 3-11, 2069XJ Rotterdam.
Tel. 010 220 79 18

Nieuwe school 

Klein Rotterdam
KindeRdam en Peuter & 
Co. Ook zijn er gesprekken 
met voortgezet onderwijs 
om in augustus 2022 
voortgezet Agoraonderwijs 
in Rotterdam te hebben, 
zodat er wordt toegewerkt 
naar Agoraonderwijs voor 
0-18 jaar. 

(Foto 1) (Foto 2) (Foto 3) (Foto 5)

(Foto 4)
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ZEVENKAMP 40 JAAR (deel 8)
Door: Onno de Wit, historicus en Ed de Meyer

Frenk Walkenbach: 
woordvoerder van 
groene ontmoeting

Frenk komt elf jaar geleden naar 
Centraal Wonen. Er zijn dan 
plannen om voor zijn neus, in 
het Wollefoppenpark, drie flats 
te bouwen.Volgens de gemeen-
te kan hiermee ook meteen de 
herstructurering van het park 
gefinancierd worden. Tegelij-
kertijd moet de speeltuin met 
schommel in de boomgaard van 
het Centraal Wonen-complex 
verdwijnen. Hij beantwoordt 
niet meer aan de Europese richt-
lijnen. Frenk is zwaar teleurge-
steld, komt in verweer en wordt 
zodoende onbedoeld de woord-
voerder van Centraal Wonen. 

Hij ontmoet Léon Rook die 
al langere tijd bezig is met 
het Wollefoppenpark. Beiden 
maken een geniale zet. Ze 
zijn niet alleen de tegenpartij 
maar als de bebouwing in 
het Wollefoppenpark van de 
baan is, komen zij met een 
constructief plan. Ze vormen 
een enthousiaste groep mensen 
die zich Wollefoppengroen & 
Co noemt. Ze brengen samen 
het hele park in kaart: van de 
heemtuin van Orion, het stuk 
met de oude weilandjes, de 
XercesDZB-sportvelden, het 
cultuurdeel met het Cultureel 
Centrum tot aan het bos 
met de werkplaatsen. Daarna 
maken zij met bewoners een 
onderkomen voor vleermuizen, 
hangen uilenkasten op en 
plaatsen romantische bankjes. 
Het volgende speerpunt is het 
Manifestatieveld dat achter 
de speeltuin ligt. Dat is al 
langer een doorn in het oog. 
Het is enkel kijkgroen en een 
hondenuitlaatplaats, maar het 
loopt wel rechtstreeks de wijk 
in. Buurtbewoners kunnen 
dit als park gaan benutten en 
er vanuit de metro doorheen 
naar huis lopen, is het idee. 

Nu de lente in volle fleur aanwezig is blikken we even te-
rug op de voorgeschiedenis van Wollefoppen groen & Co 
een wel heel bijzonder gebeuren dat Zevenkamp in het hart 
gesloten heeft. We kunnen spreken van een groene coalitie.

De Wollefoppengroen-club 
creëert ondertussen samen met 
de bootcampclub van Evert 
Nekerman een hardloopbaan 
van vijf kilometer dwars door 
het Wollefoppenpark.

Een eetbaar park

Met bewoners van Zevenkamp 
gaan ze rond de tafel zitten en 
maken vijf plannen waaruit 
kan worden gekozen, van radi-
caal met grote vijver tot strak. 
Het plan krijgt een plus als de 
permacultuur in beeld komt 
en het park een 'eetbaar park' 
gaat worden met een mix van 
nuttige, mooie beplanting en 
groentebedden. Vanuit dit idee 
worden schitterende terrassen 
ontworpen. De kernwaarde 
voor Wollefoppengroen is de 
ontmoeting van de bewoners in 
de buitenruimte en een open-
bare moestuin is daarvoor een 
uitgelezen model. De groene 
buitenruimte wordt gericht op 
ontmoeting, samen werken en 
samen delen. Wollefoppengroen 
wil de wijkbewoners verbinden 
met elkaar èn verbinden met de 
plek. Het park wordt een van de 
eerste bewonersinitiatieven van 
Rotterdam. 

Al eerder werd samengewerkt 
met Orion. Met Martin van 
Eden werden in het Cultureel 
Centrum de eerste vergaderin-
gen gehouden. De groenploeg 
van Orion, die zich bezighield 
met het snoeiwerk in het Wol-
lefoppenpark, kwam al snel de 
tuinploeg versterken, die onder 
impuls van Christiane Wil-
lekens (ontwerper van de Ta-
ka-TukaTuin) en buurtbewoner 
Peter de Boer uitgroeide tot de 
gemotiveerde parkploeg. In de 
boomgaard van Orion komt een 
plantenkast en in het nieuwe 
Taka-TukaLand (de Speeltuin) 
wordt een biologische bezorg-
winkel gepland. ‘De samenwer-
king met de deelgemeente Prins 

Alexander en gebiedsregisseur 
Jennie Greevink was prima.’ 
Om, inclusief het herstructure-
ren van de speeltuin, ruim een 
half miljoen voor herstructure-
ring bij elkaar te fietsen, werden 
fondsen aangeschreven naast 
de stadsregio, die in elk geval 
al werkgeld gaf. De eerste be-
wonersbijeenkomsten werden 
immers door de bewoners zelf 
gefinancierd. Grote redder voor 
het plan van het Eetbaar Park 
was de Provincie die wel wat zag 
in die hippe burgers die zelf het 
initiatief nemen. ‘We mochten 
komen vertellen aan ambtena-
ren wat ervoor nodig was om 
een bewonersinitiatief van enige 
omvang voor elkaar te krijgen. 
En dat in het provinciehuis in 
Den Haag! Vrijwel altijd kwa-
men negatieve, protesterende 
bewoners op de stoep. Eindelijk 
zagen ze ook bewoners die wat 
wilden creëren.’ De twee verant-
woordelijken van de provincie 
waren superenthousiast, maar 
ze moesten het verkopen binnen 
hun organisatie. ‘Wat uiteinde-
lijk de doorslag gaf was dat we 
de buitenruimte, de Zevenhui-
zerplas en de weilanden, de stad 
in trokken. Zevenkamp wordt 
gezien als een grijze massa met 
hier en daar een plukje groen. 
Er zullen ongetwijfeld mensen 
wonen die denken dat de groen-
ten door Albert Heijn gemaakt 
worden. ’Toen kwam het groene 
licht! De provincie wilde hel-
pen en de gemeente wilde ook 
nog geld beschikbaar stellen dat 
‘over’ was uit het potje van het 
boomjaar. Daarnaast waren de 
Stichting Doen en de Stichting 
Bevordering van Volkskracht 
ook heel enthousiast en zegden 
hun steun toe.

Bewoners geven 
opdracht

De deelgemeente kwam toen 
ook over de brug. Die had eer-
der zijn steun toegezegd onder 
voorwaarde dat Wollefoppen-
groen zelf twee substantiële 
co-sponsoren zou vinden, bui-
ten haarzelf. Toen werd het 
allemaal echt! Stel je voor: de 

bewoners mochten opdracht 
geven aan Gemeentewerken 
om een gebied in te richten dat 
bewoners zelf ontworpen en 
‘gefinancierd’ hebben. Dat was 
even wennen! Hiervoor was al 
die tijd veel geredeneerd vanuit 
angst en te weinig vanuit mo-
gelijkheden. Vandaag de dag 
wordt het wel wat makkelijker 
met de bewonersinitiatieven. 
We hadden een drive en het is 
goed gekomen met Gemeen-
tewerken. Toen het hoofd Ge-
meentewerken op een bankje 
in het park zat en de mensen in 
de tuin bezig zag, werd hem pas 
duidelijk hoe het er in het echt 
uit kon zien. 'Het was allemaal 
moeilijk voor te stellen.’ Het 
resultaat? Een prachtig Eetbaar 
Park, met bijenstand, een grote 
‘samen delen’ tuin waar mensen 
elkaar ontmoeten en naar elkaar 
toe groeien. 

Het geheel is voornamelijk ge-
baseerd op permacultuur. De 
permacultuur staat tegenover 
monocultuur. Mens en natuur 
trekken samen op. Planten die 
worden slim geplant, rekening 
houdend met insecten die scha-
delijk zijn of insecten die juist 
schadelijke soortgenoten weren. 
Geschikte combinaties worden 
gemaakt, zoals bonen bij pom-
poenen. De tuin is niet van ‘ie-
der krijgt zijn of haar stukje’, 
maar is een gemeenschappelijke, 
‘samen-delen-tuin’. Het Eetbaar 
Park heeft nu ook een educatie-
ve tuin waar scholen op bezoek 
komen. Door de aanpak van de 
enthousiastelingen van Wolle-
foppengroen zijn de gemeen-
te en gemeentewerken wellicht 
anders gaan denken over be-
wonersinitiatieven. Frenk heeft 

nu zeven jaar de kar getrokken. 
‘Wat we missen is een coördina-
tor, een inspirator die liefst vijf 
dagen per week aanwezig is en 
mensen ontvangt en het park in 
trekt.’ De workshopruimte die 
Wollefoppengroen aan de speel-
tuin wilde plakken met de steun 
van stichting Pallieter (voor kin-
deren met een terminale ziekte), 
is er niet gekomen. De speel-
tuin is wel toegankelijk voor 
mindervaliden. Inmiddels is er 
wel een buurtvereniging Taka 
Tuka, een creatie door stichting 
Buurtwerk, Orion en Wollefop-
pengroen. Aan de basis ligt een 
visie die mooi vorm kreeg in het 
7-Blad Festival. Het Wollefop-
penpark moet meer vanuit de 
wijk opgepakt worden. Buurt-
werk en Dock kunnen hierin een 
rol spelen. ‘Toko denken’ is niet 
meer op zijn plaats. ‘De nieuwe 
Winterspelen staan begin vol-
gend jaar voor de deur met slee-
honden, schilderen, een speur-
tocht en stapels takkenbossen in 
de speeltuin om zelf te bouwen!’ 
Frenks dochter zit in het twee-
de jaar van de Vrije School. Een 
leerling zegt: ‘Alle bijvakken zijn 
hier zo leuk: koken, tuinieren, 
naaien, handwerk, koor, mu-
ziek.’ De directeur antwoordt: 
‘De bijvakken zijn de hoofdvak-
ken. De belangrijkste bijzaak is 
je diploma.’ Scholen, studenten 
en universiteiten komen hun 
licht opsteken bij Wollefoppen-
groen. Onlangs gaf Walkenbach 
een uiteenzetting voor internati-
onale landschapsarchitecten in 
gezelschap van de (groen)ont-
werpster van Zevenkamp, Riek 
Bakker. Was Zevenkamp niet 
gebouwd met het oog op groen 
en op ontmoeting?

(Einde deel 8)
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VARIA

KLEUREN  VOOR  KINDEREN

✂

Hoi! Ik ben Quincy, 9 
jaar oud uit Rotterdam-
Zevenkamp en zit in groep 
6 van De Vliedberg.

Ik speel al 2 jaar vol ent- 
housiasme bij de Telekids! 
Musicalschool in verschil-
lende toneelstukken.
                                                                                             
Ik heb onlangs auditie ge-
daan voor de gebieden 
zang, dans en acteren en 
ben aangenomen bij de 
Telekids Topclub/RTL Aca-
demy!

Jullie gaan nog veel van mij 
horen/zien! Volg je mijn 
verhalen op Instagram?

Talent uit Zevenkamp

Quincy.2107

Het is voor iedereen een roerige tijd 
geweest met veel dingen die niet 
konden of in hele kleine groepjes, 
gelukkig mag er weer steeds een 
beetje meer en langzaamaan 
gaan wij de activiteiten ook weer 
opstarten en uitbreiden bij inloop 
Zevenkamp.

Natuurlijk hebben we niet stil 
gezeten en waren er kleinschalige 
activiteiten te doen en koffie en 
thee drinken kan natuurlijk altijd.

Heeft u ook zin om iets te doen 
kom dan op maandagmiddag of 
vrijdagochtend naar de yoga les, 
dinsdagochtend naar de wandel-

club, woensdagochtend naar Car-
ry’s breicafé, op donderdagmiddag 
naar de bakworkshop, vrijdagmid-
dag naar de krachtgroep of elke 3e 
woensdagmiddag van de maand 
naar de spelletjesmiddag.

U kunt bij ons op afspraak terecht 
om te leren omgaan en te oefenen 
met een tablet of laptop en om leg-
puzzels en boeken te lenen.

Wij zijn open van maandag tot 
vrijdag van 9.30 uur tot 16.00 uur

U bent altijd van harte welkom 
voor een gratis kopje koffie of thee 
en een praatje.

Welkom bij Inloop Zevenkamp

Sinds kort is er ook een weggeef-
hoek (zie rechter foto) waar gratis 
kleine huishoudelijke spulletjes, 
kleding etc. opgehaald kunnen 
worden. 
De weggeefhoek is open op dinsdag 
en donderdag van 10.00 uur tot 
14.00 uur.

Adres: 
Carry van bruggensingel 47

Contactpersonen: 
Mireille Leurs & Marijke van Wijk 
Tel: 088-2714201
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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
www.bo7kamp.nl
Facebook: Bewoners Organisatie 
Zevenkamp Rotterdam

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

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

Ophaaldagen restafval/GFT/
papier
Zie: www.mijnafvalwijzer.nl of 
download de app 'Ophaaldagen 
afval huiscontainers'

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

Woonbron
Tel. (010) 286 88 66

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

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

BASISSCHOLEN
KBS de Vliedberg
Directeur: Yvonne Hoppener
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: vacature
Veluwemeer 1
3068 KM Rotterdam
Tel. (010) 421 10 20

Klein Rotterdam
Victor E. Van Vrieslandstraat 150
3069 WC Rotterdam
Tel: (010) 720 09 29
E-mail: info@klein-rotterdam.nl

COLOFON

De ZevenKrant is een uitgave 
van Stichting Bewoners-
organisatie Zevenkamp (BOZ)

BEREIKBAAR VIA 
Tel. 06-375 630 93
stichtingboz@outlook.com

REDACTIE
Ed de Meijer, Joost Kuijpers,
Mike Pieters

FOTOGRAFIE
Kees Bosman, Mike Pieters,

OPMAAK
M&A Digitale Producties

DRUK 
Flevodruk Harlingen

Oplage: 8.100

WIE

WAT

WAAR

AFDRUIPREK 
BROODROOSTER 
CITRUSPERS 
DEEGROLLER 
DIEPVRIESKAST 
GRILL 
KAASSCHAAF 
KEUKENKASTJE 
KEUKENLADE 
KEUKENMACHINE 
KOOKPLAAT 
MESSENBLOK 

Puzzel & win: Woordzoeker Keuken

De winnaar ontvangt een cadeaukaart.

AGENDA

PUZZEL | INFO

Zo doet u mee!
Los de prijspuzzel op en 
stuur uw oplossing in vóór
31 juli 2021, onder vermel-
ding 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:
Nel Oosterom,
Martinus Nijhoffplantsoen.

Oplossing vorige puzzel:
“Ventieldop”

Poppentheater 
Jacobus Wieman
Woensdag 18 augustus 2021
Aanvang: 14.00 uur.

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

Let op!

Alle agendapunten zijn onder 
voorbehoud van de dan geldende 
coronamaatregelen.

Theatergezelschap Jong van 
Hart — 'Onrust op Zuid'
Zondag 27 juni 2021
Aanvang: 14.00 uur.

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

'De reuze dwerg die een kopje 
kleiner wil zijn'
Woensdag 4 augustus 2021
Aanvang: 14.00 uur.

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

Aladdin
Woensdag 28 juli 2021
Aanvang: 14.00 uur.

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

����������

ONDERZETTERS 
OVENSCHAAL 
PEPERMOLEN 
RASP 
SNELKOKER 
SNĲPLANK 
STAAFMIXER 
TUINKRUIDEN 
VAATWASSER 
VOORRAADDOZEN 
WATERKOKER
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