
Gezamenlijk 
advies 
wijkraden
Op initiatief van de 
wijkraad van Zeven-
kamp hebben 12 wijkra-
den een gezamenlijk 
ongevraagd advies uit-
gebracht aan de Rotter-
damse wethouder Zee-
gers. Het advies betreft 
de ontkoppeling van de 
maximale tarieven voor 
stadsverwarming van 
die van de gastarieven.
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KORTE 
INFO
Stuur je kopij 
voortaan naar:
stichtingboz@outlook.
com

Actueel BOZ nieuws?
www.bo7kamp.nl

Recept

Custardgebakjes
Met ingrediënten die in bij-
na elk huishouden wel aan-
wezig zijn is dit recept te 
maken.

Wat een feest!

In een zonovergoten Rot-
terdam vond voor de 10e 
keer de intocht van Sinter-
klaas in Zevenkamp plaats.
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Het bestuur van de 
Bewonersorganisatie 
Zevenkamp (BOZ), 
de redactie van de 
ZevenKrant en alle 
betrokken vrijwilligers, 
wensen u - de 
wijkbewoners - fijne 
feestdagen, een goed 
oud en nieuw en een 
voorspoedig en bovenal 
gezond 2023!

Natuurlijk gaat Kerst 
Zevenkamp niet voorbij. 

Al op zaterdag 10 decem-
ber wordt de reuzeboom 
ontstoken. "Shine a Light" 
is het thema dat nog be-

nadrukt wordt door optre-
dens van Marlon, Ronny en 
een heus gospelkoor van 
14.00 uur tot 18.00 uur. 

Op woensdagen 14 (bij 
de Dirk) en 21 december 

(bij de Aarhof) van 14.00-
16.00 uur, activiteiten in 
samenwerking met Buurt-
Lab. 
Op zaterdagen 17 en 24 
december, wordt er ge-
knutseld op het Ambachts-

plein van 13.00-16.00 uur  
en kleine bewonersinitia-
tieven gepromoot. 
Op 24 december komt ook 
de Kerstman himself met 
arrenslee, waarop plaats is 
voor hele families.
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Meld uw camera 
aan
Beelden goud waard
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Tal van activiteiten op het Ambachtsplein
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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?

Hoe beter de politie in kaart heeft 
waar er in uw buurt camera’s 
hangen, hoe sneller zij kan werken 
aan het oplossen van misdrijven.

Stel er wordt bij u ingebroken.
De politie kijkt dan in een databank
wie bij u in de buurt een camera
heeft hangen en kan vervolgens snel 
de beelden ophalen om te kijken of 
de dader er misschien op staat.

De politie kijkt dus niet live mee met 
uw camera’s, maar inventariseert 
alleen waar deze hangen. Zo 
beschermt uw camera niet alleen uw 
eigen bezit, maar helpt u 
tegelijkertijd uw buurt veiliger te 
maken.

Meld uw camera aan met 
de QR code die 
rechtsbovenin is 
weergegeven.

U kunt ons ook volgen op 
social media:
Facebook:
Politie Basisteam IJsselland
Instagram:
@politie_rotterdam_oost

politie.nl

UW BEELDEN ZIJN 
GOUD WAARD
MELD UW CAMERA AAN!

Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van
inbraken, overvallen en andere misdrijven. Heeft u één
of meer camera’s om of aan uw woning of bedrijfspand
hangen? Scan de QR code in de folder
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Dreumestijd
Heb jij een kind van 1 tot 2 jaar thuis? Kom naar Dreu-
mestijd en ontmoet andere ouders.
Soms is het lastig om alle ballen in de lucht te houden. 
Het huishouden, het opvoeden en dat terwijl jij slapeloze 
nachten hebt van je dreumes (10 tot 20 maanden) die 
nog steeds niet elke nacht doorslaapt.
In de afgelopen jaren hebben we al heel veel moeders 
geholpen aan meer rust in huis.
Tijdens de bijeenkomsten van Dreumestijd leer je in 10 
weken hoe je beter in kunt gaan op de eigenwijze buien 
van je dreumes en hoe je beter om kunt gaan met het 
slaapprobleem bij je dreumes.
Wat kun je het beste doen wanneer hij of zij driftig is en 
wat juist niet? Tijdens de bijeenkomsten leer je wat je 
dreumes nodig heeft op deze momenten en hoe je jouw 
dreumes hierin kan helpen.
Je leert dé handvatten voor opvoedproblemen. Dit alles 
terwijl jouw dreumes met andere kinderen kan samen-
spelen.
Ouders zien na het volgen van de bijeenkomsten écht 
verschil thuis.

De training is op locatie en gratis voor inwoners van Rot-
terdam.

Dreumestijd is voor ouders van kinderen van 10 tot 20 
maanden oud.

Datum: 12 januari 2023
Tijd: 09.00-11.00 uur
Locatie:Rooms-Katholieke Basisschool (RKBS) Meester  
 Baars & Peuterspeelzaal ’t Donderkopje, 
Adres:  Koninginneweg 228, 3078 GS Rotterdam (IJs- 
 selmonde)
Aanmelden: via www.vvstwinkeltje.nl

Kom dan eens kijken bij onze leuke 
sport BOWLS.
Wij spelen in de WION hal vlak bij 
metrostation Binnenhof.
Iedere dinsdagmiddag rollen we 
onze matten uit (30 meter lang en 
4 meter breed) en proberen onze 
bowls zo dicht mogelijk bij de
Jack(doelwit balletje) te rollen. Om 
zoveel mogelijk punten te halen 
is een goede tactiek en vaste hand 
nodig. Verder is het gewoon gezel-
lig bezig zijn en drinken we in de 
pauze met zijn allen wat vloeibaars.
Kom eens kijken en kennis maken.
We zoeken nieuwe leden om de ge-
zelligheid nog verder te verhogen. 
Daarom zijn er iedere dinsdagmid-
dag vanaf 13.45 uur tot 16.00 uur 
gratis inloop uren.

Indoor Bowls Club Rotterdam – 
Ommoord
www.indoor-bowls-club-rotter-
dam.nl

Goede voornemens 
voor 2023?
Of uitgewerkt en 
niet achter de 
geraniums willen 
gaan zitten ?

Rudi van de Geijn,  Danny Koster, Vincent van Wijngaarden
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ACHTERGROND / WIJKRAAD

Wijkraad Zevenkamp

Na de verkiezingen in afgelopen maart, zijn op 20 april 2022 de ge-
kozen wijkraadsleden geïnstalleerd. In de edities van deze wijkkrant 
zullen telkens één of twee van hen zich aan u voorstellen. Dit keer is 
dat Shannon Moore.

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.

Beste Zevenkamp,
 
Ik ben Shannon Moore, 34 jaar en ben door jullie (de bewoners) gekozen 
en mag Zevenkamp weer vertegenwoordigen. 
Ik pak ook gelijk mijn kans om nogmaals al mijn stemmers te bedanken. 
Dankzij JULLIE mag ik me weer 4 jaar inzetten voor ONZE wijk. Zonder 
jullie was dit niet gelukt, elke bijdrage heeft geleid naar dit GEWELDIGE 
resultaat. Bedankt voor jullie vertrouwen!! 
Veel van mijn stemmen heb ik te danken aan het feit dat ik geen politieke 
partij achter me heb staan. Ik zal ook zeker mijn best doen om daar een 
goede balans in te blijven houden. Shannon Moore

Gezamenlijk 
advies wijkraden 
over ontkoppeling 
tarieven 
stadsverwarming en gas
Op initiatief van de wijkraad van Zevenkamp hebben 
12 wijkraden een gezamenlijk ongevraagd advies uit-
gebracht aan de Rotterdamse wethouder Zeegers (Kli-
maat, Bouwen en Wonen). Het advies betreft de ontkop-
peling van de maximale tarieven voor stadsverwarming 
van die van de gastarieven. 

Wethouder Zeegers wordt gevraagd minister Jetten aan 
te sporen om versneld, vóór 1 januari 2023, de maxi-
male tarieven voor stadsverwarming te ontkoppelen 
van die van het gas. De energiecompensatie - met pla-
fondtarieven voor gebruik tot aan een gebruiksplafond 
– helpt Rotterdammers weliswaar de energiekosten vol-
gend jaar te beperken. En gelukkig geldt die compen-
satie inmiddels ook voor Rotterdammers met stadsver-
warming. Echter, Rotterdammers met stadsverwarming 
zouden niet of nauwelijks gehinderd mogen worden door 
de hoge gasprijzen. Stadsverwarming haalt slechts een 
heel klein deel van haar energie uit gas. Dat de tarieven 
van stadsverwarming toch gekoppeld zijn aan die van 
het gas ervaren veel Rotterdammers als onrechtvaardig, 
ook als er inmiddels een plafond aan die tarieven zit. 

De toenemende armoede onder Rotterdammers – en 
zeker ook in Zevenkamp - maakt die koppeling nog 
eens extra schrijnend. Daarom heeft Wijkraad Zeven-
kamp het initiatief genomen de wethouder te vragen 
haar invloed in Den Haag aan te wenden om versneld te 
ontkoppelen. Versneld, omdat minister Jetten pas in de 
loop van 2023 een ontkoppelingswet wil indienen. Dat is 
te laat om een verhoging van de tarieven per 1-1-2023 
te voorkomen.

Wijkraad Zevenkamp gaat ervan uit dat wethouder Zee-
gers dit initiatief omarmt en er met spoed gevolg aan 
geeft.

In september kwam de dienst Stads-
ontwikkeling (SO) van de gemeen-
te Rotterdam kennismaken met de 
Wijkraad Zevenkamp. Tijdens de 
openbare vergadering gaf SO een 
presentatie met beelden over het 
woningbouwplan aan de Imker-
straat. Daar komt een L-vormig ge-
bouw van deels 5 woonlagen. Het 
andere deel is een hoge woontoren 
en grenst aan het parkeerterrein aan 
de Aar.

Aan de andere zijde van de Aarhof, 
op het hondengrasveld, is ook spra-
ke van een bouwplan. Op een plat-
tegrond van het Kadaster uit mei 
2021 is een kavel te zien met num-
mer 3001. Het is bedoeld voor de 
bouw van 60 studentenwoningen.

En hoe zit het met het Ambachts-
plein? “Albert Heijn komt pas in 
het najaar naar Zevenkamp” stond 
eind juni 2021 boven een artikel in 

het AD Rotterdams Dagblad. Maar 
in 2022 is zelfs nog geen begin 
gemaakt met de verbouwing. Wel 
werden kortgeleden glasvezelkabels 
ingegraven langs de winkelpanden 
op het Ambachtsplein. Ook langs 
de twee gevels die zullen verdwij-
nen als de AH komt. Die AH die 
er in 2021 al had zullen zijn. Wat 
heeft het nieuwe jaar in petto voor 
ons Zevenkamp?

Plattegrond uit Kadaster, mei 2021

Bouwplannen Zevenkamp

De wijkraad Zevenkamp heeft de 
afgelopen drie maanden een uit-
gebreid participatieprogramma 
uitgevoerd. U kon op diverse mo-
menten en plaatsen ideeën geven 
voor verbetering van de wijk en u 
kon voorkeuren aangeven bij be-
langrijke onderwerpen. 

Vele malen heeft de wijkraad op 
het Ambachtsplein gestaan met 
enquêteformulieren. Daarnaast 
konden bewoners vier bewoners-
bijeenkomsten bezoeken die op 
diverse plekken in de wijk zijn ge-
houden. Tijdens een bijeenkomst 
speciaal voor kinderen gaven ook 

deze kinderen waardevolle input. 
Verder is de wijkraad drie avon-
den deur-aan-deur de wijk inge-
gaan om input bij mensen thuis 
op te halen. En tot slot hebben 
velen online gereageerd op onze 
enquêtes.

U heeft vele honderden enquêtes 
ingevuld en enkele tientallen gro-
te vellen volgeschreven met idee-
en. Alle wijkbewoners die hebben 
meegedacht en meegepraat over 
de toekomst van de wijk bedan-
ken wij heel hartelijk voor hun 
bijdrage. Die bijdrage was waar-
devol. Wij denken dat wij nu een 

redelijk goed beeld hebben van 
wat er leeft in de wijk. 
De input gebruikt de wijkraad 
voor het wijkplan. De wijkraad 
gaat de komende maanden hard 
aan de slag met dit wijkplan. Het 
is best een flinke klus om alle in-
put goed te verwerken. Dus dat 
zal wel even duren.

In het wijkplan staan dingen die 
belangrijk zijn voor de wijk. Dit 
wijkplan is de basis voor onze on-
derhandelingen met de gemeente 
over het wijkakkoord.

De wijkraad Zevenkamp

Participatie voor het wijkplan
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VARIA 

Recept

Feestelijke Custardgebakjes
(10 stuks)
Bakjes van piedeeg gevuld met custard

Met ingrediënten die in bijna elk huishouden wel aanwezig zijn is dit recept te maken.

Benodigdheden deeg:
• 150 gram tarwebloem
• beetje zout
• 100 gram koude margarine/boter
• 5 eetlepels heet water
• smeerbare margarine/boter

Benodigdheden custard: 
• 2 eieren
• 25-35 gram suiker
• 125 ml melk (kamertemperatuur)
• 1 zakje vanillesuiker (optioneel)

Werkwijze:
• zeef bloem en zout in een kom. Snijd de boter in kleine stukjes.
• wrijf de boter 2-3 minuten door de bloem, tot het op broodkruim lijkt.
• kneed lepel voor lepel het hete water door het deeg tot een stevige bal.
• laat afgedekt een kwartiertje afkoelen.
• klop voor het custardmengsel de eieren los met de suiker en melk.
• rol het deeg uit tot een dikte van 3 mm. op een met bloem bestrooid werkblad.
• snijd er rondjes uit met een diameter van 8 cm.
• leg ieder rondje in een ingevet pasteibakje/cupcakebakje.
• druk de randen aan en maak een sierrand, bijvoorbeeld met een vork.
• vet de deegbakjes in met wat boter, plaats ze op een ovenrooster.
• schenk het custardmengsel in de deegbakjes.
• bak 7-10 minuten op 220°C, daarna nog 15-20 minuten op 180°C

Tip: garneer naar keuze, bijvoorbeeld met geroosterde kokos of chocolaschaafsel.

Van een van onze verslaggevers.

Wat een feest was het weer op zaterdag 12 november. In een zonovergoten 
Rotterdam vond voor de 10e keer de intocht van Sinterklaas in Zeven-
kamp plaats. Vooraf gegaan door een swingende brassband uit Zevenkamp 
vertrok de Sint met zijn pieten vanaf VTV de Tochten richting het Am-
bachtsplein. Langs de route stonden reeds grote aantallen mensen om de 
goedheiligman en zijn gevolg te begroeten, velen gezellig meedeinend op de 
Sinterklaasliedjes in Caribean stijl. Na een klein half uurtje kwam de koets 
aan op een zonnig Ambachtsplein alwaar de Sint opgewacht werd door 
honderden mensen.

Kinderen, met hun ouders, opa’s en oma’s, zagen dat de Sint welkom werd 
geheten door de voorzitter van de wijkraad. Daarna werd er een gezellig 
feestje gebouwd door de Sint en zijn pieten met alle kinderen op het plein.
Maar ook de papa’s en mama’s deden gezellig mee om er een geslaagd feest 
van te maken.

Na afloop spraken wij nog even met de organisatie van dit feestje, de stich-
ting Sinterklaasisjarig. die zich kon buigen op een geslaagde dag. Op onze 
vraag: “Wat denken jullie, komt er nog een vervolg volgend jaar?”, werd 
geantwoord met “Dat ligt eraan of Sinterklaas volgend jaar tijd heeft, maar 
wij hebben zijn telefoon nummer!.“

Wat een feest
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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

SCHOLEN / VARIA 

Sommige kinderen zien wel een beetje gi-ga-groen na het zien en ontmoe-
ten van de spannende dieren tijdens onze gastles van Manon ter ere van 
de Kinderboekenweek. We hebben kennis gemaakt met de schildpadden 
Magma en Voldetort, Mumble de dwerg baardagaam, Ruby de luipaard-
gekko en Skippy de slang. We hebben geleerd dat je bij de schildpad de 
strepen kan tellen, want zo oud is hij! Veel kinderen durfden Magma te 
aaien. Mumble heeft een staart nodig om te rennen, anders rent hij tegen 
een steen aan. Hij woont in de woestijn, dat kan je zien aan zijn kleur. Ruby 
kan wel 20 jaar oud worden. Ze heeft een superkracht, ze kan in haar staart 
haar eten bewaren. Ze kan haar staart loslaten op elk ribbeltje, maar alleen 
als er een vogel haar wil opeten. Die vogel denkt dan dat het een wormpje 
is en zo kan zij snel wegrennen. Skippy ruikt met zijn tong maar ademt via 
zijn neus. Hij is gelukkig niet giftig. Wat een gave en leerzame les was dit. 
Veel kinderen waren zo stoer dat ze alle dieren durfden te aaien.

Ben jij ook zo stoer en wil je wel eens weten hoe onze gezellige school 
er vanbinnen uitziet? Iedereen is altijd welkom voor een rondleiding of 
kennismakingsgesprek. U kunt contact opnemen met de directie via het 
telefoonnummer 010 421 4668. U kunt ook een mailtje sturen naar:
info@kbsvliedberg.nl. Wie weet tot snel!

Reptielen op  
De  Vliedberg

Ruby de luipaardgekko

Het Ambachtsplein is stampvol. 
Naast de bij tijd en wijle lugubere 
muziek van Ron van der Tak, be-
wonderen we de schitterende draai-
molen. Hele rijen schuiven aan 
voor dit ouderwets en toch weer 
leuk gezwaai. Marieke de Koning 
weet weer een artistiek hoogstandje 
te brengen met het zakmasker en 
griezelige schuimbeestjes op een 
doorzichtige handschoen. Allerlei 
spellen lokken de kinderen, van 
eendjes hengelen tot boter, kaas en 
eieren, en van ringwerpen tot blik-
ken gooien. De hele entourage is 
gericht op griezelen, van afschrik-
wekkende ballons tot fabeldieren 
op stokken. Strobalen en wild be-
schilderde panelen prijken naast 
een schandpaal. Het Dickens kle-
ding assortiment draagt bijzonder 
bij tot een vervreemdende sfeer, van 
de zwarte engel tot een schimmige 
alien. Er werden wel 450 bloem-
stukjes gemaakt en dito maskers. 
Suikerspin en poffertjes zijn weer 
van de partij. Bea zorgt voor hek-
sensoep en griezelige lijken. Heel 
veel gezinnen vermaken zich, er 
wordt gelachen, gepraat en en-
thousiast gereageerd op de bergen 
polaroid foto’s van Kees Bosman. 
De opzet was best groots en getuigt 

Halloween zet Zevenkamp op stelten
van enig organisatie talent van Eva 
en Frans. Ze bewezen ook vroeger 
in de Merenbuurt dat ze van Hal-
loween wanten weten. We kunnen 

ons voorstellen dat er heel wat uur-
tjes werk in heeft gezeten. Leuk is 
dat ook jongeren werden betrokken 
bij dit wijkgebeuren.

Parkeren aan het Ambachtsplein in Zevenkamp is op dit moment, met een 
gesloten supermarkt, een probleem, laat staan wanneer die weer open gaat 
en dan meteen zeven dagen lang. Voor de bewoners wordt het – laat het 
wijkcomité weten – onder die nieuwe omstandigheden bijna onmogelijk 
om nog in de buurt van hun woning te parkeren.
Volgens de CROW-norm zijn voor een supermarkt 4 parkeerplekken no-
dig per 100 m2. De tijdelijke supermarkt zal naar verluidt ca. 700 m2 groot 
zijn. De 27 beschikbare plekken zouden dan net niet voldoende zijn. Wan-
neer echter de definitieve supermarkt in gebruik genomen wordt (1625m2 
bron: flyer gemeente), zal er een tekort zijn van 38 parkeerplekken.
Het wijkcomité Zevenkamp adviseert de nieuwe mobiliteitswethouder 
Karremans ongevraagd met klem het verwachte parkeerprobleem onder 
ogen te zien en tot een passende oplossing te komen.
(Bron: Dagblad 010)

Te kort aan parkeer-
plaatsen Ambachtsplein
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BOZ-ACTIVITEITEN

Marjolein Meijers en haar muzikaal ensemble traden op in het Huis 
van de Wijk Zevenkamp. Ze startte met het bekende Jolene van 
Dolly Parton, het publiek zingt uit volle borst mee! Gevolgd door 
opzwepende Ierse muziek. Ook Nederlandse volksdansen passeren 
de revue, mooie Twentse dansmuziek als Ome Gerritje en Blauwe 
Haring, Koperdraad.
Een parodie op de dorpskermis in Berkel-Rodenrijs is geweldig. 
‘Kermis, Kermis, Kermis in het land.’ Marjolein wordt misselijk, het 
reuzenrad staat een kwartier stil en ze verliest haar centen. Dan naar 
huis, weg fiets! Oh wat een Kermis, Kermis, was dat! 
Paarse Schoenen met paarse veters. Een achterhoofd met stekels. En 
z'n kuif met gel. En glimmend groene broeken in de sigarettenstijl. 
Ontroerend is het nummer over het jongetje met een beperking op 
de driewieler met linten en spiegels. Hij kraait van plezier als de trein 
aankomt.
Tal van instrumenten worden bespeeld: Cello, accordeon, bandone-
on, viool, banjo en niet te vergeten de doedelzak. ‘Is het voor onze 
rockers niet saai in de hemel?’ Vraagt Marjolein zich af. Het gemis 
van haar moeder wordt bezongen: ‘Vertel me hoe ik verder moet.’ 
Grappig is de lichaamsverbouwing van rimpels weg tot maagverklei-
ning, van borst- tot hersenvergroting. Mooi is het familieportret van 
opa uit 1910 als student. Marjolein doet je muzikaal smullen van de 
Napolitaanse keuken. De Doedelzak wordt een waardige afsluiting 
en Marjolein met het ensemble krijgt een staande ovatie. Daarna 
gezellig een afzakkertje met elkaar in het buurtcafé.

Marjolein Meijers krijgt 
een welverdiende
staande ovatie

Toneelgroep	TATIO	speelt	
Zondag	18	December	2022	

“Londen - Parijs” 
een	klucht	van	F.	Peters	

geregisseerd	door	Michel	van	Duivenbode	

													 															 	

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

						Waar:	Huis	van	de	Wijk	Zevenkamp	
						Ambachtsplein	141	
						Datum:	18	December	
						Tijd:	Inloop	vanaf	13.00	uur	Het	Theater	start	om	13.30	uur	
						Reserveren:	sEchEngboz@outlook.com	
						Toegang:	GRATIS		
						VOL	IS	VOL!	

																					 								 				

Over Stichting Vrienden van het Sophia
Kinderen horen niet ziek te zijn, maar helaas is de werke-
lijkheid anders. De overheid en zorgverzekeraars dragen 
in belangrijke mate bij aan de financiering van behan-
delingen. Maar voor wetenschappelijk onderzoek, inno-
vatieve projecten en extra voorzieningen voor patiënten 
en familie zijn aanvullende middelen nodig. De Stichting 
Vrienden van het Sophia zet zich hier, samen met u, graag 
voor in. Want elk kind heeft recht op de allerbeste zorg!

De Bewonersorganisatie Zevenkamp (BOZ) en Gro-up 
begeleiden samen de kinderen door de wijk bij de lam-
pionnenoptocht. De lampionnen kunnen gekocht worden 
voor € 2,-- en die wordt gedoneerd aan het Sophia kin-
derziekenhuis. De start is vanuit het Huis van de Wijk 
Zevenkamp, Ambachtsplein 141. Om ± 16.00 uur. Op 
dinsdag 20 december a.s.

U kunt uw kind(eren) inschrijven via: 
stichtingboz@outlook.com

U loopt toch ook mee?

Koop jij ook een lichtje 
voor kinderen met een 
zeldzame ziekte?
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BOZ-ACTIVITEITEN

Mede mogelijk gemaakt door:

Het Huis van de Wijk is propvol 
met hele families met kinderen 
meestal in Piet tenue en een en-
kele in Sint outfit. Kunnen ze wel 
allemaal in de theaterzaal? Met ex-
tra stoelen, banken en yoga matjes 
wordt het gefikst.
Vanaf het begin wordt het duidelijk 
dat theatergroep Tatio er een feest 
van gaat maken. Er werd gezongen  
vanjewelste. Een leerling Piet komt 
opdraven en maakt er een potje 
van. Hij wil de Sint ontvangen op 
een strandhanddoek met zonnecrè-
me en onder een gele parasol. ‘Nee, 
zo niet!’ schreeuwen de kinderen. 
In Nederland is het nu zeker niet 
tropisch warm. Dan komt onze 
leerling met een kerstboom ver-
sierd met rode linten. Dat is toch 
de lievelingskleur van Sinterklaas? 
Het toppunt wordt bereikt als onze 
leerling opkomt als Paashaas met 
een doos eieren en waterverf. Uit-

eindelijk wordt hij geholpen door 
de kinderen, die uiteraard allemaal 
lief zijn. Ze rukken de troon aan en 
stapels lege pakjes mooi ingepakt 
als entourage. Nog een tweetal Pie-
ten, rechtstreeks uit het Sinterklaas-
journaal, komen al dansend binnen 
vergezeld van de goedheiligman die 
neerzakt in zijn troon. De ongeluk-
kige Piet krijgt alsnog zijn Pietendi-
ploma, gesteund door de kinderen, 
en ontvangt een leerzaam boek over 
de traditionele Nederlandse feesten. 

Sint gaat met alle kinderen op de 
foto en heeft ook wat lekkers en een 
mooi cadeautje meegebracht. Het 
publiek was daverend enthousiast, 
een feestje als een warm bad. 

Theatergroep Tatio komt nog terug in 
het Huis van de Wijk op 18 decem-
ber a.s. met het stuk ‘van Londen tot 
Parijs.’

Een propvol theater
voor de Sint

De bewonersorganisatie zette in 
2022 in op het verlevendigen van 
het Ambachtsplein, gericht op 
ontmoeting van heel diverse be-
wonersgroepen.
Er kwamen dan ook spraakmakende 
evenementen zoals de pleinbios-
coop. Een echte pleinbioscoop op 
groot scherm was een nieuwkomer. 
De aantrekkelijke film met Queen 
werd vooraf gegaan door hippe 
dansgroepen van kinderen en 
tieners. 

De vakantiebesteding was weer een 
doorslaand succes met Sweeper en 
Bungietrampoline, suikerspin en 
worstenkraam, Drumtastic en crea 
van Marieke de Koning, de meester 
goochelaar Olivier Quist verbaasde 
iedereen. 

Gouwe Ouwe bracht een heel re-
pertoire van muziek uit de jaren 60 
en 70 waarop gedanst werd door 
een bijzondere Rock en Roll groep 
die ook het publiek erbij betrok. 
Verrassend was het aansluitend 
optreden van de enige echte Elvis 
Presley. 

Succesrijk was de Brocante markt 
met exclusieve producten, en een 
gastoptreden van Trio Pierre van 
Duijl met Rotterdamse liedjes die 

door het publiek enthousiast wer-
den meegezongen. 
De BOZ wilde ook volwassenen en 
families in het Huis van de Wijk 
verwelkomen met tal van thea-

tervoorstellingen: De gevoelige 
liedjes van Marjolein Meijers met 
contrabas, violen, accordeon en 
doedelzak. De kinder- familievoor-
stellingen van Jacobus Wieman met 
buiksprekende poes. En de leerling 
Piet met de echte Sinterklaas en 
dansende Pieten rechtstreeks uit het 
Sinterklaasjournaal. 
Ook het creatieve kreeg alle aan-
dacht in de vorm van een work-
shop  beschilderen van dikke dames 
sculpturen door een enthousiaste 
groep volwassenen, die kozen voor 
diverse kleurenpaletten. 

Bewonersorganisatie Zevenkamp 
(BOZ) in 2022

De bewonersorganisatie leverde in-
dividuele hulpverlening vanuit de 
Carry van Bruggen locatie waar zij 
ook samenwerkt met Pameijer. Elke 
vrijdagochtend is er spreekuur. De 
meest voorkomende hulpvragen 
waren vocht in de woning door 
gebrek aan isolatie, verhelpen van 
financiële barrières richting sport-
school, opknappen van de tuin en 
toegankelijk maken van de woning 
voor een rolstoel, het regelen van 
een nieuwe zorgprovider, het uit-
werken  van bewonersinitiatieven, 

aanvragen van fondsen, moestuin-
tjes op het schoolplein, het planten 
van bloembollen, het mee organise-
ren van kleinschalige buurtactivitei-
ten met optredens van jong talent 
in het kader van NL Doet en Bu-
rendag. 
Een lampionnen optocht wordt ge-
organiseerd en trekt door de wijk 
met 50 kinderen als steun voor het 
Sophia kinderziekenhuis dat inzet 
op onderzoek naar zeldzame kin-
derziektes. De stoet wordt verge-
zeld met een verlichte engel op stel-
ten en de Saint Andrews Pipe Band.
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Activiteiten 

Dag Tijd Kosten/Informatie bij
Herhaling/ 
data

Afwijkende 
locatie

Open	inloop maandag 09.00	-	13.00 gra4s

Fit	voor	Vrouwen	 maandag 09.15	-	11.00 gra4s

Babbelgroep	(NL	taal) maandag 09.30	-	11.00 gra4s

Crea4ef	samen maandag 10-00-	12.00 gra4s,	diamond	pain4ng,	3D	kaarten

Consulta4ebureau	55+ maandag 10.00-	13.00 Chris4ne	van	Roekel,	0612280873

Naaiatelier	Kledingrepara4e	/	
vermaken.	Met	begeleiding.	 maandag 11.00	-	13.30 gra4s	(eigen	materiaal	meenemen)

Ontmoe4ngsac4viteit	Himmat	
groep maandag 13.00	-	17.00 gra4s

Linedance	(beginners	start	
18:45	en	gevorderden	20:00	
uur)

maandag 18.45	-	22.00 info	bij	Alice:	06	16004866

Open	inloop dinsdag 09.00	-	13.00 gra4s

In	beweging	komen	incl.	lunch	
en	middagac4viteit																	
(	i.s.m.	Pameijer)

dinsdag 10.00	-	14.30 gra4s

Activiteiten 

Dag Tijd Kosten/Informatie bij
Herhaling/ 
data

Afwijkende 
locatie

Open	inloop maandag 09.00	-	13.00 gra4s

Fit	voor	Vrouwen	 maandag 09.15	-	11.00 gra4s

Babbelgroep	(NL	taal) maandag 09.30	-	11.00 gra4s

Crea4ef	samen maandag 10-00-	12.00 gra4s,	diamond	pain4ng,	3D	kaarten

Consulta4ebureau	55+ maandag 10.00-	13.00 Chris4ne	van	Roekel,	0612280873

Naaiatelier	Kledingrepara4e	/	
vermaken.	Met	begeleiding.	 maandag 11.00	-	13.30 gra4s	(eigen	materiaal	meenemen)

Ontmoe4ngsac4viteit	Himmat	
groep maandag 13.00	-	17.00 gra4s

Linedance	(beginners	start	
18:45	en	gevorderden	20:00	
uur)

maandag 18.45	-	22.00 info	bij	Alice:	06	16004866

Open	inloop dinsdag 09.00	-	13.00 gra4s

In	beweging	komen	incl.	lunch	
en	middagac4viteit																	
(	i.s.m.	Pameijer)

dinsdag 10.00	-	14.30 gra4s

Activiteiten 

Checkpoint	Alexander	 dinsdag 10.00	-	13.00 op	afspraak:	0657757260

Open	inloop	 woensdag	 09.00	-	13.00	 gra4s	

Taalles woensdag 09.30	-	12.00 Aanmelden	via	taalpunt

Digicafe	inloopspreekuur	(Hulp	
met	laptop,	tablet	&	telefoon)

woensdag 10.00	-	13.00 op	afspraak:	0612724950

Gitaarles woensdag 12.30	-	17.00 op	afspraak	0610459214

Repaircafe woensdag 14.00-16.00 op	afspraak:	0614105654

Leesclub woensdag 14.00	-	16.00 Op	afspraak 2e	wk	vd	mnd

Kids	Club	Zevenkamp	(6	-	12	
jaar)

woensdag	
14.00	-	15.30

gra4s	 m.u.v.	
schoolvakan4e

Open	inloop donderdag 09.00	-	13.00 gra4s

Taalles donderdag 09.00	-	12.00 €	20,00	(20x)	(via	het	Taalpunt)
m.u.v.	
schoolvakan4e

Taalpunt donderdag 09.30-11.30 inschrijven	taallessen
Huis	van	de	Wijk	
Ommoord		
Sigrid	Undsetweg	300

Dag Tijd Kosten/Informatie bij
Herhaling/ 
data

Afwijkende 
locatie

Activiteiten 

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

Schilderen	en	tekenles donderdag 13.30-15.30 gra4s

Gitaarles donderdag 14.30	-	19.30 op	afspraak	0610459214

Open	inloop donderdag 15.00	-	17.00 gra4s

Jongeren	Meet-up	(10	-	15	jaar) donderdag 19.00	-	20.30 gra4s

Open	inloop vrijdag 09.00	-	12.30 gra4s

Voice	of	all	Women vrijdag 10:00	-	12:00 gra4s

Lachyoga vrijdag 20.00-21.00
vrijwillige	bijdrage,	Louis	van	der	Valk	
0640202711

derde	vrijdag	
van	de	maand

Dag Tijd Kosten/Informatie bij
Herhaling/ 
data

Afwijkende 
locatie

Huis van de Wijk Zevenkamp 

Ambachtsplein 141 

3068 GV Rotterdam

Wie ben ik? 
Graag stel ik mezelf aan u 
voor. Mijn naam is Natascha 
Waalring  en sinds 1 no-
vember 2022 ben ik actief 
als buurtverbinder bij Gro-
up buurtwerk in Zeven-
kamp. 

Wat ga ik doen?
Als buurtverbinder kan ik 
wijkbewoners verbinden 
en koppelen aan verschil-
lende activiteiten binnen 
en buiten het Huis van de 
Wijk in Zevenkamp. Om dit 
te doen zal ik veel netwer-
ken met jullie Zevenkam-
pers, diverse organisaties 
en samenwerkingspart-
ners in de wijk. Daarnaast 
zal ik intensief samenwer-
ken met mijn collega’s, 
om de diverse activiteiten 
in Zevenkamp voor kin-
deren, jeugd, volwasse-
nen en ouderen onder 
de aandacht te brengen! 

Hoe kunt u mij be-
reiken?
Mocht u vragen hebben of 
meer informatie willen we-
ten over het Huis van de 
Wijk op het Ambachtsplein  
141 of over, andere organi-
saties of activiteiten in de 
wijk, dan kunt u mij berei-
ken via mijn telefoonnum-
mer: 0626048284 of via 
mijn emailadres: natascha.
waalring@gro-up.nl. Mijn 
werkdagen zijn maandag, 
dinsdag, woensdag en 
donderdag. Ik hoor graag 
van u!

Activiteiten 

Dag Tijd Kosten/Informatie bij
Herhaling/ 
data

Afwijkende 
locatie

Open	inloop maandag 09.00	-	13.00 gra4s

Fit	voor	Vrouwen	 maandag 09.15	-	11.00 gra4s

Babbelgroep	(NL	taal) maandag 09.30	-	11.00 gra4s

Crea4ef	samen maandag 10-00-	12.00 gra4s,	diamond	pain4ng,	3D	kaarten

Consulta4ebureau	55+ maandag 10.00-	13.00 Chris4ne	van	Roekel,	0612280873

Naaiatelier	Kledingrepara4e	/	
vermaken.	Met	begeleiding.	 maandag 11.00	-	13.30 gra4s	(eigen	materiaal	meenemen)

Ontmoe4ngsac4viteit	Himmat	
groep maandag 13.00	-	17.00 gra4s

Linedance	(beginners	start	
18:45	en	gevorderden	20:00	
uur)

maandag 18.45	-	22.00 info	bij	Alice:	06	16004866

Open	inloop dinsdag 09.00	-	13.00 gra4s

In	beweging	komen	incl.	lunch	
en	middagac4viteit																	
(	i.s.m.	Pameijer)

dinsdag 10.00	-	14.30 gra4s

Hallo 
Zevenkampers!

Gro-up Buurtwerk is sinds 
juli begonnen met de nieu-
we welzijnsopdracht in 
Prins-Alexander. Bij deze 
nieuwe opdracht is het 
werk van de jeugd- en jon-
gerenwerkers veranderd. 
Bij deze veranderingen ho-
ren ook nieuwe collega’s en 
nieuwe activiteiten. U heeft 

al een aantal nieuwe colle-
ga’s voorbij zien komen in 
de Zevenkrant net als in 
deze editie. Voor de activi-
teiten heeft Gro-up Buurt-
werk veel nieuwe spullen 
mogen aanschaffen. Om 
de jongeren en jeugd ken-
nis te laten maken met 
veel verschillende vormen 

van beweging, sport en 
cultuur is er geïnvesteerd 
in verschillende materialen 
die ingezet kunnen worden 
tijdens de activiteiten van 
Gro-up Buurtwerk. Zo zijn 
onze jeugd- en jongeren-
werkers begonnen met het 
inzetten van laser gamen, 
bubbelbal, stoepranden, 

basketbal, volleybal, voet-
bal, batminton en vele an-
dere vormen van sport- en 
spelattributen. Natuurlijk 
zijn onze oude, vertrouwde 
activiteiten zoals de studio, 
knutselclubs en donderdag-
avond Meet-up nog steeds 
onderdeel van ons aanbod.  
 
In de toekomst zullen de 
jeugd- en jongerenwer-

kers meer aanwezig zijn in 
de wijk of in het Huis van 
de Wijk Zevenkamp om de 
jeugd en jongeren te voor-
zien van leuke, leerzame 
en sportieve activiteiten. 
Voor het overzicht van ons 
aanbod kunt u terecht op 
onze Instagram pagina: 
youngbuurtwerk of kunt 
u altijd even binnen lopen 
aan het Ambachtsplein. 
 
Heeft u of uw kind(eren) 
een leuk idee om uit te 
voeren of willen zij deel-
nemen aan activiteiten van 
Gro-up Buurtwerk neem 
dan contact op met ons via 
Instagram: Youngbuurt-
werk of via de telefoon: 
010-4553799

Vernieuwd Gro-up buurtwerk aanbod 
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De week van 24 tot 28 oktober 
stond bij Gro-up Buurtwerk in 
het teken van de herfstvakantie. 
In heel Prins Alexander konden 
kinderen, tieners en jongeren 
deelnemen aan diverse activiteiten 
in en rondom de Huizen van de 
Wijk. Zo ook in Zevenkamp. Daar 
gingen kinderen aan de slag met het 
thema Halloween, dat vlak voor de 
deur stond. Hun creativiteit werd 
tijdens de Kids Halloweenmiddag 

goed ingezet. Trick or treat tasjes 
werden geknutseld, geheel naar 
eigen smaak, met als resultaat 
een hoop unieke en vooral leuke 
creaties. Tussendoor konden zij een 
eigen monstersnack maken en deze 
meteen opeten of meenemen in hun 
gemaakte trick or treat tasje. Om de 
snack goed weg te spoelen was er de 
mogelijkheid om een toverdrankje 
te maken. Een kort bezoekje aan de 
schminkhoek zorgde er voor dat er 
tegen het einde van de middag veel 
spookjes, heksjes en monstertjes 
tevreden rondliepen in de zaal. 
Voor de kinderen die niet ge-
schminkt wilden zijn, was er een 
leuk alternatief: maskers maken. 
De activiteit werd vrolijk en dan-
send afgesloten.
Op vrijdag werden er twee films 
getoond in de grote zaal van Huis 
van de Wijk Zevenkamp tijdens 
de Kids Bios. Kinderen en ouders 
genoten van een bioswaardig hapje 
en drankje terwijl er vol spanning 
gekeken werd naar de beelden op 
het grote scherm. 
Naast deze activiteiten voor kinde-
ren, was er ook genoeg te doen voor 
tieners en jongeren. Zo heeft Gro-
up Buurtwerk in de herfstvakantie, 
in samenwerking met 5x5 Power-
league, een voetbaltoernooi georga-
niseerd met heel leuke prijzen. De 
jongeren hebben tijdens het toer-
nooi hard gestreden voor de beker 
en de uiteindelijke winnaar mocht 

deze na een intensieve dag in ont-
vangst nemen in combinatie met 
een mooie prijs. Daarnaast heeft 
Gro-up Buurtwerk in samenwer-
king met de jongerenconsulenten 
van de gemeente een sportdag geor-
ganiseerd voor jonge statushouders. 
Deze dag stond in het thema van 
gezamenlijk in beweging komen 
door middel van sport en spel. De 
jongeren hebben een leuke middag 
gehad met verschillende activiteiten 

waaronder Bubbelvoetbal en ver-
schillende sporten. Als afsluiter van 
de vakantie heeft het jongerenwerk 
team een silent disco georganiseerd 
voor de jongeren in Zevenkamp.   
 
Als jeugd- en jongerenwerkers kij-
ken wij terug op een succesvolle 
week met veel tevreden kinderen 
en jongeren. In de toekomst zullen 
de jeugd- en jongerenwerkers zich 
vaker op deze manier inzetten voor 
de wijken in Prins-Alexander. In 
Zevenkamp wordt dit al gedaan op 
verschillende pleinen in de wijk en 
op de donderdagavond in het Huis 
van de Wijk aan het Ambachts-
plein. Heeft u zelf een leuk idee 
voor de jeugd en/of jongeren in de 
wijk kunt u altijd bij ons langsko-
men in het Huis van de Wijk om 
dit met ons te bespreken en op te 
zetten.

Herfstvakantie bij Gro-up

Er komt een nieuw Repair Café 
in het Huis  van  de Wijk Zeven-
kamp op het Ambachtsplein. 
Het café beschikt over vijf vas-
te krachten, echte techneuten. Je 
oude apparaten hoef je niet meer 
weg te gooien, ze krijgen een nieuw 
leven. De vaklui werken gratis 
twee uur per week en wel op elke 
woensdagmiddag  van  13.30 uur 
– 15.30 uur. De klanten worden 
geholpen op volgorde  van  bin-
nenkomst. Waar komen de men-
sen zoal mee aan? Senseo’s, radio’s, 
klokken, stofzuigers, lampen, tv’s, 
telefoons. 
Waar in het Huis  van  de Wijk 
kunnen we ze vinden? In de com-
puterruimte  boven,  met de lift 
bereikbaar. Even het team  voor-
stellen:  Frans, Peter, Norman en 
Habib. Peter en Norman zijn net 
Buurman en Buurman, ze dis-
cussiëren en dollen. Peter had een 
techniekwinkel en Norman werkte 
in het  reparatie-  en onderhouds-
team van Fokker. Beiden zijn tech-

nisch onderlegd, 
als ze praten kan 
je ze echt niet 
volgen. ‘Ze zijn 
leuk en gezellig, 
maar ook druk’, 
aldus promo-
tor van het Repair 
Café Marjan-
ne  van  Ginne-
ken. ‘Norman 
gaat dan piano 
of mondhar-
monica spelen.’ 
Habib is specia-
list in het repare-
ren  van  naaima-
chines. Het café 
wordt doorgaans druk bezocht. ‘De 
Senseo’s die we hebben gerepareerd 
vormen een hoge boom als je ze zou 
opstapelen.’ 
Een Repair Café hoort in de wijk. 
Duurzaamheid is een hot item. 
Marjanne  van  Ginneken  gaat sa-
men met Norman als Professor 
Fix it en Claire Circulaire de stra-

ten langs Zij  heeft ook een  kos-
tuum-uitleen  met vele  thema-kos-
tuums: van Dickens tot Paashaas en 
Santa Claus. Voor een sponsorbij-
drage zijn kostuums en vrijwilligers 
in kostuums te leen aan buurtgroe-
pen. Wat is het vrijwilligerswerk 
heerlijk! Nu nog de nodige waar-
dering. 

Repair café in Huis van de Wijk
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VARIA 

Wollefoppengroen & Co. Ontmoetingsactiviteiten Senioren 
t/m december 2022
Inloophuis De Regenboog | Ben Websterstraat 1 | Zevenkamp
Elke maandag van 10.00 tot 13.00 uur met lunch, waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. De senio-
renactiviteiten zijn een samenwerking tussen de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), Samen 010, de 
Ontmoetingskerk en Inloophuis De Regenboog. 

Tot en met december staan nog de volgende senioren-activiteiten op de rol. 
Culturele ochtend- maandag 12 december, een verrassende presentatie over cultuur, je doet als deelnemer ontdek-
kingen die je niet had verwacht

Een goed gesprek – maandag 19 december, tijdens deze bijeenkomst gaan de deelnemers in gesprek over een 
levensthema.

Een nieuw jaar met nieuwe kansen 
Als u de 6e ZevenKrant van dit jaar in de brievenbus krijgt, dan hebben we net de serie themabijeenkomsten op 
de eerste en laatste maandagen van de maand afgesloten met een terugblik op 2022. Via een ‘doorloper’(puzzel) 
hebben wij stilgestaan bij de verschillende activiteiten die in het inloophuis zijn georganiseerd voor senioren én de 
activiteiten gericht op het verzachten van armoede. Voor velen is het inmiddels stukken moeilijker geworden om 
financieel gezond te blijven. Dat merken wij ook aan het aantal en soort hulpvragen. Maar … 2023 staat voor de 
deur; nieuwe kansen zullen niet uitblijven. Blijf je welkom voelen en maak gebruik van wat we te bieden hebben, 
zoals:  

• de MUP – Menstruatieproducten Uitgifte Punt: elke maandag van 13.00 – 15.00 uur
• de minibieb – de boeken mag je houden of doorgeven; terugbrengen is niet nodig: elke maandag van 
       10.00 – 15.00 uur 
• formulieren (online) invullen of brieven bekijken, elke maandag van 13.00 – 15.00 uur – OF op afspraak  
• aanvragen voor sport- en cultuuractiviteiten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur, liefst op afspraak 
• extraatjes voor kinderen, senioren; vraag en aanbod huisraad, meld je aan. 

Het inloophuis is in de laatste week van december en de eerste week van januari gesloten. We zijn er weer op maan-
dag 9 januari 2023. Een goed uiteinde straks en een inspirerend en hoopvol 2023. 

Subh naya saal | Sherita Thakoerdat | 06 34 49 15 82

Beste Mensen, Groene Vrienden,

We zijn de tuin winterklaar aan het maken en kijken te-
rug op een heel vruchtbaar jaar.
En dan hebben we het voornamelijk over de mooie din-
gen die er in en rond ´t Groene Stekkie en in de Taka 
Tuka Tuin plaatsvonden.
Want weten jullie nog wat er wel niet allemaal gebeurd is 
afgelopen jaar?

We hebben haast 900 energie boxen uitgedeeld op ko-
ningsdag.
We hebben weer boompjes geplant en meer dan 10 vuur- 
en soepavonden gehad.
Meer dan 50 mensen van de Gemeente zijn er bij ons 
langs geweest ter inspiratie, de wandelclub heeft 't Groe-
ne Stekkie gevonden en ook de Pollinators kwamen langs 
tijdens Treevember.
De mensen van Pameijer hebben hard gewerkt in de 
tuin en hebben het hele jaar in de wijk ontzettend veel 
zwerfafval verwijderd.
We hadden kampvuursessies, kookavonden, we hebben 
geklaverjast, de kinderen konden koken, leren en eten 
in de tuin en we hebben samen een pizzaoven gemaakt.
Daarnaast hadden we 8 zondagen 'Zo Zo Zevenkamp' 
waar elkaar ontmoeten met muziek en optredens zorg-
den voor veel gezelligheid en een optimale samenwer-
king met de Speeltuin.
Vanzelfsprekend is er heel hard gewerkt in de moestuin 
en werd er heel veel fruit geplukt, gegeten en het sap 
ervan gedronken. 
Ik zal vast nog wel een en ander vergeten zijn te noe-
men. Oh ja, de workshops en wildplukwandelingen en het 
Wilde Thee Terras bijvoorbeeld. 
Maar zoals je ziet gebeurt het allemaal in de Taka Tuka 
Tuin, centraal in onze wijk.
Heb je iets gemist? Zorg dan dat je op de hoogte blijft 
van de activiteiten en schrijf je in voor de Nieuwsbrief.
Dat kan ook op onze website, waar je ook de leuke foto's 
en de agenda kan zien.
Kijk dus allemaal even op Wollefoppengroen.nl als je een 
Groene vriend bent of wilt worden.
Heb je ideeën of vragen, dan horen we die graag.
Iedereen is welkom en we zien jullie graag ook volgend 
jaar in de Taka Tuka Tuin.

Namens het bestuur, 
Frenk Walkenbach

Wildplukwandeling

Vuurtje en soep PollinatorsWalnoot geplant 
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Welkom bij Inloop Zevenkamp

KLEUREN  VOOR  KINDEREN

Afgelopen tijd hebben we op Inloop Zevenkamp weer een hoop 
beleefd!  
 
We hebben burendag gevierd samen met de BOZ! Samen met de buren op het pleintje hebben we onder het genot 
van een kopje koffie met tulpengebakjes (vanuit de BOZ) en met de bewoners wel 1.500 bloembollen geplant. We 
hebben ook diverse handgemaakte producten verkocht en waren er lekkere broodjes hamburger! De bloembollen 
zijn verzorgd door de BOZ met een bijdrage vanuit het Oranje Fonds. We kunnen niet wachten tot in de lente alle 
kleurenpracht opkomt! 

Op 21 oktober hebben we weer een Zin in Zen dag gehouden, dit was we-
derom een drukbezochte dag. Er was een herfstmeditatie, een klankschaal 
healing, een workshop astrologie en adem-/lachworkshop.

Vaste programma van inloop Zevenkamp: 
Van maandag tot vrijdag zijn wij open van 9:30 tot 16:00 uur. U kunt altijd binnenlopen voor een gratis vers kopje 
koffie of thee. 
 
Maandag:
Geen bijzondere activiteiten. 
Dinsdag: 
Wandelclub, wandelen door het mooie groen in Zevenkamp en aansluitend een lunch gratis. In de middag zijn er 
crea-activiteiten, steeds wisselende activiteiten van kaarten maken tot breien. 
Woensdag: 
1e woensdagmiddag van de maand sjoelen, gratis. 
4e woensdagmiddag lachworkshop kosten € 2,- 
Donderdag: 
Ochtend teken- en schilderles kosten € 2,- 
Bakworkshop kosten € 2,- per activiteit.
Mindfullness cursus, kosten  €2,-  
Vrijdag: 
Tablet/laptop les op afspraak, geen bijdrage. 
 
Voor meer informatie of het aanmelden voor activiteiten: neem contact op met Marijke of loop eens gezellig bij 
ons binnen! 
 
Adres:  Carry van Bruggensingel 47 
E-mail: marijke.van.wijk@pameijer.nl 06-30451053 
Facebook: inloop Zevenkamp

In december staan er naast het vaste programma ook weer wat leuke activi-
teiten op de planning, o.a.: 
-06 december een kerststukje maken € 2,50 p.p.  
-09 december winterbingo € 3,50 p.p.  
-13 december kerststolp decoreren € 2,50 p.p. 
 
Daarnaast zijn wij hard aan het verzinnen wat wij met de kerstactiviteiten 
zullen gaan doen. 

Burendag

Klankschalen
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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

BOA
BOOMPYTHON
BRILKAAIMAN
DINO
DINOSAURUS
DUINHAGEDIS
GILAMONSTER
HAZELWORM
KAMHAGEDIS
KOMODOVARAAN
KONINGSCOBRA
KORAALSLANG

Puzzel & win: Woordzoeker REPTIELEN

De winnaar ontvangt een cadeaukaart.

AGENDA

PUZZEL | INFO

Zo doet u mee!
Los de prijspuzzel op en 
stuur uw oplossing in vóór
31 januari 2023, 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:
Irene Weggeman,
Paul van Ostaijenstraat.

Oplossing vorige puzzel:
“Stamppot”

Lampionoptocht Sophia kzh
Dinsdag 13 december 2022

Tijd: 16.00 uur.
Startlocatie: Huis vd Wijk Am-
bachtsplein 141
Lampion: € 2,00
Inschrijven:
stichtingboz@outlook.com

Kerstboom en diverse
optredens
Zaterdag 10 december 2022

Tijd: 14.00-16.00 uur.
Locatie: Winkelcentrum 
Ambachtsplein
Toegang: vrij

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

Programma Inloop Zeven-
kamp Pameijer

Kijk op pagina 11 voor de datums 
en details.

Programma Inloophuis 
De Regenboog
Kijk op pagina 10 voor de datums 
en details.

�������

MUURGEKKO
NĲLKROKODIL
PYTHON
RATELSLANG
REUZENSCHILPAD
RINGSLANG
SCHILDPAD
TĲGERPYTHON
VARAAN
WOESTĲNSLANG
ZEESCHILDPAD

Sluitingsdatum leveren kopij 
volgende editie: 27.01.2023

Reptielen
N N B N A A R A V O D O M O K

A O N I D R M R O W L E Z A H

A H T Ĳ G E R P Y T H O N B I

R T O M U U R G E K K O Z W A

A Y L O O Z G N G G S B E O R

V P B G K E S Ĳ N I I R E E B

D G O N A N U L A L D I S S O

A N O A M S R K L A E L C T C

P A M L H C U R S M G K H Ĳ S

D L P S A H A O L O A A I N G

L S Y L G I S K A N H A L S N

I G T E E L O O A S N I D L I

H N H T D P N D R T I M P A N

C I O A I A I I O E U A A N O

S R N R S D D L K R D N D G K

BOA
BOOMPYTHON
BRILKAAIMAN
DINO
DINOSAURUS
DUINHAGEDIS
GILAMONSTER
HAZELWORM
KAMHAGEDIS
KOMODOVARAAN
KONINGSCOBRA
KORAALSLANG
MUURGEKKO
NĲLKROKODIL
PYTHON
RATELSLANG
REUZENSCHILPAD
RINGSLANG
SCHILDPAD
TĲGERPYTHON
VARAAN
WOESTĲNSLANG
ZEESCHILDPAD

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing

      

Programma grow-up Buurt-
werk

Kijk op pagina 8 voor de datums 
en details.
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