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Programma

wijktheater zijn
succes

Buurtwerk

Gevelconcert 2021

Ideeën?

De Bewonersorganisatie Zevenkamp bestaat 40 jaar en dit verdient een
feest in de vorm van een gevelconcert waarbij terug gegrepen wordt
naar één van de succesrijkste activiteiten uit de Zevenkamp historie.

Buurtwerk zoekt mensen met ideeën voor de
wijk! Wij kunnen ruimte
faciliteren en ondersteunen waar nodig; van
aanvraag tot uitvoering.
Mocht u ideeën hebben
voor een leuke activiteit,
eventueel voor vaker,
neem dan contact op! In
principe is weinig te gek,
van een buurtfeest tot
bijvoorbeeld een kaartclub.

Onder aansporing van Ans Dekker, animator van de toenmalige LCC, werden zangers en theatermakers in de spotlights gezet. Bewoners stelden hun
balkon beschikbaar voor de optredens en talrijke bezoekers konden vanaf
het Ambachtsplein genieten. Op zaterdag 25 september wordt de remake
verwacht met uiteraard nieuwe artistieke geluiden uit Zevenkamp.
Een kleine greep uit het spetterende amusement: Ponderosa met zijn
countrymuziek, Maria Costa Morais komt met Kaapverdiaanse charme
en Rina, sterspeler bij Oudfit, zingt 'Zwarte Lola'. Bernice met Rise Up,
Annemarie van der Ploeg zingt 'Ons Dorp' en Mahnaz Tajbakhsh, van de
Voice Senior, brengt Edith Piaf tot leven. Ook Louis Windzak, van de Voice
Senior, is present. Mirik zingt Leonard Cohen. Father & Son gitaar en
zang, Popkoor OJee en de Scheepsmaatjes brengen levendigheid. Quartito
Azul danst tango. Steltlopers marionetten en clown Kiekeboe verrassen. De
alom bekende pure Rotterdammer Roel Pot is onze Speaker van de avond!
Goochelaar Olivier Quist maakt je naar believen rijk of arm. Marieke de
Koning zorgt weer voor een gezellige creaclub voor de kleintjes. Glitter
alom! Gratis Suikerspin voor de kleintjes.
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Zomerpret

Het wordt duidelijk dat er zowel een middag- als een avondprogramma is.
De programma’s starten respectievelijk om 15.00 uur en om 19.00 uur tot
23.00 uur. (Zie pagina 6 voor het complete programma.)
Op het Ambachtsplein (Winkelcentrum Zevenkamp).
Het evenement is geregeld volgens de RIVM regels. Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Alles onder voorbehoud!

Heel de zomervakantie
is het voor kinderen uit
Prins Alexander mogelijk om elke woensdag
de “Kids Zomerpret Dagen”, in een van de zeven wijken, te bezoeken.
Na een flitsende start
in de wijken Nesselande, Oosterflank en Kralingseveer, was het op
woensdag 4 augustus de
beurt aan Zevenkamp.

Corona zelftesten
In het Inloophuis De Regenboog (in de Ontmoetingskerk Zevenkamp,
Ben Websterstraat 1) kunnen wijkbewoners gratis Corona zelftesten afhalen. Zolang de voorraad strekt. Maak eerst even een afspraak.
Telefoon 06 34 49 15 82,
Sherita Thakoerdat.
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Optredens vanaf de gevelbalkons rond het Ambachtsplein

Recept Markisa

Inloop Zevenkamp

Heerlijke tropische
lekkernij om op warme
dagen bij weg te
dromen...

De komende periode
wordt er weer een aantal leuke activiteiten opgezet.
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KORTE
INFO
Stuur je kopij
voortaan naar:
stichtingboz@outlook.
com
Actueel BOZ nieuws?
www.bo7kamp.nl
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Aanpak centrum Zevenkamp
Winkeliers en omwonenden van
het Ambachtsplein ontvingen
een Nieuwsbrief van de gemeente Rotterdam over (de omgeving
van) het Ambachtsplein en de
plannen voor een nieuwe supermarkt.

Nieuwe supermarkt

Albert Heijn wil zich graag vestigen
aan het Ambachtsplein. In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat
Albert Heijn in de tweede helft van
dit jaar een tijdelijke minilocatie
wil openen op de plek van de voormalige Coop.
De eigenaar van het winkelcentrum, Orange Capital Partners, is
bezig met de ontwikkeling van de
nieuwe supermarkt. In de voorlopige planning start de verbouwing
in tweede helft van 2022 en is de
opening van de nieuwe supermarkt
in de tweede helft van 2023.
Het voorlopig ontwerp is getoetst
door de afdeling welstand van de
gemeente. De volgende stap is het
plan uitwerken naar een definitief
ontwerp. Op de achterkant van de
nieuwsbrief ziet u een aantal impressies van de nieuwe situatie. Wij
zijn benieuwd naar uw reactie.

De entree van de supermarkt ligt
aan het plein, maar heeft ook een
ingang in de nieuwe aanloopstraat.
Ook wordt het dak van de supermarkt ingericht met mos (sedumdakvegetatie). Naast het toevoegen
van de supermarkt, wordt ook de
gevel van het Huis van de Wijk aangepakt. Bijvoorbeeld door het toevoegen van ramen krijgt de straat
een vriendelijker karakter.

Klankbordgroep

Verschillende bewoners, ondernemers en organisaties reageerden op
onze uitnodiging om mee te doen
in een klankbordgroep. Dinsdag 12
juli was de eerste bijeenkomst.
De klankbordgroep wil ideeën en
geluiden uit de wijk inbrengen en
meedenken en reageren op plannen. Dit kan over allerlei zaken
gaan, bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden, parkeren en vergroenen van
het plein. Voorlopig komt de klankbordgroep één keer per maand bij
elkaar.

Loop binnen bij de
gemeente

Heeft u vragen aan de gemeente? Iedere vrijdag tussen 10.00 en
12.00 uur kunt u binnenlopen bij
de Alliantie op Ambachtsplein 85.
U hoeft geen afspraak te maken.
Impressie vanaf Ambachtsplein

Reageren, meer informatie of vragen

Wilt u reageren, heeft u vragen of
opmerkingen? Stuur dan een bericht naar Dorine de Koning, communicatieadviseur van de gemeente, op de.dekoning@rotterdam.nl.
Hiernaast: Impressies van de nieuwe situatie na de bouw van de supermarkt. >>
Impressie vanaf Spinet

Energyfloor

Begin dit jaar kwam de energyfloor op het plein, een speelplek op
zonnepanelen. Helaas is de vloer
beschadigd, maar deze wordt gerepareerd.
Impressie vanaf aanloopstraat

Weet u het al?
BOZ is weer onderdak!
De bewonersorganisatie Zevenkamp heeft weer een plek gevonden in de
wijk, en wel in de voormalige Buskesschool op de Carry van Bruggensingel
47. Dit is nu een bedrijfsverzamelgebouw van verschillende bedrijven zoals
de Inloop Zevenkamp van Pameijer. Onze inloop is op elke vrijdagochtend
van 10.00 tot 13.00 uur en vindt plaats op de begane grond.
Je kunt bij de BOZ terecht voor het invullen van eenvoudige formulieren,
ondersteuning bij het indienen van bewonersinitiatieven en Opzoomeren,
invullen van aanvragen huur- en zorgtoeslagen, huurdersproblematiek.
Heeft u een maatschappelijk werkster nodig of een sociaal raadsman dan
kunnen we u doorverwijzen naar professionals.
De BOZ vindt ook de buitenruimte belangrijk. Heeft u klachten of wilt u
de buurt opknappen met initiatieven, schroom dan niet om bij ons langs
te komen.
De BOZ maakt ook de wijkkrant ZevenKrant. Heeft u een mooi verhaal
of een leuk wijknieuwtje? Neem contact met ons op. Dit kan ook als u een
startend ondernemer bent en een eerste keer gratis publiciteit echt kunt
gebruiken!
De BOZ is een belangenorganisatie en bestaat enkel uit vrijwilligers. Ook
u kunt ons meehelpen of kom zomaar eens een keer langs voor een kopje
koffie of thee. Op afspraak hoeft nu niet meer, dus ook zonder afspraak
bent u altijd welkom op vrijdagochtend van 10:00-13:00 uur.
Heeft u een corona zelftest nodig? Dan kunt u 1 test per persoon GRATIS
bij de BOZ ophalen (zolang de voorraad strekt).
Adres: Carry van Bruggensingel 47
Ons telefoonnummer is: 06-37563093
Ons e-mailadres: stichtingboz@outlook.com

Politie en Fraudehelpdesk druk met
Android-malware
Bij de politie komen steeds meer
meldingen binnen van mensen die
zijn opgelicht met nieuwe malware die vooral op Android-telefoons veel ellende veroorzaakt.
Mensen installeren de apps omdat
ze denken via een link in een sms
naar een site te gaan waar ze een besteld pakketje kunnen volgen, maar
in werkelijkheid installeren ze daar
de malafide app.
Het gaat om twee verschillende
malware-apps: FluBot en Anatsa,
die in het buitenland de afgelopen
weken al meer slachtoffers maakten. Maar nu verschijnen ook in
Nederland de verhalen van slachtoffers. "Mijn vrouw was er helaas
wel ingetrapt, maar door een virusscanner hebben we haar telefoon
weer schoon gekregen", schrijft een
man uit Kerkrade.
Iemand uit De Bilt had minder
geluk: "Telefoon van m'n moeder
heeft waarschijnlijk Flubot geinstalleerd. Factory reset al gedaan
maar sms'jes naar buitenland gaan
door", liet hij KPN eerder deze
week weten. Doordat zijn telefoon
sms'jes bleef versturen, liepen de telefoonkosten snel op.

Wat kun je doen?
De malware is alleen gevaarlijk voor
Android-gebruikers. Op iPhones
komt er meestal meteen een waarschuwing in beeld en daarop zijn
de malafide apps sowieso niet te
installeren.
Als je als Android-gebruiker de app
hebt gedownload, ga dan zeker niet
meteen de bankgegevens checken
om te kijken of alles er nog opstaat,
want dan kunnen criminelen juist
meekijken.
En er is een zekere manier om er
vanaf te komen: de telefoon terugzetten op de fabrieksinstellingen.
"Dan ben je wel alles kwijt", waarschuwt de Fraudehelpdesk. "We
raden mensen ook altijd aan om
back-ups te maken van de gegevens
op hun telefoon. Of anders een specialist erbij te halen."
Maar het is voor alles nooit verstandig om op linkjes in sms'jes over
postbestellingen te klikken. "Als je
iets bestelt krijg je bijna altijd een
bevestigingsmail met een link om
je bestelling te volgen. Gebruik die,
want je weet niet waar zo'n sms'je
vandaan komt."

Hier had uw advertentie kunnen staan!
Wilt u bij ons adverteren?
Nu: 3x adverteren =
2x betalen!
Neem dan contact op
via e-mail: stichtingboz@outlook.com of
bel voor meer informatie naar:
06-37563093

Dringend
vrijwilligers
gezocht
De bewonersorganisatie Zevenkamp
zoekt dringend
vrijwilligers
•
•

Voor het bestuur:
diverse functies
Voor de ZevenKrant
(een interviewer)

E-mail naar stichtingboz@outlook.com of
bel 06-37563093
(Fernande van Dongen)
of 06-37345165
(Ed de Meijer)
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Uitkomsten enquête
communicatie en
participatie in
Prins Alexander
Informatie krijgen of zoeken, meedenken
en op de hoogte blijven. Hoe wilt u contact met de gemeente? 223 mensen uit
Prins Alexander gaven antwoord via een
digitale enquête.
Wat opvalt is dat het merendeel (65%) informatie van de gemeente het
liefst ontvangt via de mail. De reden: ze hebben dan meteen een contactpersoon bij wie ze later nog eens terecht kunnen met vragen. Daarna volgt
de brief (44%), de website (32%) en in persoon (31 %).
Als deelnemers aan de enquête zelf contact leggen met de gemeente doen ze
dat vooral via de telefoon (62%), e-mail (43%) of de website (39%). Op de
vraag of mensen weten waar ze met hun idee voor de buurt terecht kunnen,
geeft 56% aan van niet. De deelnemers beoordelen de communicatie en
participatie in Prins Alexander met een 5.7.

Vervolg en meedenken

We nemen de uitkomsten mee om de communicatie en participatie te verbeteren. En dat doen we samen met de inwoners en ondernemers in Prins
Alexander. De deelnemers aan de enquête die hun mailadres hebben doorgegeven, nodigen we uit om na de zomer mee te denken.

Wilt u ook meepraten? Mail naar:
gebiedprinsalexander@rotterdam.nl
Uitgebreide toelichting uitkomsten
enquête
Deelnemers en wijken
Het grootste deel van de deelnemers is bewoner (94%). Slechts 6% is ondernemer en 4% is bezoeker. De meeste deelnemers komen uit het Lage
Land (23%). De twee wijken waar niet zoveel respons van kwam zijn: Kralingseveer (1 deelnemer) en ’s-Gravenland (5 deelnemers). De meeste deelnemers zitten in de leeftijdscategorie 25 – 65 jaar (52%). 42% is ouder dan
65 jaar. De enquête is maar door 2 jongeren (<25) ingevuld.
Manier van contact
De meeste deelnemers hebben soms contact met de gemeente (70%). Zij
maken voornamelijk gebruik van de telefoon (62%), email (43%) of de
website (39%). 19% maakt wel eens gebruik van social media.
Media en communicatiemiddelen
63% van de deelnemers maakt gebruik van de website Rotterdam.
nl. Daarna volgt facebook met 48%, landelijke kranten met 33% en de
wijkkrant (Havenloods) met 28%. Bij de motivatie wordt regelmatig de
Buitenbeterrapp genoemd (MeldR wordt soms genoemd) en Nesselande.info.
Het merendeel van de deelnemers ontvangt informatie van de gemeente
het liefst via de e-mail (65%). Daarna volgt de brief met 44%, de website
met 32% en in persoon met 31%. In de motivatie staat de reden waarom
mensen liever via email communiceren: omdat je dan gelijk je contactpersoon vasthoudt en als je dan later nog vragen hebt kun je ze alsnog stellen.
Hulp bij idee
69 deelnemers hebben wel eens meegepraat met de gemeente over en/of
een bijdrage geleverd aan onderwerpen in hun straat/buurt/wijk. De meerderheid beoordeelt dit contact met het cijfer 7 (28%). Gemiddeld geven ze
het cijfer 6,2.

'Albert Heijn komt pas in najaar
naar Zevenkamp'
Inwoners van Zevenkamp die in de
eigen wijk bij Albert Heijn willen
winkelen, moeten nog even geduld
hebben. Het supermarktconcern
vestigt zich pas dit najaar op het
Ambachtsplein. Dat is maanden
later dan aanvankelijk gepland.
Ze werden in Zevenkamp al een
beetje zenuwachtig. Albert Heijn,
het supermarktbedrijf dat na jaren
van vooroverleg naar winkelcen
trum Ambachtsplein zou komen,
bleef maar weg. De Zaanse super
zou voor de zomer beginnen in de
voormalige winkel van supermarkt
Coop, in een zijstraat van het
plein. Maar er gebeurde maar niets.
"Er is nog niets te zien van een
AH, ook geen enkele activiteit
van verbouwing. Als van uitstel
maar geen afstel komt", lieten bewoners uit de wijk bezorgd weten.
Albert Heijn heeft gisteren be
vestigd dat de plannen vertraagd
zijn. ,,Helaas loopt de voortgang
wat averij op", erkent Arjen de Vries
van vastgoedadviseur Kool
Raad,
die de komst van het bedrijf naar
Prins Alexander voorbereidt. "Dat
is heel jammer. In het overleg met
Albert Heijn is gebleken dat de oorspronkelijke, optimistische planning voor de tijdelijke winkel enkele maanden vertraging oploopt."

vallen winkelgebied op en rond het
Ambachtsplein een flinke oppepper
te geven. De hele wijk zou moeten
meeprofiteren van de komst van het
supermarktbedrijf. Het plan is onder meer dat jongeren uit de buurt
een baantje in de winkel zullen vinden. Verder zal de onderdoorgang
vanaf het Ambachtsplein naar metrostation Ambachtsland een stevige opknapbeurt krijgen. Dat alles
moet er volgens De Vries toe gaan
leiden dat het winkelgebied in Prins
Alexander weer gaat meetellen en
ook meer publiek gaat trekken.

'Heel Jammer, maar
de oorspronkelijke,
planning loopt
vertraging op.'
-Arjen de Vries

Energy Floor kapot

Meedenken
82 deelnemers (50%) geven aan dat de gemeente hen nogmaals mag benaderen om met de gemeente mee te denken over het verbeteren van onze
communicatie in Prins Alexander. Ook 82 deelnemers geven aan dat de
gemeente hen mag benaderen met vragen of ideeën voor hun wijk.

Begin dit jaar kreeg het plein in het
kader van deze 'grote beurt' er al
een nieuwe attractie bij: de Energy
Floor. Dat is een interactieve 'dans
vloer' die bestaat uit negen zonne
panelen waarover je kan lopen. De
sensoren die in de vloer zijn aange
bracht reageren op bewegingen, er
kunnen zes verschillende spellen op
worden gedaan.
Tot grote teleurstelling van de wijk
zijn vijf van de negen panelen kapot. ,,Opzettelijk vernield door
vandalen of niet bestand tegen de
jeugd in Zevenkamp? Zó treurig."
De gemeente gaat uitzoeken wat er
aan de hand is met het object dat
toch 'hufterproof' zou zijn.

Bron: Gemeente Rotterdam, Nesselande.info.

Bron: AD Rotterdams Dagblad

Op de vraag of de deelnemers weten waar ze met hun idee voor de straat,
buurt of wijk terecht kunnen geven de meeste aan dat ze dat niet weten
(56%). De hulp die ze daarbij nodig hebben is: heel gewoon van mens tot
mens (persoonlijk) en met raad en daad. Ook een aantal mensen geeft aan
zich niet gehoord te voelen en dat ze geen antwoord krijgen. Een digitaal
platform is ook een keer genoemd.

Het betekent volgens De Vries dat
de nieuwe, tijdelijke vestiging van
Albert Heijn, samen met de Voedselbank Rotterdam, pas na de zomer
op het Ambachtsplein kan worden
ingepland. De verwachting is nu
dat dat ergens in september zal zijn.
Vlotter
De woordvoerder namens Albert
Heijn wil ondanks de vertraging
ook nog een ander, positief punt
aanstippen. ,,Dat is dat de nieuw
bouw vlotter lijkt te kunnen gaan
dan destijds is ingeschat", aldus De
Vries. Dat zou weer inhouden dat
de nieuwbouw van Albert Heijn,
op dezelfde plek, volgend jaar kan
beginnen. Al hangt dat volgens
de vastgoedman natuurlijk ook
nauw samen met de gang van zaken rond de vergunningen, en de
afspraken tussen vastgoedconcern
OCP, moe
derbedrijf Ahold Delhaize en de gemeente Rotterdam.
Een zegsvrouw van de gemeente geeft aan dat er twee vergunningen nodig zijn: een voor de
tijdelijke winkel en een voor de
nieuwbouw. "Daar wordt nu aan
gewerkt. Er is al een ontwerp bij de
afdeling welstand geweest. We hopen dat we nog voor de zomer met
meer informatie kunnen komen.''
Albert Heijn wordt in Zevenkamp
gezien als het middel om het ver-

Foto: Syb van Vellinga
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Pop-up zomeractiviteiten
en Zomerkolder
Op 17, 24 en 31 juli hebben de eerste 3 pop-up zomeractiviteiten op
het Ambachtsplein plaatsgevonden.
Rondom de knutseltafel (1) van
Marieke, konden de kinderen
stoepranden, met de bal spelen en
luisteren (2) naar de meest gekke
verhalen.
Na afloop werden de kinderen nog
verrast met een presentje van OptoRing Ambachtsplein.
We hebben de meest mooie
lachspiegels, tollen (3), fantasie
voertuigen en schilderijen zien ontstaan.

Op 4 augustus was de grote klapper, een mooi samenwerkingsproject van Buurtwerk, Buurtlab,
Sportbedrijf Rotterdam en de Zomerkolder (4).
De kinderen konden klimmen en
klauteren, knutselen (5), lopen in
een bal over het water, schieten met
mega katapults, een suikerspin eten
en nog veel meer.
We hadden een mega mooie, gezellige dag in het Zuidelijk Wijkpark.
Op 14 augustus was nog een popup activiteit op het Ambachtsplein.
De laatste twee staan gepland op 21

en 28 augustus. Check voor de zekerheid de site::
www.likejewijk.nl/zevenkamp/
Afhankelijk van het weer, kunnen
de datums veranderen.
We hebben alweer een hoop leuke
ideeën voor activiteiten, en we hopen deze te mogen uitvoeren.
Hiervoor zijn wij onder andere afhankelijk van steun vanuit de wijk,
mocht u toevallig een handje willen
toesteken kunt u een e-mail sturen
naar:
evenement7kamp@kpnmail.nl

Recept

Vers tropisch sapje
van markisa (passievrucht)
Benodigdheden:
• 5 passievruchten,
• 200 gram kristalsuiker,
• kraanwater, (krap een liter).
Bereiding:
• Doe de 200 gram suiker in een steelpan met ongeveer 200 gram water.
• Verwarm dit roerend tot de suiker geheel is opgelost
in het water. Zet opzij en laat afkoelen.
• Snijd de passievruchten doormidden, schep het
vruchtvlees met de pitten uit de schil en doe dit in een
middelgrote maatbeker (bijvoorbeeld van een halve
liter) met een kopje water.
• Meng vruchtvlees en water met een staafmixer.
• Zeef sap uit dit mengsel door de prut in de zeef uit te
drukken boven de suikeroplossing. Herhaal dit mengen met een staafmixer en door een zeefdrukken nog
twee keer.
• De suikeroplossing met vruchtensap sap schenkt u
over in een literfles en vult u aan met kraanwater tot
een volle fles.
• Vervolgens een paar uurtjes tot maximaal 1 dag in de
koelkast zetten.
• Goed schudden voor gebruik, voldoende voor 5 glazen.
Geniet van deze tropische lekkernij.
Let op: vers, dus niet houdbaar!

1

Bewoners van Zevenkamp, heeft u nog
een bijzonder recept? Een recept waarmee u altijd succes heeft bij familie of
vrienden? Wellicht een "geheim" familierecept dat al generaties lang doorgegeven wordt en dat u toch wilt delen
in de ZevenKrant?
Mail dat dan naar:
stichtingboz@outlook.com

2

3

4

5
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Sportief zomerfeest
Fridtjof Nansen school
De Fridtjof Nansen school (tijdelijk gehuisvest in Zevenkamp)
heeft voor haar leerlingen een
Sportief Zomerfeest georganiseerd.
Het was een feestelijke dag en onze
kinderen hebben genoten. Het programma bestond uit: Knutselen,
MuziekSpeeltuin,
Freerunning,
Escape Room, Karate workschop,
Streetbeat en natuurlijk mocht een
groot springkussen niet ontbreken.
Gelukkig kon dit Corona-schooljaar met een mooie dag worden
afgesloten.

Zomerpret in
Zevenkamp!
Heel de zomervakantie is het voor kinderen uit Prins Alexander mogelijk om elke woensdag de “Kids Zomerpret
Dagen”, in een van de zeven wijken, te bezoeken. Na een
flitsende start in de wijken Nesselande, Oosterflank en
Kralingseveer, was het op woensdag 4 augustus de beurt
aan Zevenkamp.
Op deze dag kwamen de Kids Zomerpret Dagen en de
Zomer Kolder Dag bij elkaar samen om een super leuke
dag voor kinderen te verzorgen die niet snel vergeten zal
worden.
‘Het lijkt wel of ik op vakantie ben!’, roept een jonge bezoeker terwijl die vrolijk voorbij huppelt. Een zegt: ‘…dit
is zo leuk, ik vind dat jullie het volgend jaar gewoon weer
moeten doen!’.
Mega-katapult schieten, sieraden maken, in een aquabubbel het water over lopen, trommelen op een djembé
of op een ton, door een hindernisbaan klimmen en klauteren of ouderwets springen op een springkussen. Dit en
veel meer was er, voor kinderen van 4 tot 15 jaar, op 4
augustus in het Zuidelijke Wijkpark te doen.
Ouders konden hun kinderen in alle veiligheid los laten
rennen en zelf rondhangen, binnen de richtlijnen volgens
het RIVM, in het speciaal voor ouders ingerichte chill-out
gebied.
Buurtwerk, BuurtLaB, de Zomerkolder en Sportbedrijf
Rotterdam zorgden voor een divers, maar vooral leuke
programma. Met als resultaat een goede opkomst, een
fijne sfeer en heel veel blije kinderen en ouders. En dat
het zonnetje van begin tot eind bleef schijnen was de
kers op de taart!

Zomerkolder

5

BOZ-ACTIVITEITEN

Gevelconcert
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40-jarig jubileum
Zaterdag 25 september 2021
Ambachtsplein
Bewonersorganisatie
Zevenkamp BOZ
Start: Middagprogramma 15:00 uur
15:00 uur Olivier Quist (Goochelaar)
15:30 uur PaSSaR “Marionette”
16:00 uur Quartito Azul “Tango demonstratie”
16:00 uur Piet Suikerspin “Gratis Suikerspin”
16:00 uur Clown Kiekeboe “Glittertatoos”
16:00 uur Marieke de Koning “Crea Bea”
17:00 uur PaSSaR “Marionette”

Start: Avondprogramma 19:00 uur
19:15 uur Intro/ Muziek
19:15 uur PaSSaR Steltentheater
19:30 uur De Scheepsmaatjes “Wie kan zeilen”
20:00 uur Maria Costa Morais “Kaap Verdiaans”
20:15 uur Annemarie van de Ploeg “Ons Dorp”
20:30 uur Popkoor OJee “Space Oddity”
20:45 uur PaSSaR Steltentheater
21:00 uur Father & Son “Gitaar en Rap”
21:15 uur Ponderosa “Country music”
21:30 uur Bernice “Rise Up”
21:45 uur Mirik “Dance with me to the end of love”
22:00 uur Rina “Zwarte Lola”
22:15 uur Mahnaz Tajbakhsh “Non, je ne regrette rien”
22:30 uur Louis Windzak “I Feel Good”
Einde 23:00 uur
Speaker avondprogramma: Roel Pot
Beeld en geluid: Wesley Schuijff

Het evenement is geregeld volgens de RIVM regels, houd 1,5 meter afstand van elkaar! Alles onder voorbehoud.
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"Aladdin",

groot succes
De voorstelling "Aladdin"), in het
Huis van de Wijk, was weer een
groot succes. Alle kinderen, en zelfs
de ouders, riepen hartstochtelijk
mee. Het was best spannend die
Geest uit de fles met een hoop rook
en licht.
En dan die gemene Djafar die graag
met Jasmine wilde trouwen.
Dat ging gelukkig niet door want
Jasmine en haar oom en Aladdin
vlogen op het tapijt naar Nederland. En we zongen allemaal: "Als
de lente komt, dan stuur ik jou Tulpen uit Amsterdam".
Na afloop van de voorstelling
mochten de kinderen met Aladdin
en Jasmine op de foto!
Iedereen ging naar huis met een heerlijke traktatie van de Bewonersorganisatie, en Buurtwerk trakteerde op
een heerlijke fruitige versnapering.

"Onrust op
Rotterdam-Zuid"
Voor een volle zaal speelde Ans Dekker en haar theater
gezelschap Jong van Hart een vrolijk en leerzaam theaterstuk. Een tokkie familie met werkloze kerels en wietplantage vindt het lucratief de zolder te verhuren aan een
deftige dame. De mannen ruilen het plat Rotterdams in
voor ABN met de dame als lerares. Ze gaan solliciteren.
De dochter krijgt een echte lesbo relatie met de lerares.
Het stuk eindigt met het lijflied For Ever Young.
Het publiek had het ontzettend naar zijn zin. Bij binnenkomst kregen ze als grapje een Covid-19 schermpje.
Voor Jong van Hart was het een echte try-out en een
warm bad om weer terug te komen in hun vertrouwde
wijkgebouw. Wesley maakte er met de belichting een
mooi plaatje van.
De spelers zijn allen amateurs en maakten er een echt
feest van. Een pluim voor de regisseuse en ook voor de
talentvolle pianospeler. Bezige bij Ans Dekker wist alles
aan elkaar te knopen van opbouw tot kostumering en
enthousiasmering. Er werd in de Foyer nog lang nagepraat. De theatervoorstellingen zijn de echte jus van Zevenkamp.
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Activiteiten van de toekomst

MAANDAGAVOND
13 SEPTEMBER 2021

De ontwikkelingen van de techniek gaan tegenwoordig sneller dan we
bijna kunnen bijhouden. Maar wat kun je er eigenlijk allemaal met
deze technieken doen? Met deze vraag gaat Buurtwerk aan de slag na
de zomervakantie.

Is er weer een gratis
workshop/les INTUÏTIEVE
EN EMOTIONELE ONTWIKKELING
In gebouw De Open Hof,
Hesseplaats 441,
Ommoord

Vanaf september heeft Buurtwerk beschikking over 3D-printers en Virtual
Reality (VR) brillen om kinderen kennis te laten maken met moderne technologieën door middel van interactieve activiteiten en lessen in het gebruik
van deze apparatuur. Kinderen leren hoe een 3D-printer werkt en wat je
nodig hebt om een 3d tekening te kunnen maken. Daarnaast gaan zij aan
de slag met het ontwerpen van hun eigen 3D-print die vervolgens wordt
geprint op de aanwezige printers.
Of stap met de VR-brillen een hele nieuwe wereld in. Stap het menselijk
lichaam in en zie hoe dit allemaal werkt van binnen uit, ga de strijd aan in
de arena en wordt de beste krijger van allemaal of durf je over een plank te
lopen hoog boven de grond tussen twee gebouwen. Dit allemaal is pas het
begin van de mogelijkheden in VR.

Buur-theetjes in
Zevenkamp
Mede dankzij het Wijkcomité
hebben een vijftal bewoners- en
activiteitencommissies in de seniorencomplexen de Aarhof, Carry
van Bruggensingel, IJmeer, Nieuw
Verlaat en de Sevencamp al hun bewoners kunnen verrassen met een
Buur-theetje pakket. In dit pakket
twee theemokken, diverse smaakjes
thee, lekkere bonbons en theebiscuitjes en een leuke kaart waarmee
de bewoners een buur konden uit-

nodigen voor een lekker kopje thee.
Een citaat van de contactpersoon
van de Aarhof: “De bewoners waren verrast en blij, dit hadden ze
niet verwacht. Sommigen zijn nog
huiverig om bij elkaar op de thee te
gaan, maar daar zal nu wel verandering in komen. Namens alle bewoners heel hartelijk dank.”
Dat was ook precies de bedoeling
van deze actie, om mensen op een
veilige manier toch weer wat nader
tot elkaar te laten komen en de eenzaamheid hiermee een stukje terug
te dringen.

Het is van 19.30-22.00 uur

Voorbeeld van een 3D-printer

Wil je meer informatie of ben je benieuwd wat er allemaal te doen is in het
Huis van de Wijk Zevenkamp kijk dan op onze Instagram: youngbuurtwerk of onze Facebook: Huis van de Wijk Zevenkamp – Buurtwerk.

Hangtuintjes ook in
Zevenkamp
In navolging van andere wijken heeft ook het Wijkcomité Zevenkamp een
bewonersinitiatief gehonoreerd rondom dit fleurige fenomeen. Alle 75plussers in de wijk krijgen bij hun huisbezoek ook een hangtuintje aangeboden, in andere wijken werd dit erg gewaardeerd.
Daar er al een deel huisbezoeken was gedaan in de wijk moest er een inhaalslag plaatsvinden, de medewerkers van Buurtwerk hebben deze mensen
alsnog een hangtuintje aangeboden, dit leverde weer veel blije gezichten
op. Zie foto.

Deze avond kunt u snuffelen aan de cursus/workshop met meditaties, oefeningen,
bewegen
op
muziek.
Een tekening maken van
een symbool, inzichtoefeningen en uitleg over uw
aura/chakra’s.
Als het goed bevalt kunt u
zich ook inschrijven voor
de cursus van 6 maandagavonden en een hele zaterdag.
Die cursus start op 20 september 2021.
Reeds 28 jaar geef ik deze
cursussen met veel plezier
en passie.
Er komen nu zelfs kinderen
van de eerste cursisten op
les, dus vanaf 18 jaar en
ouder….
U bent van harte welkom.
Wel graag van tevoren opgeven i.v.m 1,5 meter-regel.
Met warme groeten van
Anna van Leeuwen

Drumcirkel Zevenkamp
In 2019 is er gestart met Drumcirkels in het Huis vd Wijk Zevenkamp.
Tijdens de Corona hebben de bijeenkomsten stilgelegen, maar in juni zijn
deze weer opgepakt. Het zijn gezellige en fijne bijeenkomsten, waar mensen elkaar ontmoeten en samen muziek maken. Drumcirkels zijn bijeenkomsten van mensen die samen drums spelen. Ze vinden vaak plaats in
openbare instellingen, zoals parken of op het strand, maar kunnen ook via
bijvoorbeeld een buurthuis worden georganiseerd. Instrumentatie draait
om trancedrums en percussie, maar soms ook fluiten, didgeridoos, ratels
en andere ritme-instrumenten. Vrijdag 10 september is er weer drumcirkel
en dan weer iedere 2e vrijdag van de maand. Iedereen is welkom, van jong
tot oud! Er zijn leendrums aanwezig en de entree is gratis. Ervaring is niet
nodig!
Huis van de Wijk Zevenkamp, Ambachtsplein 141, deur is open vanaf
18.30 uur en de cirkel is van 19.30 tot 21.30 uur. Heb je zin om mee te helpen op de avonden zelf, of wil je meer informatie, neem dan even contact
op! Als je mee wilt doen meld je dan vooraf even aan. Tot dan!
Joost.Kuijpers@buurtwerk.nl of 06-10759427.
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Nieuwe ideeën
Tot dat Corona zijn intrede deed, waren er veel activiteiten in de wijk en
in het Huis van de Wijk. Door alle beperkingen en maatregelen konden er
veel daarvan in hun huidige vorm niet doorgaan. Activiteiten als Bingo’s,
breiclub, jam-avonden, bbq’s, computerles, gamenights, samen koken.
Nu lijkt het de goede kant op te gaan en komt er steeds meer ruimte voor
(nieuwe) activiteiten. Opzoomeren heeft subsidies beschikbaar gesteld voor
initiatieven van bewoners.
Buurtwerk zoekt mensen met ideeën voor de wijk! Wij kunnen ruimte faciliteren en ondersteunen waar nodig; van aanvraag tot uitvoering.
Mocht u ideeën hebben voor een leuke activiteit, eventueel voor vaker,
neem dan contact op! In principe is weinig te gek, van een buurtfeest tot
bijvoorbeeld een kaartclub.
Voor hulp of informatie: joost.kuijpers@buurtwerk.nl of 06-10759427.

Tuinteam nieuws
Na 6 jaar in het Huis van de Wijk, is het Tuinteam verhuisd naar de speeltuin Taka Tukaland.
We helpen mensen die zelf de tuin niet (meer) kunnen onderhouden en
waarvoor een hovenier echt te duur is. Het Tuinteam helpt met licht tuinwerk: onkruid, maaien, knotten, etc. en we zorgen ervoor dat het tuinafval
netjes opgehaald wordt. Hoge bomen verwijderen, schuttingen plaatsen/
opknappen en/of bestratingen doen wij niet. Dit om geen betaald werk
te verdringen en met het oog op de gezondheid van de vrijwilligers. Wat
wij terugvragen is dat u óf iets terugdoet voor de buurt of buren, óf een
vrijwillige bijdrage.
We werken zo snel mogelijk, maar willen wel goed werk afleveren in plaats
van snel-snel; kwaliteit voor kwantiteit!
Vrijwilligers zijn altijd welkom! Als u minimaal 3 uur per week, buiten aan
de slag wilt, bent u van harte welkom! U kunt er andere mensen heel erg
blij mee maken. Er is een leuk team en we staan open voor nieuwe ideeën,
etc. We werken voor alsnog vier ochtenden per week.
Heeft u interesse, of wilt u het gewoon eens proberen, neem dan contact
op.
Ook zijn we op zoek naar tuingereedschap. Heeft u dat over door bijvoorbeeld een verhuizing, kunnen wij dat goed gebruiken!

Ondersteuning mantelzorgers

Als mantelzorger komt er vaak veel op je af. Daarnaast is het wel vrijwillig, maar absoluut niet vrijblijvend! Dit bekent dat veel mantelzorgers de
druk flink voelen. Het Tuinteam van Buurtwerk wil ook mantelzorgers in
Prins Alexander ondersteunen. Dit kunnen we doen door te helpen bij het
onderhoud van óf de tuin van de mantelzorger, óf de tuin van de mantelzorg-ontvanger.
De procedure is makkelijk: u kunt zich per mail, whatsapp, sms, of telefoon
aanmelden. Wij nemen dan contact met u op. U wordt daarna op een lijst
geplaatst en zodra u aan de beurt bent nemen we contact op en komen we
met minimaal 2 vrijwilligers langs.
Daar u al iets terugdoet in de vorm van mantelzorg, is dat voldoende en
komen we gratis en voor niets helpen in de tuin.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Joost.kuijpers@buurtwerk.nl tel: 06-10759427 of 010-4553799

9

Trots op….

			

					

Vanity Vink is sinds 2015 vrijwilliger bij Buurtwerk en
dat doet ze met heel haar hart en vol enthousiasme. Elke
week organiseert zij haar eigen kidsclub voor de kinderen
uit de wijk Zevenkamp. Met ondersteuning van een lieve
moeder, Thanée, wordt er geknutseld of iets lekkers gebakken met iedere keer een ander thema.
Vind jij het ook leuk om net als Vanity iets te organiseren
voor je wijk (bewoners)?
Kom dan naar het Huis van de Wijk en bespreek jouw idee
met een Buurtwerker!!
Blijf op de hoogte en volg ons op
Facebook: Jongerenwerk PA.
Zorg dat je erbij bent!
Huis van de wijk Zevenkamp,
Ambachtsplein 141,
3068 GV ROTTERDAM.
Voor info: tel. 010 890 25 80
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ZEVENKAMP 40 JAAR (deel 9)

Een bloeiend park
met een scheutje
cultuur

ligt er voor je neus een groen
park met veel potentie.’ In 2011
zet het jonge koppel zich in bij
een groot feest in het Zuidelijk
Wijkpark. Rass Motivated zingt
de sterren van de hemel. Er zijn
kraampjes vol creativiteit, een
stormbaan, pony’s en een schildersatelier. Hier ontdekte hun
dochtertje haar creatieve uitlaatklep, door middel van schilderen. Verder wijdt Frans zich aan
zijn grote hobby: Halloween.
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Door: Onno de Wit, historicus en Ed de Meyer

Frans Pietersma komt in 2007
met zijn vrouw Eva naar Zevenkamp in een prettige eengezinswoning aan de Veluwemeer.
Frans volgde de analistenopleiding in Utrecht en vond een
baan bij Star-MDC in Rotterdam. Hij heeft eerst een appartement aan de Schieweg, maar
omdat hij en Eva een kinderwens hadden, zijn ze op zoek
gegaan naar een grotere woning.
Waarom Zevenkamp?
Een wijk met mogelijkheden,
een winkelcentrum en scholen
vlakbij, betaalbare woningen
met een tuintje en tegen het
Groene Hart aan. ‘Als bonus

Halloween
De logeerkamer staat voor het
grote gebeuren vol met Dracula en zijn kompanen. In 2013
duikt Frans vol in de organisatie van Halloween. In navolging
van een aantal actievelingen
wordt een Halloween van grote
klasse neergezet. Het lijkt of alle

voortuinen zijn herschapen in
kerkhoven, aan een boom hangen Dracula’s, er zijn spooktenten, kofferbakken vol slachtoffers, gillende fantomen, mannen
met baarden met kettingen en
boomzagen. Honderd kinderen
met ouders trekken al gillend en
met snoepzakken door de buurt.
Tot diep in de nacht is er een lugubere spooktent.
Zevenbladfestival
In 2015 werd Frans benaderd
om mee te werken aan het Zevenbladfestival. Met een aantal
enthousiaste buurtbewoners en
zeer fanatieke verenigingen uit
heel Zevenkamp is er een geweldig leuke dag neergezet tijdens
het Zevenblad-weekend. Frans
is enthousiast over Zevenblad.
Veel activiteiten in de hele wijk.
Nadeel is wel dat iedereen werkt
in zijn eigen toko en bij elkaar
buurten er niet van komt.
Hoe denkt het koppel inmiddels
over Zevenkamp? ‘Onze buurt
is erg stabiel en toch kent ze,
sociaal gezien, pieken en dalen.
Het ene jaar lijkt alles te kunnen, het andere jaar moet je er
meer aan trekken. Zevenkamp
is zowel dorp als stad. De ene
groep bewoners houdt bijvoorbeeld van de stadse harde muziek, de anderen verkiezen meer

de gemoedelijkheid. Leuk aan
Zevenkamp is de diversiteit aan
culturen en het zou nog wel diverser mogen.’
Frans houdt van verenigingsmarktjes en sportieve prestaties
in het park; voor Eva mag er wel
een stevig scheutje cultuur bij.
Zij vindt het erg jammer dat er
in Zevenkamp bijna geen culturele verenigingen zijn die aansluiten bij haar interesses.
Frans droomt van een transformatie van het Zuidelijk Wijkpark. Zijn ideaalbeeld van een
wijkpark is: voldoende zitgelegenheid in een mooi aangelegd
park. Geurende bloemenstruiken, goed bijgehouden perken,
voldoende gelegenheid voor
kinderen om te spelen. Maar

ook wel voldoende ruimte voor
sportieve en culturele activiteiten. Er moeten meer stimulansen komen om van het park
gebruik te maken, bijvoorbeeld:
goede bankjes op diverse plekken, een elektra-punt en een
watervoorziening. ‘Nu is het
te weinig een verblijfsplek. Iedereen loopt er snel doorheen.’
Halloween, culturele evenementen, orkesten en presentaties van
verenigingen: je kunt het zo gek
niet bedenken. Maar vooral zou
het erg fijn zijn, wanneer er ook
een goede promotie van evenementen aan vastzit, zodat je tijdig op de hoogte bent wanneer
er iets leuks gebeurt in Zevenkamp.
(Einde deel 9)

Guus is net met pensioen wanneer ze hoort dat ze een
grote villa heeft geërfd. In Hillegersberg. Nu kan ze haar
oude droom waarmaken: een woongroep voor ouderen.
Samenleven blijkt moeilijker dan ze denkt. Toch blijft
haar motto: Carpe Diem, pluk de dag.
Carpe Diem 1

Carpe Diem 2

Na de corona wil Guus een open huis organiseren.

Guus verwelkomt twee nieuwe bewoners.

Zo kan de buurt kennismaken met de woongroep.

Het blijft altijd spannend, klopt de chemie met

Ze vergeet even dat haar medebewoners heel

de anderen? En is het noodzakelijk dat je alles

verschillende ideeën hebben over het organiseren

van elkaar weet als je samenleeft?

van een feest.

Centraal Wonen Zevenkamp (in de tuin)
Theater ’t Kapelletje (in de tuin)
Van der Sluysstraat 176, Rotterdam
26, 27 en 29 augustus 2021 om 15.00 uur

Victor E. Van Vrieslandstraat 19, Rotterdam
10, 11 en 12 september 2021 om 15.00 uur

Tickets
Tickets
Entree: € 10,- / 18- en 65-plus € 8,Tickets kopen via www.theaterwerkplaatsouwerotten.nl
Spelers Diana Blok, Coby Dubbeld, Joan Edwards,
Corrie van Haasteren, Firas Kallousiyh, Ineke Klaassen,
Thea van der Meer, Jeannette van Meeteren, Connie
Pieters, Francien Teunissen, Gerda Ton, Mohamed El
Wakidi, Carmelita Walcott

Entree: € 10,- / 18- en 65-plus € 8,Tickets kopen via www.theaterwerkplaatsouwerotten.nl
Spelers Els Ackerman, Liesbeth Dirksen,
Marie Goormachtigh, Firas Kallousiyh, Lenie Lelie,
Ingrid Peeters-Ligtvoet, Tineke van der Poel, Truike Reichert,
Karel Slot, Marian van Strien, Juul van Tol, Ria Veldboer
Locatieassistent Thijs Hoste

Informatie

Carpe Diem 1

Theater ‘t Kapelletje
26, 27 en 29 augustus 2021

Carpe Diem 2

Centraal Wonen Zevenkamp
10, 11 en 12 september 2021

Teksten Willy Hilverda i.s.m. de spelers

06 539 237 60 (Willy HIlverda)

Regie Mariëlle van de Griendt
Decor en kostuums Marjo van der Pols

info@theaterwerkplaatsouwerotten.nl
www.theaterwerkplaatsouwerotten.nl

Vormgeving en illustratie flyer Marlous van Breemen

www.facebook.com/TheaterwerkplaatsOuweRotten
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Welkom bij Inloop Zevenkamp
Hier weer een berichtje van inloop Zevenkamp. De komende
periode wordt er weer een aantal
leuke activiteiten opgezet.
Zo is er op woensdag 25 augustus
van 10.00 tot 15.00 uur een Zin in
Zen dag met diverse korte rustgevende/ feel good workshops zoals
Yin Yoga, mindfulness, klankhealing, ademtherapie etc.
De kosten van de workshops zijn
€ 1,- per workshop.
Ook Burendag wordt niet vergeten.
Op vrijdag 24 september van 14.00
uur tot 18.00 uur zijn er in de
school aan de Carry van Bruggensingel 47, diverse kraampjes met
o.a. zelfgemaakte zeepjes en kaarten, een rad van fortuin met leuke
prijsjes. Ook de kleintjes worden
niet vergeten: voor hen is er een
grabbelton en een workshop versier
je eigen beker.
Woont u in de buurt, kom dan gezellig langs, er is altijd gratis koffie
en thee.
Er zijn nog een aantal andere dingen te beleven bij inloop Zevenkamp.

Op de dinsdagochtend is er een
wandelclub. De leden maken een
wandeling door de mooie groene
wijk Zevenkamp en sluiten af met
een gratis lunch (foto 1).
Vind u het gezellig om mee te wandelen? Meld u zich dan aan.
Houd u van breien? Brei dan mee
op woensdagochtend in Carry’s
breicafé, alwaar we bezig zijn gezamenlijk een deken te breien voor
het goede doel (foto 2).
Elke 1e woensdagmiddag van de
maand is er sjoelen en elke 3e
woensdag van de maand spelletjes
middag (foto 3).
Op de donderdag mindfulness en
Yin Yoga (foto 4).
Op de vrijdag is er een krachtgroep
waarin mensen vertellen over hun
ervaringen en zo elkaar ondersteunen.

Foto 4

Foto 1

Foto 2

Voor meer informatie kunt u altijd
bellen naar Mireille of Marijke of
langskomen op de inloop.
Tot ziens bij inloop Zevenkamp!
Adres: Carry van Bruggensingel 47
Tel: 088-2714201
Mireille 06-40358486
Marijke 06-30451053

Zin in Zen
Woensdag 25 augustus van 10 uur tot 15 uur willen we u kennis laten maken met
allerlei ontspannende activiteiten zoals: Yin yoga, mindfulness, klankhealing,
blotevoeten wandeling, lachyoga, ademhaling sessie, en nog veel meer.
De korte workshops duren een klein half uurtje.
U kunt in de ochtend en in de middag aan twee workshops meedoen.
De kosten voor de workshops zijn : € 1,- per workshop.

Foto 3

U moet zich wel opgeven!! Dit kan bij de inloop binnen of aan de balie.
Voor meer informatie kunt u bellen met Mireille, Marijke, Mirjam of Christine.
Tot ziens bij Inloop Zevenkamp!

Inloop Zevenkamp – Carry van Bruggensingel 47 – Zevenkamp –

✂

06-22904096 of 06-40358486

KLEUREN
VOOR
KINDEREN
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Puzzel & win: Woordzoeker
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De winnaar ontvangt een cadeaukaart.

ACCULADER
MISTLICHT
ACCULADER
AIRCO
PARKEERSENSOR
AIRCOBENZINETANK
RADIATEUR
DIMLICHT
REMPEDAAL
BENZINETANK
GASTANK
RESERVEWIEL
DIMLICHT
GRIL
RUITENSPROEIER
GASTANK
GROOTLICHT
RUITENWISSER
GRIL HOOFDSTEUN
VERSTRALER
INSPUITING
WINTERBAND
GROOTLICHT
KATALYSATOR
ZEKERINGEN
HOOFDSTEUN
KOELVLOEISTOF
ZOMERBAND
INSPUITING
KOPPELING
ZONNEKLEP
KATALYSATOR
KOELVLOEISTOF
De overgebleven letters vormen de oplossing.
KOPPELING
MISTLICHT
PARKEERSENSOR
Zo doet u mee!
Of scan de QR-code.
RADIATEUR
Los de prijspuzzel op en
REMPEDAAL
stuur uw oplossing in vóór
30 september 2021, onder
RESERVEWIEL
vermelding van uw naam,
RUITENSPROEIER
adres en telefoonnummer.
RUITENWISSER
E-mail naar:
VERSTRALER
stichtingboz@outlook.com
WINTERBAND
Winnaar vorige puzzel:
Oplossing vorige puzzel:
ZEKERINGEN
A.A.
Verouden-van
Hulst,
“Pepermolen”
ZOMERBAND
Carry van Bruggensingel.
ZONNEKLEP



Oplossing

AGENDA

Yoga Zin in Zen
Woensdag 25 augustus 2021
Tijd: 10.00 - 15.00 uur.

Drumcirkel Zevenkamp
Vrijdag 10 september 2021
Aanvang: 19.30 uur.

Pameijer Inloop Zevenkamp
Carry van Bruggensingel 47
Reserveren via

Huis vd Wijk Zevenkamp
Ambachtsplein 141
Reserveren via e-mailadres:

Mireille 06-40358486
Marijke 06-30451053

Joost.Kuijpers@buurtwerk.n
Telefoon: 06-10759427

Algemeen Alarmnummer
Politie/Brandweer/Ambulance
Alleen voor spoedeisende hulp en
levensbedreigende situaties.
Tel. 112
Algemeen nummer Zevenkamp:
Tel. 0900-8844

Leger des Heils Welzijn- en
Gezondheidszorg
Maatschappelijk Centrum R’dam
Kooikerweg 28
3069 WP Rotterdam
Tel. (010) 222 98 88

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Let op!

Alle agendapunten zijn onder
voorbehoud van de dan geldende
coronamaatregelen.

WIE
WAT
WAAR
COLOFON
De ZevenKrant is een uitgave
van Stichting Bewonersorganisatie 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

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. 088-377 76 66
Hobby Computer Centrum
Frits Wickerhoff
Aar 249a - 1e verdieping
Tel. 06-517 928 80

St. Buurtwerk Alexander
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
Tel. 010-4553799
info@buurtwerk.nl
joost.kuijpers@buurtwerk.nl
Tel. 06-107 594 27
Vraagwijzer Prins Alexander
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, ophaaldagen restafval/GFT/papier
Zie: www.mijnafvalwijzer.nl of
download de app 'Ophaaldagen
afval huiscontainers'
Afspraak grof vuil ophalen:
Tel. 14010
GGD gezondheidslijn
Tel. (010) 433 99 66
Spoedlijn: Tel. (010) 286 60 99
www.ggd.rotterdam.nl

Intuïtieve en emotionele ontwikkeling, Anna van Leeuwen
Maandag 13 september 2021
Tijd: 19.30-22.00 uur.

Gevelconcert 2021
Zaterdag 25 september 2021
Middag aanvang: 15.00 uur.
Avond aanvang: 19.00 uur

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

Toegang: vrij
Ambachtsplein
Winkelcentrum Zevenkamp

Dierenartsenpraktijk
Zevenkampse Ring 741
3069 MD Rotterdam
Tel. (010) 455 74 10

Woonstad Rotterdam
Prins Alexanderlaan 201
3065 RH Rotterdam
Van 8.30 uur tot 16.30 uur
Tel. (010) 440 88 00

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 Zevenkamp (wijkverpleging)
Zevenkampwvp@conforte.nl
Tel. 085 808 20 14
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

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
OBS Fridtjof Nansen
Jan Greshoffstraat 5
3069 WG Rotterdam
Tel. (010) 420 90 48

