
Waterlelie 
vernieuwd
OBS De Waterlelie blijft 
in ontwikkeling. Naast 
het vernieuwen van het 
logo en de website, is 
ook het interieur aan-
gepakt en voorzien van 
nieuw meubilair.
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Afscheid van 
een verbin-
der
Gro-up (Buurtwerk) 
en vrijwilligers na-
men afscheid van Joost 
Kuijpers. Na 15 jaar 
hard werken voor Ze-
venkamp vertrekt hij. 
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KORTE 
INFO
Stuur je kopij 
voortaan naar:
stichtingboz@outlook.
com

Actueel BOZ nieuws?
www.bo7kamp.nl

Recept

Martabak is een Indonesi-
sche pannenkoek die vele 
variaties kent. Dit is een 
recept van zoete martabak 
uit Noord Sumatra.

10 Jaar Sinterklaas in 
Zevenkamp

Stichting Sinterklaasisjarig 
organiseert op 12 november 
voor de 10e keer de intocht 
van de Sint in Zevenkamp.
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De Lenny Tristanostraat uit Ze-
venkamp is de 500ste straat in 
Rotterdam waar bewoners met el-
kaar een schoonmaakbende zijn 
gestart. Een schoonmaakbende 
is een groepje bewoners dat re-
gelmatig met elkaar het zwerfvuil 
in de straat opruimt. Zij krijgen 
schoonmaakspullen (zoals be-
zems, vuilknijpers, vuilniszakrin-

gen) en een budgetje waarmee ze 
het schoonhouden leuk en gezel-
lig kunnen houden. 

‘Regel jij dat maar eens, die 
Schoonmaakbende! Ik hoor het 
mijn overbuurvrouw Conny nog 
zeggen, lacht bewoner Ton Splin-
ter terwijl hij de Opzoomertaart 
in ontvangst neemt. Want normaal 

gesproken regelen Conny en Ton’s 
vrouw Dory alles rond het Opzoo-
meren in de straat. Bijvoorbeeld de 
jaarlijkse plantjesdag of een straat-
barbecue. ‘Maar toen ik mijn straat 
aanmeldde, bleken we ineens de 
500ste schoonmaakbende te zijn.’

Springlevend
Niet dat Ton onbekend is met het 

Opzoomertaart voor de Lenny Tristanostraat

Opzoomeren. ‘Toen ik nog werk-
zaam was bij de gemeente Rotter-
dam heb ik halverwege de jaren 
negentig nog meegeholpen met de 
organisatie van een groot buurtfeest 
voor alle Opzoomeraars op het 
Pijnackerplein. Heel de buurt liep 
uit, alle leeftijden en culturen bij 
elkaar. Het feest duurde dagen en 

(Vervolg op pagina 2)

500ste Schoonmaakbende in Rotterdam

ZevenKrant
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Wijkakkoord
Bewoners gevraagd mee te 
denken
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Van uw wijkagenten ...

Wilt u iets 
leuks doen 
voor uw wijk?

De bewonersorga-
nisatie Zevenkamp 
BOZ zoekt drin-
gend 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)

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 

• Moeite met schrijven van brieven
• Opstellen Curriculum Vitae (CV)
• Huursubsidie
• Zorgtoeslag
• Overleg met uw huisbaas
• Hulp nodig met lezen
• Formulieren invullen
• Buurtbemiddeling
• Wijk-initiatieven
• Vergunningen
• Regelingen
• Subsidies
• Bewoners-initiatieven
• Kopietje maken
• Vrijwilliger nodig of worden
• Samenwerkingsverbanden
• Kopje koffie of thee
• Of zomaar voor een praatje ...

Inloop BOZ 
Carry van Bruggensingel 47

3069 WD  Rotterdam
(achter Dirk van de Broek)

Vrijdag van 10.00 - 13.00 uur 
stichtingboz@outlook.com

Telefoon: 06-37563093

Bij de Inloop BOZ kunt u terecht voor

Hulp nodig?

er hing een geweldige sfeer. Mooi 
om te zien dat na al die jaren het 
Opzoomeren nog springlevend is in 
de stad.’

Opzoomerbezems
Ook de Lenny Tristanostraat Op-
zoomert al heel wat jaartjes. Op 
foto’s die op de mobiele telefoon te-
voorschijn worden getoverd, staan 
kinderen met bekende gele Opzoo-
merbezems enthousiast de straat te 
vegen. Die kinderen zijn inmiddels 
dertigers en allang vertrokken uit 
het ouderlijk huis. Gelukkig ha-
ken ook nieuwe bewoners aan. Zo-
als Nathalie van Leeuwen die met 
haar gezin nu vier jaar in de straat 
woont. ‘Het is een fijne straat met 
leuke buren waar je altijd terecht 
kunt. Ik zou hier echt voor geen 
goud weg willen.”

Stadsbeheer helpt 
mee
Op zaterdag 29 oktober komt de 
schoonmaakbende van de Lenny 

Tristanostraat voor het eerst officieel 
in actie. Dan wordt in alle vroegte 
het parkeerterrein ontdaan van alle 
herfstbladeren. Ton: “Dat is daar 
ieder jaar zo’n vieze troep en soms 
nog gevaarlijk glad ook. We halen 
alle auto’s weg, mijn buurman re-
gelt een afzetlint en we verwijderen 
vervolgens alle bladeren. Stadsbe-
heer zorgt met een wagentje dat alle 
bladeren worden opgeruimd en dat 
alles nog even goed schoon wordt 
gespoten.”

Strijd tegen zwerf-
vuil
De schoonmaakbendes zijn in 
2016 juni opgericht in bijzijn van 
toenmalig wethouder Joost Eerd-
mans. Toen deden 60 straten mee. 
De schoonmaakbendes binden de 
strijd aan met het zwerfvuil. In elke 
deelnemende straat vinden regel-
matig schoonmaakacties plaats. 

De schoonmaakbendes zijn een ini-
tiatief van Opzoomer Mee en wordt 
gesteund door de dienst Stadsbe-
heer.

(Vervolg van de voorpagina)

'Niet in de bek, wel in de bak'

Prins Alexander - Even de eendjes voeren: het mag niet meer. In onze stad 
geldt sinds 1 juli een voederverbod. Met speciale wegmarkering worden 
bewoners eraan herinnerd. Het blijft niet meer bij een waarschuwing, vanaf 
donderdag 1 september worden boetes uitgedeeld.

Eenden, ganzen en meerkoeten zijn gek op brood en patatjes en duiken 
er bovenop als het wordt gevoerd. Veel mensen willen zo dieren helpen en 
voedselverspilling tegengaan. Toch is een voederverbod nodig. Brood met 
zout en gist maken de stadsdieren te zwaar of ziek. Etensresten die over-
blijven trekken weer ratten, meeuwen en andere plaagdieren aan. Ook dat 
zorgt voor overlast.

100 Euro
Sinds 1 juli 2022 geldt een voederverbod voor de gehele stad. Rotterdam-
mers die toch eenden of andere stadsdieren voeren, kregen eerst een waar-
schuwing. 
Vanaf 1 september riskeren ze een boete van 100 euro. Milkpaints, afbeel-
dingen met natuurlijke (poeder)verf, helpen bewoners zich hieraan te hou-
den. In Prins Alexander ziet u deze voor het zwembad Zevenkamp, aan de 
Rietdekkerweg hoek Zevenkampse Ring. En aan de Zevenkampse Ring 
881 voor de Dirk van der Broek, op de stoep tussen de parkeerplekken.

Bron: Nieuwsbrief 10, Wijknieuws Rotterdam Prins Alexander.

Verboden te voeren

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je ano-
niem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Je kunt bij M. 
melden over bijvoorbeeld de productie en handel van synthetisch drugs, 
hennepteelt, ondermijnende criminaliteit, wapen- en mensenhandel. Zo 
lever je een bijdrage aan de veiligheid in je eigen omgeving.

Anoniem
M. is dé plek waar je anonimiteit verzekerd is. Er werkt een klein team van 
goed opgeleide mensen. Zij hebben maar één doel voor ogen: jouw anoni-
miteit beschermen. In een vertrouwelijk gesprek nemen zij de details van je 
melding met zorg door. Ze bieden je een extra vangnet: voor als je wel wilt 
melden, maar niet bekend wilt worden.

Bereikbaarheid
M. zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en 
met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en feestdagen van 9.00 
tot 17.00 uur. Daarnaast kan je 24/7 melden via meldmisdaadanoniem.nl/

Meld Misdaad Anoniem

Opvoeden en Zo
Woensdag 2 
november 20.00-
22.00 uur ONLINE

Voel je je soms ook meer een poli-
tieagent dan een ouder om de ruzies 
tussen je kinderen op te lossen? Wil 
jouw kind het liefste de hele dag 
filmpjes kijken op de telefoon? En 
geeft dat een dagelijkse discussie die 
de sfeer in huis niet beter maakt?
Dan is deze 6 wekelijkse ONLINE 
cursus perfect voor jou! Tijdens 
Opvoeden en Zo leer je meer over 
aandacht geven, regels stellen en 
ongewenst gedrag ombuigen. 

Voor wie? 
Ouders met kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 12 jaar.
De training wordt gratis aangebo-
den voor inwoners van Rotterdam. 
Meld je snel aan voor deze training. 
Er is een beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar.
Opvoeden en Zo, ter waarde van 
ruim 550 euro per deelnemer, mag 
Twinkeltje Opvoedondersteuning 
namens de Gemeente Rotterdam 
gratis aanbieden aan haar inwoners.
Veel ouders hebben Opvoeden en 
Zo succesvol gevolgd en merken 
écht verschil thuis.
De cursus bestaat uit 6 bijeenkom-
sten.

Meld je gelijk aan!
https://vvstwinkeltje.nl/cjg-site-op-
voeden-en-zo/

In memoriam
Onze vaste columnschrijfster en wijkbewoonster Dalia (pseudo-
niem) is op 1 september 2022 na een langdurige ziekteperiode 
overleden. 
Dalia voelde zich betrokken bij haar wijk en wilde in schrift een 
kleine bijdrage leveren aan deze wijkkrant. Haar columns waren 
vaak scherp maar altijd positief van aard en zetten mensen aan 
tot denken. Wij zullen Dalia en haar bijdragen missen.

De redactie
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ACHTERGROND / WIJKRAAD

Wijkraad Zevenkamp

Na de verkiezingen in afgelopen maart, zijn op 20 april 2022 de geko-
zen wijkraadsleden geïnstalleerd. In de komende edities van deze wijk-
krant zullen telkens één of twee van hen zich aan u voorstellen. Dit keer 
is dat Ab van der Torre.
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Foto: gem
eente Rotterdam

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 
tussen 10.00 en 12.00 uur. Behalve met vragen, kunt u ook met klachten 
en ideeën terecht. 

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'

De openbare vergaderingen in 2022 van de Wijkraad 
Zevenkamp zijn op de dinsdagen:
10 mei - 14 juni - 13 september - 4 oktober - 8 november - 
6 december.
De vergaderingen vinden plaats vanaf 20.00 uur, in het 
Huis van de Wijk, Ambachtsplein 141. Indien die locatie 
niet beschikbaar is, in de Vijf Havens, Zevenkampse Ring 
40.
Voor inspreken tijdens een vergadering kunt u zich tot 
12:00 uur op de vergaderdag aanmelden per e-mail op: 
gebiedprinsalexander@rotterdam.nlDe wijkraad Zevenkamp gaat komende periode samen 

met bewoners van Zevenkamp en de gemeente een 
wijkakkoord opstellen. Het wijkakkoord is een wijkplan, 
waarin staat wat er volgens de bewoners de komende 
tijd moet gebeuren om de wijk beter te maken. Ook 
afspraken hoe de wijkbewoners worden betrokken bij 
stedelijke onderwerpen in Zevenkamp staan erin.

De wijkraad gaat de wijk in om uw ideeën en 
aandachtspunten voor Zevenkamp op te halen. Mocht 
u hen missen, dan kunt u er voor kiezen één van de 
volgende bijeenkomsten bij te wonen. 

9 november 
Het Huis van de Wijk van 19:00 tot 22:00 uur,
Ambachtsplein 141.

14 november
Buurtsteunpunt van 19:30 tot 21:30 uur,
Kooikerweg 10.

15 november
De SevenCamp van 10:00 tot 12:00 uur,
Tochtenweg 37.

23 november
Ontmoetingskerk van 20:00 tot 22:00 uur,
Ben Websterstraat 1.

Op deze bijeenkomsten presenteert de wijkraad de 
opgehaalde ideeën en kunt u in gesprek om uw ideeën  

Wijkakkoord
en / of aandachtspunten 
voor de wijk toe te voegen.

U kunt ook zelf meedoen 
door in te loggen op Mijn-
Rotterdam en te kiezen 
voor projecten Zeven-
kamp. Op deze pagina 
staan mogelijkheden om 
mee te denken met het 
project of om daarop te re-
ageren. Zo kunt u een dis-
cussie aangaan en/of een 
ranking aangeven van wat 
u belangrijk vindt in Ze-
venkamp. 

Reageren per mail kan na-
tuurlijk ook naar wijkra-
den@rotterdam.nl

Wanneer u nu plotseling 
een idee krijgt en bang ben 
het weer te vergeten dan 
kunt u het ook snel even 
appen naar 0620319065

De wijkraad kijkt ernaar uit 
om samen met u tot een 
succesvol wijkakkoord te 
komen.

"Op dinsdag 13 september 2022 is tijdens de openbare vergadering van de 
wijkraad van Zevenkamp, Rashida Vlijter beëdigd als lid van de wijkraad. 
Dit na het vertrek van Manon van Dijk, die vanwege onverenigbaarheid 
van functies niet verder kon als lid van de raad. Rashida heeft al heel veel 
ervaring daar zij lid was van het wijkcomité. Zij is heel enthousiast en kijkt 
ernaar uit om haar functie te mogen oefenen. Proficiat Rashida!"

Nieuw wijkraadslid

Rashida Vlijter

Ab van der Torre

In maart dit jaar werd ik gekozen 
in de wijkraad Zevenkamp. Een 
maand later werd ik door burge-
meester Aboutaleb geïnstalleerd, sa-
men met 6 andere Zevenkampers. 
Ik vind het een eer u te mogen ver-
tegenwoordigen. En hartelijk dank 
voor het vertrouwen.

Al sinds 1984 woon ik in Zeven-
kamp. In de jaren 1998-2002 en 
2004-2006 zat ik voor de VVD in 
de deelgemeenteraad. Het geeft mij 
voldoening als ik iets voor wijkbe-

woners kan betekenen. Mijn bo-
terham verdien ik bij het Sociaal 
en Cultureel Planbureau, waar ik 
onderzoeker ben.

De wijkraad zit nu midden in het 
participatieproces met de bewo-
ners. Die participatie moet leiden 
tot een wijkplan en tenslotte tot 
een wijkakkoord: convenant tussen 
wijkraad, gemeente en netwerk-
partners. Door mijn lidmaatschap 
van de VVD heb ik korte lijntjes 
naar de Rotterdamse politiek. Dat 
bleek wel toen mede door mijn 
bijdrage de VVD op 22 september 

schriftelijke vragen stelde aan de 
wethouder over een prijsplafond 
voor mensen met stadsverwarming 
(zie https://gemeenteraad.rotter-
dam.nl/Reports/Item/00702557-
44a4-439f-8c7c-aa7cf9b6da58). 
Die vragen werden medeonder-
tekend door VOLT en LR. Op 
Prinsjesdag werd er immers geen 

energiecompensatie toegezegd aan 
mensen met stadsverwarming. In-
middels ligt die toezegging van het 
kabinet er wel. Daarmee zijn lang 
niet alle problemen met te hoge 
energietarieven opgelost, maar er is 
wel een grote stap gezet.

Ik hoop velen van u de komende 
maanden op straat, aan huis of in 
zaaltjes te ontmoeten. Dan hoor 
ik graag wat uw wensen en ideeën 
voor Zevenkamp zijn. 

Ab van der Torre

Ook kunt u digitaal uw wensen 
kenbaar maken via:
https://mijn.rotterdam.nl/zeven-
kamp/  Kies projecten en daaron-
der wijkakkoord
https://www.gemeentepeiler.nl/
rotterdam/

U kunt mij ook een bericht te stu-
ren: agj.vandertorre@wijkraadrot-
terdam.nl
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VARIA 

Recept

Martabak Manis Medan
Martabak is een Indonesische pannenkoek die vele variaties kent. Dit is een recept van zoete mar-
tabak uit Noord Sumatra.

Voor 2 à 3 stuks hebt u nodig:
• 250 gram patentbloem
• 1/2 theelepel bakpoeder
• Zakje vanillesuiker
• 1 ei
• 50 gram suiker
• 1/4 theelepel zout
• 325 ml water
• Margarine

Beleg:
• 50 gram suiker
• 2-3 theelepels kaneelpoeder
• 2-3 eetlepels chocolade hagelslag
• 2-3 eetlepels geraspte kokos
• 2-3 eetlepels fijngehakte pinda

Voorbereiding:
• Klop in een beker het ei schuimig, zet opzij.
• Zeef patentbloem met bakpoeder, roer vanillesuiker, suiker, zout en het geklopte ei erdoorheen tot 

een glad mengsel.
• Voeg goed roerend (mixer) beetje bij beetje het water toe zodat het mengsel verandert in een zacht 

beslag.
• Laat het beslag afgedekt en op kamertemperatuur 60 minuten rusten om te rijzen.

Bakken:
• Verwarm een grote platte koekenpan (antiaanbak) op het fornuis.
• Zet de warmtebron laag, smelt een klontje margarine zodat de hele bodem bedekt is.
• Schep met een grote lepel 1/3 tot 1/2 van het beslag in de pan tot een dikte van 5 à 10 mm en zorg 

dat de hele bodem gelijkmatig bedekt is. Leg een deksel op de pan.
• Kijk na enkele minuten of de bovenkant van de martabak droog is en er kleine gaatjes zijn ontstaan. 

Dan is hij gaar. 
• Besmeer de bovenkant met margarine en strooi er gelijkmatig suiker, kaneelpoeder, hagelslag, ko-

kosrasp en pinda’s op. 
• Snijd de martabak doormidden en leg de helften met de belegde kant op elkaar op een groot bord 

of grote schaal en snijd hem in 8 stukken.
• Herhaal het bakken met de rest van het beslag. Selamat makan! Mmm.

Eén kapotte lift is al balen, 
maar twéé die naar de fi-
listijnen zijn, is een regel-
rechte ramp. Want het is al 
tijden trappenlopen gebla-
zen voor de bewoners van 
een wooncomplex in Rot-
terdam-Zevenkamp, ook 
voor de ouderen en de-
genen die slecht ter been 
zijn. Het ongerief zorgt te-
vens voor oplopende span-
ningen onder de slachtof-
fers van deze technische 
malheur.

Wie even zijn oor te luis-
ter legt in het trappenhuis 
van het drie verdiepingen 
tellende gebouw bij het 
Ambachtsplein, hoort het 
zuchten, steunen en het 
mopperen. Zeker degenen 
die helemaal naar boven 
moeten, en niet meer zo 
kwiek zijn, komen koerend 
boven. Want het is zeulen 
met boodschappen, sjou-
wen met buggy's, torsen 
met bagage. ,,Het is ver-
schrikkelijk, meneer’’, zegt 
een dame die de prestatie 
zojuist heeft volbracht.

Monteur
De situatie in een noten-
dop: het uit 1982 stam-
mende bouwwerk heeft 
twee liften, met dieprode 
deuren. De linkse gaf als 
eerste de geest. Onderde-
len van die installatie wer-
den gebruikt om de andere 
aan de praat te houden. 
Tevergeefs. Ook nummer-
tje twee begon kuren te 
vertonen en kwam op den 
duur - letterlijk met een 
grote dreun - tot stilstand. 
Soms wist een monteur 'm 
aan de praat te krijgen, 
maar dat plezier was van 
korte duur. Einde oefening.

Of dat allemaal nog niet 
genoeg was, leidde de hele 

toestand rond de weige-
rachtige liften tot wrevel 
onder de bewoners. Zo erg 
zelfs, dat sommigen niet 
met naam en toenaam in 
de krant willen. ,,Stel je 
voor dat iemand een hart-
stilstand krijgt. Hoe moet 
je die dan in de ambulance 
krijgen’’, moppert er één. 
Briefjes met tekst en uitleg 
worden in de avonduren 
stiekem verwijderd, er 
wordt volop gefoeterd op 
de Vereniging van Eigena-
ren, die de kaarten tegen 
de borst zou houden.

Hartpatiënt
Wél openhartig is Ronald 
van de Ven (58), wiens 
moeder in het complex 
woont. ,,Ze woont twee-
hoog, is bijna 82’’, vertelt 
hij. ,,Normaal wandelt ze 
zó de lift in met haar rolla-
tor. Maar nu kan dat niet. 
Gaat ze met een tas vol 
boodschappen de trap op, 
treetje voor treetje. Ramp-
zalig natuurlijk. Zelf kan 
ik weinig voor haar bete-
kenen. Ik ben hartpatiënt, 
met een versleten enkel en 
knie. Voor mij is het niet te 
doen om al die trappen op 
te lopen.’’

Een rondgang over de ga-
lerijen levert weinig ex-
tra informatie op. Som-
mige bewoners fluisteren 
wat door een halfgeopend 
raam, of houden zich op de 
vlakte. Woningbezitter Ma-
rion niet. ,,Ik ben slecht ter 
been, maar móet wel naar 
beneden vanwege m'n 
hond. Dit kan niet meer. 
Het is onmenselijk. Moeten 
we wachten tot er een on-
geluk gebeurt?’’

Eind dit jaar
Vicevoorzitter René Hoek 
van de Vereniging van Ei-

Ergernis door kapotte 
liften: ‘Mijn buren 
hebben een invalide 
kind, dat komt 
nauwelijks nog buiten’

© Jan Kok | Boomerang Fotografie

genaren zegt dat de op-
lossing in zicht is: ,,De lift 
wordt gerepareerd door 
SkyLift. De onderdelen 
worden eind dit jaar ver-
wacht. Begin volgend jaar 
wordt de klus geklaard.’’

Volgens hem had de zaak 
al eerder beklonken kun-
nen zijn, mits de bewoners 
zich niet hadden verzet te-
gen het karwei à 35.000 
euro. ,,De lift had allang 
vervangen moeten wor-
den. Acht jaar geleden za-

gen we dit al aankomen. 
Maar ja, als mensen gaan 
tegenstemmen, wat moet 
je dan? Wachten tot ‘ie ka-
pot gaat. Iedereen heeft er 
nu last van. Ook mijn bo-
venburen met een invalide 
kind. Dat komt nauwelijks 
nog buiten.’’

Handjes
Eén tranendal dus? Geluk-
kig niet, leert een belletje 
naar directeur Thijs Jansen 
van SkyLift. Desgevraagd 

speurt hij naar moge-
lijkheden om de liftsores 
eerder op te lossen. ,,De 
onderdelen zijn besteld, 
met spoed. Met een beetje 
geluk hebben we die voor 
eind oktober binnen. Wat 
we nu nog nodig hebben, 
zijn handjes om het werk 
te doen. Ook hier doen we 
ons stinkende best en zet-
ten alle zeilen bij. Want dit 
is allemaal uiterst verve-
lend voor die mensen.’’

AD Rotterdams Dagblad, 
Marcel Potters

De 1e Zevenkampse kampioen-
schappen vliegtuigjes werpen heeft 
plaatsgevonden op 13 augustus op 
het Ambachtsplein.  
We hebben geweldig mooie vlieg-
tuigen over de vliegbaan heen zien 
razen. De verste worp van deze dag 
was ruim 21 meter!

Zevenkampse 
kampioenschappen 
vliegtuigjes werpen
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SCHOLEN / VARIA 

De Buskesschool is een lekker fitte school en doet mee 
aan de Europese schoolfruit- en groenteregeling. Van-
daar  ook de belangstelling voor een watertappunt op 
het schoolplein. De school wil water drinken stimuleren, 
water waar je naar believen ook vers fruit in kan mixen 
van sinaasappel tot citroen, van komkommer tot munt en 
aardbei. Stukken beter dan de Wickies. 

Gymleraar meester Yori Broers heeft Nathalie en Jay-
den uitgekozen om het lint bij het watertappunt door te 
knippen. Het tappunt is er al een half jaar, maar door 
corona bleef een officiële opening uit. De internationale 
kraanwaterdag was dan ook een unieke gelegenheid om 
de uitgestelde opening vorm te geven. Het tappunt is 
omringd door een ballonnen boog. Via streaming kan de 
openingsact in alle klassen gevolgd worden. Ishaya zorgt 
als talent voor de foto’s. ‘Er komt nog een bord boven’ 
vertelt meester Yori. 

Er gebeurt nog veel meer in de school. Alle klassen krij-
gen wateropdrachten te verwerken naast het drinken van 
water met verschillende smaken. De groepen 1 tot 3 gaan 
water druppels knutselen. De groepen 4 tot 8 gaan water 
zuiveren met grind, zand en watten. Wat is het meest ef-
ficiënt? Daarnaast komt er nog een heel blad met vragen. 
Meester Yori heeft alle materialen bij elkaar gebracht, wel 
een dag werk. Hij vindt het echt leuk. ‘Water drinken en 
verse groenten en fruit, het is de inzet waard.’

Watertappunt Buskes 
school onthuld

Deel 2 

20 Augustus was de grote afsluiting 
van de Summer Games op het Am-
bachtsplein.  
Natuurlijk was Marieke weer van 
de partij om de meest geweldige 
knutselwerkjes te maken met de 
kinderen. 
Er was een heerlijk verkoelend ijsje. 
En verder was er schuim, veel 
schuim, ontzettend veel schuim. 
Maar dat is logisch tijdens een 
schuimparty.  

Wij willen graag iedereen bedanken 
die heeft geholpen om deze activi-
teiten tot stand te brengen. Zonder 
jullie was het nooit zo'n groot suc-
ces geworden!

Summer Games

Obs De Waterlelie blijft in ontwikkeling. Dit keer met een nieuwe huisstijl. 
We zijn er trots op en konden niet wachten u ons nieuwe logo te laten zien 
(foto 1). Een logo met frisse moderne kleuren. Naast de kleuren van het 
water, de waterleliebladeren en de bloeiende bloem toont het kleurrijke 
logo ook de diversiteit die wij omarmen. Ieder talent is bij ons welkom en 
helpen wij bloeien. Ons nieuwe motto bij het logo is daarom ook: Zet jouw 
talent in bloei!
Met de komst van ons nieuwe logo hebben wij ook onze website opgefrist. 
Een moderne website die recht doet aan onze prachtige school. Ons nieuwe 
internetadres is: www.dewaterlelie.nl
Als laatste hebben we onze school voorzien van nieuw meubilair met prach-
tige leerpleinen en zal de buitenkant van het gebouw worden opgeknapt.
Onze nieuwe huisstijl straalt vrolijkheid en plezier uit want dat vinden wij 
belangrijk in ons onderwijs. Elke dag met plezier leren en te vertrouwen op 
jezelf en de wereld.
Om dit te vieren hebben alle leerlingen een heerlijke cupcake gekregen met 
ons nieuwe logo er op. (foto 2)

Vernieuwing op 
“De Waterlelie”
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BOZ-ACTIVITEITEN

Zeker 200 Zevenkampers herbe-
leefden hun jeugd bij het repertoi-
re  van Gouwe Ouwe die op schit-
terende wijze weer gestalte gaven 
aan Cliff Richard, Peter Koelewijn, 
The  Monkies, The  Everly  Bro-
thers. Er werd vrolijk gedanst en 
een heuse Rock 'n Roll groep deed 
ons wegdromen. De zwaaiende pet-
ticoats en de behoorlijke shakes to-
verden her en der een glimlach. Het 
rijdend podium van het Rotterdams 
Volkstheater werd retro versierd 
met rieten bar, palmboom, lampi-
ons en een roze flamingo. De tafel-
tjes werden omgetoverd in een kleu-
rige bistro. Van  diverse stelletjes in 
het publiek werd een polaroidfoto 
gemaakt. De  suikerspin traditie 
werd in ere gehouden. Het publiek 
zong mee uit volle borst, aange-
moedigd door de  artiesten:  ’Kom 
van dat dak af!’ Het werd een com-
pleet interactief gebeuren. Hekken-
sluiter was de One And Only Elvis 
Presley.  De  heupwiegende artieste 
kreeg de nodige bijval en gaf graag 
toe aan een fotosessie. Wie wil er 
niet terug naar de sixties?

Gouwe Ouwe
Pleinbioskoop

Queen verpletterend
De pleinbioscoop op het Ambachtsplein met de film Queen was een 
groot succes met 125 bezoekers. De voorstelling werd vooraf gegaan door 
drie dansgroepen van Dansschool Demi Point. Schitterend waren de juni-
oren met stijlvolle vlechtjes. De grotere meiden dansten rocknummers met 
een enerverend ritme. Alle groepen traden als een wervelwind wel drie keer 
op met telkens wisselende kleding. Het enthousiasme spatte er vanaf. Je zag 
dat de jonge dansers er heel veel plezier aan beleefden. Het publiek genoot. 
Voorbijgangers kwamen spontaan aansluiten. 
Dan kwam de film op het reuzescherm. Geen filmvoorstelling zonder pop-
corn. Zowel beeld als geluid waren extreem goed, met dank aan operator 
Wesley Schuijff. Freddie  Mercury  wordt de naam van de ambitieuze  en 
super  originele Pakistaanse zanger met bijzonder stemgeluid. De film 
schetst de successen van de band Queen met pakkende muzieknummers en 
spectaculaire performances. Freddie als leadzanger en de band vormen 
één grote familie. Hij ontmoet ook zijn ‘Love of My Live’! Zijn vriendin 
was zijn allergrootste liefde. Toch slaagt de commercie erin Freddie los te 
weken. Mercury komt uit de kast en geraakt in de vernieling door verkeerde 
vrienden. Bij hem wordt aids geconstateerd. Tenslotte keert hij terug naar 
‘de familie’ zijn echte vrienden. Net op tijd voor het Live AID concert voor 
Afrika. We krijgen schitterende beelden van een overvol Wembley Stadion. 
De participatie van de concertbezoekers is ongekend, dat geldt ook voor de 
Zevenkampers op het Ambachtsplein die meezingen en klappen, een uniek 
gebeuren. Voor herhaling vatbaar, ‘geweldig’ waren de reacties.

De BOZ organiseerde samen met 
Inloop Pameijer Zevenkamp een 
heel gezellige burendag. 

Het begon met de koffietafels verge-
zeld van kleurrijke gebakjes vol tul-
pen. Daarmee werd verwezen naar 
de hoofdactiviteit: het poten van 
1500 tulpenbollen om de bloem-
bakken in maart volgend jaar om te 
toveren tot een kleine Keukenhof. 
Verrassing van de dag was het op-
treden van twee jonge muzikanten 
Mara en Mika, met Bandolero waar 
een dansje op werd gewaagd. Ook 
Mickey Mouse kwam nog even 
langs bij de kinderen van het kin-
derdagverblijf! In de binnenruimte 
stonden grote tafels vol eigen crea- 
werk, wenskaarten, breiwerk, heb-

bedingetjes, speelgoed en vintage, 
er werden kaarsen gemaakt en kei-
en beschilderd. Buurtbewoner Jan 
deed de barbecue en bakte de ham-
burgers bruin. We konden gelukkig 
heel wat buurtbewoners begroeten. 
Het team (vrijwilligers en bewoners 
van de Carry van Bruggensingel) 
dat aan het planten ging, was niet af 
te remmen. Mooie kuiltjes werden 
het en de bollen kwamen met het 
puntje omhoog. Voor de sier werd 
er nog wat aarde over gestrooid en 
alles werd keurig opgeveegd. Han-
dige buren en vrijwilligers, dat vin-
den wij. De bewonersorganisatie 
Zevenkamp is nieuwsgierig naar 
maart volgend jaar. Wordt het een 
prachtige gele bloemenzee?

Burendag bij Carry van Bruggenplein
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BOZ-ACTIVITEITEN

Tijdloos 
																			

	

Marjolein Meijers 
Aanvang 14:00 uur 

Zondag 6 november 2022 
Huis van de Wijk Zevenkamp 

Reserveren: stichtingboz@outlook.com 
06-37563093 

																														 			 		 			 	

Toegang GRATIS 

Toneelgroep Tatio speelt...
Tatio is een amateur toneelvereniging uit Rotterdam-Zevenkamp. Op-
gericht in 1988 spelen zij al jarenlang een luchtig repertoire, zoals blij-
spelen en kluchten, hoewel een uitstapje naar een ander genre niet is 
uitgesloten. Zo staan er de laatste jaren bijvoorbeeld ook Sinterklaas 
voorstellingen voor kinderen op het programma.
In de maanden november/december zal toneelgroep Tatio twee keer een 
voorstelling verzorgen in Huis van de Wijk Zevenkamp, Ambachtsplein 
141, Rotterdam-Zevenkamp. 

Woensdag, 30 november – Kindervoor-
stelling: Sinterklaas en Klungelpiet
Nooit eerder mocht Klungelpiet mee met de stoomboot naar Nederland. 
Dat komt omdat hij zijn pietendiploma nog niet heeft gehaald. Steeds weer 
ging er iets fout. En hij wil zo graag!
Na al die jaren heeft Sinterklaas toch een beetje medelijden gekregen en 
daarom heeft hij beloofd dat Klungelpiet dit jaar mee mag, als hij extra zijn 
best doet. Maar hoe zou dat gaan? Weet Klungelpiet wel hoe alles gaat als 

Sinterklaas in Nederland is? En lukt het deze Klungelpiet om alles tip top in 
orde te krijgen voor de komst van Sint naar Huis van de Wijk Zevenkamp? 
Hopelijk kunnen de kinderen hem een klein beetje op weg helpen!
Op woensdag, 30 november speelt toneelgroep Tatio deze interactieve Sin-
terklaas voorstelling voor kinderen van 4-7 jaar. 
Duur van de voorstelling ca. 50 minuten gevolgd door meet & greet met 
Sinterklaas. Tijdens de meet & greet kunnen de begeleiders zelf een leuke 
foto maken met de Sint.

Wanneer: Woensdag, 30 november 2022
Waar: Huis van de Wijk Zevenkamp, Ambachtsplein 141
Tijd: 14.30 uur
Toegang: Gratis

Wel even van tevoren reserveren: stichtingboz@hotmail.com
U weet het: vol is vol!

Zondag, 18 decem-
ber – Londen-Parijs
Richard verheugt zich op een gezel-
lig weekend met Daphne. Plotse-
ling staat vriend Peter op de stoep, 
die zijn flat en heel zijn leven in 
beslag neemt. De familie van Peter, 
die op bezoek komt, moet denken 
dat Richard’s flat van Peter is. En 
dan stapelt het ene misverstand zich 

op het andere. Wanneer er dan nòg 
een bekende van zowel Richard als 
Peter verschijnt..... is de chaos com-
pleet.
Op zondag, 18 december speelt 
toneelgroep Tatio in Huis van de 
Wijk Zevenkamp deze heerlijke, 
ouderwetse klucht die garant staat 
voor een middag ongecompliceerd 
lachen!

Wanneer: Zondag, 18 december  
 2022
Waar: Huis van de Wijk Ze- 
 venkamp, Ambachts- 
 plein 141
Tijd: 13.30 uur
Toegang: Gratis
Wel even van tevoren reserveren: 
stichtingboz@hotmail.com
Ook hier geldt: vol is vol!
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Hallo 
Zevenkampers!

Jullie kennen me nog niet, 
maar door dit stukje hoop 
ik daar verandering in te 
brengen. Dit is namelijk 
het eerste stukje wat ik 
voor de Zevenkrant zal 
schrijven en het leek me 
handig om me allereerst 
voor te stellen. Ik hoop 
hiermee dat we op deze 
manier bekend met elkaar 
raken en dat we elkaar 
sneller zullen vinden. 

Wie ben ik? 
Ik ben Nani Lima Fernan-
des en ik ben sinds oktober 
dit jaar werkzaam bij gro-
up buurtwerk in Zeven-
kamp. Voor deze periode 
heb ik twee jaar stage ge-
lopen bij gro-up buurtwerk 
in Nesselande en het Lage 
Land, dus ik ben al goed 
bekend met de organisatie 
en de opdracht.  
Ik ben 27 jaar en ik woon 
al mijn hele leven in Rot-
terdam Zuid. Ik ben daar-

Gitaar-, ukulele- en mandolineles in het 
Huis van de Wijk Zevenkamp

Vanaf dit schooljaar geeft gitaardocent Martine Sikkenk gitaar, mandoline 
en ukulele lessen in het Huis van de Wijk op het Ambachtsplein. 
Martine studeerde op het conservatorium klassieke muziek met hoofdvak 
mandoline en bijvak gitaar. Ze gaf concerten van Lutjebroek tot Dedems-
vaart en van Rome tot Tasjkent. Ze geeft met veel plezier les aan jongeren 
en volwassenen maar ook aan jonge kinderen. Met een kleine gitaar of 
ukulele kan dit al vanaf 6 jaar, met mandoline kan je beter  vanaf 8 jaar 
beginnen. 
Martine is al aangesloten bij Muziekcentrum Rotterdam waarmee ze regel-
matig leuke concerten organiseert. Ook werkt ze samen met het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur. Zij betalen het lesgeld voor kinderen en jongeren uit 
gezinnen waar te weinig geld is voor muziekles: https://jeugdfondssporten-
cultuur.nl/
Als je geïnteresseerd bent in gitaar, ukulele of mandoline lessen kijk dan 
eens op de website www.muziekcentrumrotterdam.nl

om nog niet heel bekend 
in dit gedeelte van Rotter-
dam. Ik kijk er erg naar uit 
om meer van Zevenkamp 
en vooral diens bewoners 
te leren. 

Wat ga ik doen?
Ik ga mij inzetten voor het 
ouderenwerk. Ik hou me 
hierbij vooral bezig met de 
75+ huisbezoeken, vitale 
woongemeenschappen en 
allerlei andere activiteiten 
gericht op de ouderen in de 

wijk, maar ook voor heel 
Prins-Alexander. 

Omdat ik 7 jaar in een ver-
zorgingshuis heb gewerkt 
met ouderen, ben ik al be-
kend met de doelgroep. Ik 
ben een goede luisteraar 
en ben erg geduldig, dat 
vind ik voor deze doelgroep 
erg belangrijk. Ik vind het 
belangrijk dat ik van meer-
waarde kan zijn in het le-
ven van ouderen en dat ik 
het welzijn van de mensen 
om me heen kan verbete-
ren.

Hoe kunt mij berei-
ken?
Mocht u nog vragen voor 
mij hebben of juist uw zor-
gen bij mij willen uiten, dan 
kunt mij vinden in het huis 
van de wijk in Zevenkamp. 
Ook kunt u mij bereiken via 
mijn email: nani.limafer-
nandes@gro-up.nl. Ik ben 
altijd bereid om (onder het 
genot van een lekker bakje 
koffie) u een luisterend oor 
te bieden. Schroomt u dan 
vooral niet om op mij af te 
stappen. 

Ik zie u (hopelijk) gauw!

Even voorstellen ...

Nani Lima Fernandes

Gewijzigde openingstijden
Huis van de Wijk Zevenkamp

Maandag open inloop:
09.00-13.00 uur

Dinsdag open inloop:
09.00-13.00 uur

Woensdag open inloop:
09.00-13.00 uur

Donderdag open inloop:
09.00-11.00 uur
14.00-16.00 uur

Vrijdag open inloop:
09.00-12.30 uur

Alleen voor vaste activiteiten of op afspraak 
zijn wij open op andere tijden.

Docente Martine Sikkenk

Ac#viteiten	Huis	van	de	Wijk	Zevenkamp	
2022

Dag Tijd Kosten	/	Informa#e	bij	 Herhaling	/	data Afwijkende	loca#e

Babbelgroep	(NL	taal) maandag 09.30	-	11.00 gra9s
Fit	voor	Vrouwen	 maandag 09.15	-	11.00 gra9s
Crea9ef	samen maandag 10-00-	12.00 gra9s,	diamond	pain9ng,	3D	kaarten
Consulta9ebureau	55+ maandag 10.00-	13.00 Chris9ne	van	Roekel,	0612280873

Naaiatelier	Kledingrepara9e	/	vermaken.	Met	begeleiding.	 maandag 11.00	-	13.30 gra9s	(eigen	materiaal	meenemen)

Ontmoe9ngsac9viteit	Himmat	groep maandag 13.00	-	17.00 gra9s
Linedance	(beginners	start	18:45	en	gevorderden	20:00	uur) maandag 18.45	-	22.00 info	bij	Alice:	06	16004866
In	beweging	komen	incl.	lunch	en	middagac9viteit																	
(	i.s.m.	Pameijer) dinsdag 10.00	-	14.30 gra9s

Checkpoint	Alexander	 dinsdag 10.00	-	13.00 op	afspraak:	0657757260
Repaircafe woensdag 14.00-16.00 op	afspraak:	0614105654
Taalles woensdag 09.30	-	12.00 Aanmelden	via	taalpunt
Digicafe	inloopspreekuur	(Hulp	met	laptop,	tablet	&	telefoon) woensdag 10.00	-	13.00 op	afspraak:	0612724950
Leesclub woensdag 14.00	-	16.00 Op	afspraak 2e	wk	vd	mnd
Kids	Club	Zevenkamp	(6	-	12	jaar) woensdag 14.00	-	15.30 gra9s m.u.v.	schoolvakan9e
Taalles donderdag 09.00	-	12.00 €	20,00	(20x)	(via	het	Taalpunt) m.u.v.	schoolvakan9e
Taalpunt donderdag 09.30-11.30 inschrijven	taallessen Huis	van	de	Wijk	Ommoord

Sigrid	Undsetweg	300
Taalgroep	beginners	(NL	taal) donderdag 10.00	-	12.00 €	20,00	(20x)	(via	het	Taalpunt)

Schilderen	en	tekenles donderdag 13.30-15.30 gra9s
Jongeren	Meet-up	(10	-	15	jaar) donderdag 19.00	-	20.30 gra9s
Voice	of	all	Women vrijdag 10:00	-	12:00 gra9s
Lachyoga vrijdag 20.00-21.00 vrijwillige	bijdrage,	Louis	van	der	Valk	0640202711 derde	vrijdag	van	de	maand

1
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VARIA 

Van één van onze verslaggevers.

Vandaag ben ik op bezoek bij de 
mensen van de stichting ‘Sinter-
klaasisjarig’ die dit jaar op 12 no-
vember vanaf 14.00 uur voor de 
10e keer alweer de  Sinterklaas  in-
tocht van Zevenkamp organiseren.
De drijvende krachten achter deze 
stichting zijn Pierre en Monique 
Rietveld, en Cor en Nancy van 
Veenhuijzen. 

Wat mij brengt tot de vraag: waar 
kennen jullie elkaar van en wat 
bracht jullie tot deze Sinterklaas in-
tocht ?
Dan begint men te vertellen. 

Wij kennen elkaar vanuit het Op-
zoomeren waar we als buren elk jaar 
leuke activiteiten hebben georgani-
seerd voor onze woonwijk, ook wel 
Wollenfoppenwijk of Jazzbuurt ge-
noemd.  Wij hebben destijds wijk-
feesten,  Halloween maar ook  Sin-
terklaas  activiteiten georganiseerd. 
En dat was in het begin als Pieten 
langs de deuren met strooigoed en 

een klein presentje. Toen een  Sin-
terklaasfeest  in een grote tent met 
alleen Pieten. Het jaar daarop 
weer een Sinterklaasfeest maar met 
een Sinterklaas. En het jaar daarop 
zijn wij zelf als Sinterklaas en Zwar-
te Pieten begonnen. En toen liep 
het gierend uit de hand, zeggen de 
mensen van de stichting lachend. 
Er ontstond als  gezamenlijke hob-
by het vertolken van Zwarte Pieten 
en  Sinterklaas,  in het begin alleen 
voor de wijk, toen voor vrienden en 
familie en uiteindelijk ook huisbe-
zoeken  en bij  bedrijven  en instel-
lingen. En wij gaven medewerking 
aan intochten en waren figuranten 
in een Sinterklaasfilm.

Het werd dus professioneel? 

Nee niet professioneel maar wel 
met een gedreven passie. We heb-
ben geïnvesteerd in schitterende 
handgemaakte kostuums en goed 
haarwerk, pruiken en baarden.  Al-
lemaal om een  fijne  geloofwaardi-
ge herinnering bij de kinderen en de 
mensen achter te laten.  Wij  doen 
het voornamelijk voor de kinde-
ren, die blije gezichten, en ook ou-
ders die lachend toekijken en hun 
kindertijd herinneren. Maar zoals 
gezegd elk jaar  organiseerden  wij 
een  Sinterklaasfeest  voor de kin-
deren uit onze wijk en later ook 
voor andere kinderen zoals school-
vriendjes en neven en nichten. 
En op één van de  Opzoomer bij-
eenkomsten leerden  wij  de huidi-
ge voorzitter van de BOZ  Ed de 
Meijer kennen, toen gemeentelijke 
opbouwwerker, gedreven en vol 

passie om mensen bij elkaar te bren-
gen.  Hij  vroeg:  als er nu mensen 
zijn met een goed initiatief of idee, 
misschien kan ik jullie assisteren. 
Nou en wij hadden wel een idee, 
een  Sinterklaas  intocht in Zeven-
kamp met een “Meet & Greet” met 
de Sint. En zo is het uiteindelijk 
begonnen. Dat dit zo’n succes zou 
worden en dat het  zo’n  impact 
zou hebben op de wijk hebben wij 
nooit verwacht.

Wij hadden in eerste instantie mis-
schien een honderd mensen en kin-
deren verwacht. 
Maar toen onze koets voor de eer-
ste keer het Ambachtsplein nader-
de en wij zagen dat heel het  Am-
bachtsplein vol stond met mensen. 
Kinderen, vaders en moeders, opa’s 
en  oma’s. Toen  vroegen wij ons 

echt af waar we aan waren begon-
nen.  En nu na al die jaren zijn wij 
als kleine stichting trots en blij dat 

we het mogen en kunnen organise-
ren. 
En moeten hiervoor onze dank uit-
spreken voor iedereen die ons assis-
teert want zonder de steun van deze 
mensen en organisaties was het niet 
mogelijk.  Zoals daar is Volkstuin-
vereniging  VTV de Tochten, de 
Winkeliersverenging Ambachts-

plein, deelgemeente  Prins Alexan-
der  en alle vrijwilligers en  Sinter-
klaasgroepen die ons in de loop der 

10 jaar Sinterklaas Zevenkamp

jaren hebben bijgestaan. Waarbij 
we zeker de familie Huttema, fa-
milie de Boer en familie Zantman 
niet mogen vergeten. Onze dank 
hiervoor.

Nu de 10e keer. Zijn er nog verras-
singen en gaan jullie door met het 
organiseren?

Omdat helaas onze vaste muziek-
band is gestopt, gaat een knallende 
nieuwe groep  Sinterklaas  begelei-
den. En dat zou wel eens een spek-
takel kunnen worden.  Daarnaast 
geen grote veranderingen want het 
feestje is al mooi en goed. Zoals 
elk jaar ook weer de kleurwedstrijd 
waarbij de 10 mooiste tekeningen 
een prijs winnen. 
En om een antwoord te geven op 
uw vraag ‘hoelang nog?’ Wij heb-
ben altijd gezegd: we doen het 10 
jaar en dan stoppen we ermee. 
Maar ja, … er kan altijd iets gaan 
kriebelen en zingen we zachtjes 
“nog ééntje dan, nog ééntje dan en 
dan gaan we naar huis….”

Zaterdag 12 november 2022: 
Sinterklaas intocht Zevenkamp

Vertrek 14.00 uur vanaf VTV de Tochten via 
de Cole Porterweg, Tochtenweg en Grote 
Wielen naar het winkelcentrum Zevenkamp 
aan het Ambachtsplein, waar ook vanaf 
13.30 uur op het podium een voorprogram-
ma te zien zal zijn.

Op 20 juli hebben we in het 
Zuidelijk Wijkpark weer een 
doldwaze zomerkolderdag gehad, 
in samenwerking met BuurtLAB, 
Gro-up Buurtwerk, Drumschool 
Hands & Feet, Rotterdam 
Sportbedrijf en Project 7-kamp. 

Er was van alles te doen, van 
soep koken tot vliegers maken, 
knutselen, zelf kruidenboter 
maken, sporten en even 
proeven van een mini drumles.

Zomer
kolderdag

Afscheid 
van een 
verbinder
Gro-up (Buurtwerk) en 
vrijwilligers namen af-
scheid van Joost Kuijpers. 
Na 15 jaar hard werken 
voor Zevenkamp vertrekt 
hij. 

Het hele team had het hoofd 

bedekt met een zwabber, 
een lichte imitatie van Joosts 
kapsel. Diverse drumboxen 
werden aangerukt, de lieve-
lingsinstrumenten van Joost. 
Joost was actief in Drum-
cirkels, waarmee hij men-
sen vrolijk maakte en ze 
onderling verbond. Deze ac-
tiviteit ging zo booming wor-
den dat Kuijpers ontslag nam 
en door gaat als ZZP-er. We 
zullen Joost missen. 
Hij was de grondlegger van 
het tuinteam voor senio-

ren, zorgde voor de Zeven-
Krant kopij, zorgde voor te-
genprestatie banen voor tal 
van vrijwilligers. 
Op de afscheidsrecep-
tie prezen vrijwilligers zijn 
jam-avonden. De afscheids-
receptie was gezellig, er werd 
een dansje gedaan en heerlij-
ke hapjes werden geserveerd: 
van brownies tot gezond, van 
broodjes met tonijn tot noten-
taart en bittergarnituur. 

Gijs Verhoef schilderde in zijn 

speech Joost af als een ge-
voelsmens, een verbinder en 
een man die altijd zong. Joost 
begon zijn welzijnscarrière bij 
de OK bank (onbenutte kwa-
liteiten). Gijs prees zijn ver-
mogen tot relativeren. Gezien 
de hoeveelheid telefoontjes 
tijdens Joosts coronaziekte 

bleek Joost wel onsterfelijk. 
Gijs vertelt hoe Ali in de rol-
stoel met Joost dansfeesten 
opzette. Zijn drumcirkel was 
teambuilding. Kuijpers volg-
de drie jaar lang een sja-
maan cursus, de basis van 
zijn huidige drumcirkels. ‘Voor 
Joost alle waardering’.

9Nummer 5 
Okt / Nov
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Ontmoetingsactiviteiten Senioren

Inloophuis De Regenboog | Ben Websterstraat 1 | Zevenkamp

Elke maandag van 10.00 tot 13.00 uur met lunch, waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.
Aanmelden bij Sherita Thakoerdat| 0634491582 of Jouke Bosma| 0647097635
De seniorenactiviteiten zijn een samenwerking tussen de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), Samen 
010, de Ontmoetingskerk Zevenkamp en Inloophuis De Regenboog

Activiteiten t/m november
Culturele ochtend - maandag 14 november, een verrassende presentatie over cultuur, je doet als deelnemer ont-
dekkingen die je niet had verwacht

Een goed gesprek – maandag 21 november, tijdens deze bijeenkomst gaan de deelnemers in gesprek over een 
levensthema.

Themabijeenkomsten:
Maandag 24-10 Voorlichting over E-nummers op etiketten en productenkeus door een diëtist
Maandag 31-10 Thema Gezondheid 
Maandag 07-11 Tour d’amour (Let op: deze begint in de middag om 13.00 uur met een lunch). 
 Aanmelden is raadzaam via 0634491582. Schrijfster Eveline van der Putte neemt 
 ons via levensverhalen mee in de wereld van LHBTI-ouderen.
Maandag 28-11 Esmee van Dalen en Emma Wesdorp informeren ons over hersen- en 
 hartinfarcten: wat is dat nu eigenlijk? Wat gebeurt er? Hoe kan je het herkennen? 
 Wat kan je doen?

Weggeefdag
Zaterdag 5 november organiseren wij een tweede WEGGEEFDAG. Heeft u iets om weg te geven, reserveer dan 
een tafel waarop u uw gratis weg te geven spullen kunt uitstallen. U kunt vanaf 09.30 uur terecht. Wilt u spullen 
komen afhalen? Dan bent u vanaf 11.00 uur van harte welkom. Let op: het gaat om kleding en spullen van klein 
formaat, géén meubels etc. Aanmelden bij Sherita Thakoerdat 06 34 49 15 82

Kerstkaarten maken 
Op woensdag 9 + 16 + 23 november gaan we samen met Bea van Reamdonck van de werkgroep Met Elkaar Voor 
Elkaar kerstkaarten maken voor de voedselbanken in het gebied Prins Alexander. De ochtenden zijn van 10.00-
12.00 uur met na afloop een warme lunch.

MUP 
Inloophuis De Regenboog is een uitgiftepunt voor menstruatieproducten (een MUP), hiervoor kun je elke maan-
dag terecht tussen 13.00 en 15.00 uur.

Wollefoppengroen & Co.
Beste Mensen, Groene Vrienden,

Na de succesvolle en gezellige Zomerse Zondagen, met op alle dagen heer-
lijk weer, gaan we inmiddels de herfst al weer in. Ook lekker om in de tuin 
te zijn en je dan weer warm te maken met een lekkere kop koffie of thee, of 
misschien wel een lekker soepie. Er wordt hard gewerkt in de tuin, Wil je 
aansluiten? Rob is er op dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 10 uur. Ieder-
een is welkom om te komen helpen, op wat voor manier dan ook.
Wij gaan dan diverse activiteiten organiseren met afsluitend vuur en soep 
om 17:00 uur.

Iedere derde woensdag van de maand organiseren Juliette en Louise 
een wandeling voor iedereen, jong en oud, die van de natuur wil genie-
ten. Bij het wandelen houden we samen rekening met een ieders tempo 
en bieden zo een mogelijkheid 
andere mensen te ontmoeten. 
Verzamelen vanaf 18:45 op 
het terras van ‘t Groene Stekkie 
over de brug bij de Arthur van 
Schendeldreef, per adres Cole 
Porterstraat 402 Zevenkamp 
Rotterdam 
Vragen : Juliette Reisig 06 
-16997742 - Je hoeft je niet 
van tevoren op te geven.

Op zaterdag 12 november 
doen we mee aan TREEvem-
ber. Er zit een crowdfunding 
actie aan vast: https://www.
actie.thepollinators.org/actie/
frenk-walkenbrach#donors 
voor donaties.

Iedereen kent de reuze sculptuur van de Dikke Dame. 
Een docente aan de Utrechtse Universiteit zorgde voor 
10 minibeeldjes op sokkel en gaf een artistieke introduc-
tie. Vooral de creativiteit wilde ze stimuleren. Onder het 
genot van een kopje koffie met gebak gaf de docente wat 
voorbeelden en het werken met kleuren. Enthousiaste 
buurtbewoners en vrijwilligers waren op uitnodiging van 
de BOZ gekomen om hun schildertalent te demonstreren. 
De resultaten waren verbluffend van bloemenjurk tot 
Mondriaanpak. Het beeldje krijgt thuis een mooi plekje!

Maandag  09:00 – 16:00 uur
09:00 – 14:00 uur Inloop
09:00 – 10:00 uur Ontbijt
09:00 – 13:00 uur Inloopspreekuur (hulp bij administratie, op afspraak)
14:15 – 15:45 uur Mannengroep
17:00 – 18:00 uur Warme maaltijd  

Openingstijden & activiteiten Oktober 2022

Dinsdag 09:00 – 16:00 uur
09:00 – 14:15 uur Inloop
10:00 – 11:30 uur Nederlandse taalles (gevorderden)
12:00 – 13:00 uur Lunch maaltijd
12:00 – 13:30 uur Nederlandse taalles (beginners)
14:15 – 15:45 uur Vrouwengroep

Woensdag 09:00 – 16:00 uur
09:00 – 13:00 uur Inloop
10:00 – 13:00 uur Tasty tosti’s (lunch)
10:00 – 12:00 uur Computerles
10:00 – 15:00 uur 1 op 1 Taalles (op afspraak)
14:00 – 15:30 uur Kidsclub 

Donderdag 09:00 – 16:00 uur 
09:00 – 16:00 uur Inloop
10:00 – 11:30 uur Nederlandse taalles (gevorderden)
12:00 – 13:00 uur Lunch maaltijd
12:00 – 13:30 uur Nederlandse taalles (beginners)
14:00 – 15:30 uur Spelletjes middag 
14:00 – 15:30 uur BINGO (27 oktober)
 
 Vrijdag 09:00 – 16:00 uur
09:00 – 13:00 uur Inloop
10:00 – 11:30 uur Wandelgroep – start 14 oktober
14:00 – 15:30 uur To-go in de wijk (met onze bakfiets kan je ons 

vinden in Zevenkamp)
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Al onze activiteiten zijn gratis 
Telefonisch bereikbaar: 
Maandag t/m Vrijdag 08:30 – 16:30 uur 
buurtsteunpuntzevenkamp@legerdesheils.nl 
   
 

 
 

Aanpassingen: 
- van 24 oktober t/m 28 oktober is er geen Taalles en 

Kidsclub i.v.m. de Herfstvakantie 
 
 

Duurzaamheidsuurtje 
Op donderdag 20 oktober organiseren we een 
‘duurzaamheidsuurtje’. Met stijgende kosten van energie en 
boodschappen willen we 1x per maand met elkaar om de 
tafel. Samen in gesprek over de stijgende kosten, delen van 
tips, ervaringen en zorgen. We starten om 14:00 in het 
Buurtsteunpunt.  
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Sculpturen op de 
Inloop BOZ
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VARIA

✂
KLEUREN  VOOR  KINDEREN

Pittige Pubers
3 november 20.00-22.00 uur ONLINE
Heb je zin om mee te doen met Pittige Pubers? Meld je 
gelijk aan!

Wil je meer in contact komen en blijven met jouw puber? 
Is de afstand tussen jou en je puber te groot en begrijpen 
jullie elkaar niet meer?
Dit begrijpen we als geen ander. Daarom starten we weer 
de cursus Pittige Pubers. Deze cursus helpt je op de mo-
menten dat je het opvoeden lastig vindt. De cursus be-
staat uit 7 bijeenkomsten.
Deze training is GRATIS voor Rotterdammers, aangebo-
den door de Gemeente.
Pittige Pubers, ter waarde van ruim 700 euro per deel-
nemer, mag Twinkeltje Opvoedondersteuning namens de 
Gemeente Rotterdam gratis aanbieden aan haar inwo-
ners.

Voor wie? 
Pittige Pubers in de leeftijd 10 tot 15 jaar.

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

https://vvstwinkeltje.nl/pittige-pubers-2/

Gezocht! 
Deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek 

Heeft u diabetes mellitus type 1 of 2?
 

En klachten van neuropathie (tintelingen, pijn,
 

gevoelloosheid of een branderig of vreemd gevoel)

in uw benen en/of voeten? 

Of kent u iemand met deze klachten? 

Dan zijn wij op zoek naar u! 

Meld u aan via decostudie@umcutrecht.nl 

voor een afspraak in één van de deelnemende 
ziekenhuizen. 

Of kijk op www.lastvanmijnvoeten.nl voor meer

informatie
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Bewonersorganisatie 
Zevenkamp (BOZ)
Tel. 06-375 630 93
stichtingboz@outlook.com
www.bo7kamp.nl
Facebook: Bewoners Organisatie 
Zevenkamp Rotterdam

BOZ inloop
Carry van Bruggensingel 47
3069 WD  Rotterdam
Tel. 06-375 630 93

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

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

gro-up Buurtwerk
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
Tel. (010) 455 37 99
marco.vangent@gro-up.nl

Wijkraad Zevenkamp
Voorzitter: Bas Berkhof
wijkraden@rotterdam.nl

Vraagwijzer Prins Alexander
Prins Alexanderplein 21
Charley Tooropsingel 52
Vrijdags 09:00 uur - 11:30 uur
Tel. 14010
info@vraagwijzeralexander.nl

Roteb, ophaaldagen 
restafval/GFT/papier
Zie: www.mijnafvalwijzer.nl of 
download de app 'Ophaaldagen 
afval huiscontainers'
Afspraak grof vuil ophalen:
Tel. 14010

GEZONDHEID

GGD gezondheidslijn
Tel. (010) 433 99 66
Spoedlijn: Tel. (010) 286 60 99
www.ggd.rotterdam.nl

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 20 14

Fysiotherapie Grote Wielen
Grote Wielen 1
3068 PT Rotterdam
Tel. (010) 420 50 80
info@fysiotherapiegrotewielen.nl

Dierenkliniek Nesselande
Laan van Magisch Realisme 202
3059 WB Rotterdam
Tel. (010) 222 40 54
info@dierenklinieknesselande.nl

WONEN

Advieslijn Woonoverlast 
Rotterdam
www.awr010.nl
Tel. 088-377 76 66

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
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, Elly Brevoort, 
Fernande van Dongen, 
Mike Pieters

FOTOGRAFIE
Mike Pieters, Kees Bosman

OPMAAK
M&A Digitale Producties

DRUK 
Flevodruk Harlingen

Oplage: 8.100

WIE

WAT

WAAR

BLADBLAZER
BLADEREN
DONKER
GEZELLIGHEID
GRIEZELEN
HAARDVUUR
HALLOWEEN
HERFSTASTER
HERFSTTHEE
KACHEL
MIST
NATTIGHEID
NEVEL
PADDESTOELEN

Puzzel & win: Woordzoeker HERFST

De winnaar ontvangt een cadeaukaart.

AGENDA

PUZZEL | INFO

Zo doet u mee!
Los de prijspuzzel op en 
stuur uw oplossing in vóór
1 december 2022, onder ver-
melding van uw naam, adres 
en telefoonnummer.
E-mail naar:
stichtingboz@outlook.com

Of scan de QR-code.

De overgebleven letters vormen de oplossing.

Winnaar vorige puzzel:
Rob Rohde,
Jan Jacob Slauerhoffstraat.

Oplossing vorige puzzel:
“Verbandtrommel”

Marjolein Meijers
Zondag 6 november 2022

Tijd: 14.00 uur.
Locatie: Huis vd Wijk Ambachts-
plein 141
Toegang: GRATIS
Reserveren:
Tel. 06-375 630 93
stichtingboz@outlook.com

Intocht Sinterklaas
Zaterdag 12 november 2022

Tijd: 13.30 Voorprogramma Am-
bachtsplein.
14.00 uur vertrek vanaf VTV De 
Tochten.
Locatie: Ambachtsplein
Toegang: GRATIS

Sinterklaas en Klungelpiet
Woensdag 30 november 2022

Tijd: 14.30 uur.
Locatie: Huis vd Wijk Ambachts-
plein 141
Toegang: GRATIS
Reserveren:
Tel. 06-375 630 93
stichtingboz@outlook.com

Klucht: Londen-Parijs
Zondag 18 december 2022

Tijd: 13.30 uur.
Locatie: Huis vd Wijk Ambachts-
plein 141
Toegang: GRATIS
Reserveren:
Tel. 06-375 630 93
stichtingboz@outlook.com

Let op!

Alle agendapunten zijn onder 
voorbehoud van de dan geldende 
coronamaatregelen.

��������

POMPOENEN
ROOKWORST
SNOTTEREN
SPINNEN
STORM
TEGENWIND
THERMOSTAAT
TREINVERTRAGING 
TRUIEN
VERKLEUREN
VERKOUDEN
WANDELEN
WIND
WINTERTĲD

Sluitingsdatum leveren kopij 
volgende editie: 25.11.2022
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woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing
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