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BOZ in Buurtsteunpunt Kooikerweg 10
De bewonersorganisatie 
Zevenkamp heeft weer een 
centrale plek in de wijk bij 
het Ambachtsplein. Per 1 
april 2014 is de organisa-
tie ingetrokken in Buurt-
steunpunt Bosshardt, Kooi-
kerweg 10. De spreekuren 
van de WijkInformatieWin-
kel zijn op maandag-, dins-
dag- en donderdagochtend 
van 9:00 uur tot 12:00 uur. 
Bij de bewonersorgani-
satie kunt u terecht voor 
veel papierwerk, huur- en 
buurtadvies en voor al uw 
creatieve buurtactiviteiten.
 Graag tot ziens.

Prins Alexander: Nieuwe gebiedscommissie
De verkiezing van de ge-
biedscommissie is achter de 
rug. Leefbaar heeft 6 zetels, 
D’66 2, SP 2, PvdA 2, CDA 1, 
VVD 1 en Groenlinks 1. Op-
vallend is het verlies van de 
PvdA waarbij de ontgooche-
ling over het landelijk beleid 
een rol heeft gespeeld. 

Bijzonder is het resultaat van de 
SP, die voor het eerst opkomt. 
Het succes van de SP is ongetwij-
feld te danken aan de acties van 
een aantal bewogen buurtbewo-
ners. De burgerpartij TPA -Trans-
parant Alexander) haalde met een 
minimale publiciteit toch 613 ze-
tels.

Ondersteuning verwacht
Belangrijk is nu dat de gebieds-
commissie volop bewonersinitia-
tieven ondersteunt, zodat de be-
woners de buurt gaan zien als 
iets van henzelf. Belangrijk is ook 
dat de financiering vlot verloopt, 
want als bewoners lang moeten 
wachten, slaat het initiatief dood.
Bewonersparticipatie staat nu 
centraal. Voor bewonersinitatie-
ven is voor heel Prins Alexander 
€ 900.000,- beschikbaar.

Gebiedscommissie
Op 7 april 2014 is de gebieds-
commissie geïnstalleerd en ’s 
avonds vond de eerste vergade-
ring van de gebiedscommissie 
plaats. Een van de agendapunten 
betrof het kiezen van een voor-
zitter en twee vice voorzitters 
voor Prins Alexander. Met meer-
derheid werd besloten dat het 
CDA de voorzitter levert en dat 

SP en D’66 de vice voorzitters 
zullen leveren.

Geen deelraad
De gebiedscommissie is geen 
deelraad en de voorzitters vor-
men geen Dagelijks Bestuur. Dat 
heeft de gebiedscommissie goed 

begrepen en de voorzitter en vi-
ce-voorzitters vormen geen ’ou-
derwetse meerderheid’.  De be-
voegdheden en taken zijn heel 
anders dan voorheen. Voor ieder-
een is dat nog een grote ontdek-
kingstocht.
Alle deelnemende groepen en 

partijen aan de gebiedscommis-
sie hebben er in ieder geval veel 
zin in en hopen in goede samen-
werking met elkaar iets te kun-
nen betekenen voor de bewo-
ners van het gebied. Vooral door 
de bewoners zelf aan het woord 
te laten, hen invloed te geven en 

hen te stimuleren tot eigen ini-
tiatieven. De gebiedscommis-
sie Prins Alexander -het grootste 
deelgebied van Rotterdam met 
bijna 100.000 inwoners-, zal zo-
als dat hoort, voor 100  procent 
voor de burger gaan!

De gebiedscommissie van Prins Alexander, zojuist geïnstalleerd op 7 april 2014. Vooraan de burgemeester van Rotterdam Dhr. Ahmed Aboutaleb, rechts van 
hem Grégoire Kraster (SP), linkerzijde Simone de Lange (VVD), daarnaast Jolande Ton (LR), daarachter omhoog: Esther Hanekroot (D’66), Anneke van Dijk 
(Groenlinks), Loek Ernst (D’66), Patrick Meijer (LR). Midden: Stephania Damen (LR), Jeffrey Blomsteel (LR), Dirk-Jan van Lottum (LR), Johan van den Heuvel 
(LR).Rechtsboven Corstiaan Breedveld (met strikje) (SP), daarachter Ron Davids (CDA), Shereeva Fabre (PvdA) en helemaal rechts Peter Pieterse (PvdA).

Wat doet de BOZ voor u ?
1) Visie-ontwikkeling met actieve bewonersgroepen over de 
wijk Zevenkamp
2) Ondersteunen van bewonersideeën en helpen bij het aan-
vragen
3) Ondersteunen van publiciteit t.b.v. bewonersactiviteiten
4) Bemiddelen bij huurdersproblematiek
5) Afrekenen van Opzoomerbonnen
6) Eenvoudige formulierenhulp
7) Bezwaarschriften tegen c.q. rechtzetten van onterechte reke-
ningen
8) Aanpakken van klachten die langdurig blijven liggen
9) Produceren van buurtkrant de ZevenKrant, een bewoners-
platform met berichtgeving over en van bewoners, onderne-
mers en wijkactiviteiten
10) Samenwerken met woningcorporaties, scholen en 
sociale partners.



ZevenKrant nummer 2, tweeëntwintigste jaargang, april 2014Pagina 2

Smul ze!

Ingrediënten 4 personen
2 à 3 Courgettes
3 Lente-uitjes of 1 preitje
3 Aardappels
1 Teen knoflook
2 Tomaten
3 Blokken groentebouillon
1 1/2 pak bio-soja melk
Paardenbloemblad
Brandneteltopjes
Waterkers of tuinkers
(Liefst alles biologisch. (te 
verkrijgen bij uw super hier of 
zekerweten op Hesseplaats).

Lezen is leuk!

Ambachtsplein en zo...

ontsmettingsmiddelen. Het blijft 
dus lang infectieus in de omge-
ving. Als u een kat heeft gehad 
met kattenziekte kan uw huis 
nog jarenlang gevaarlijk zijn voor 
andere katten.

Voorkomen is beter
Gelukkig is er een vaccin tegen 
kattenziekte. Het zit in de jaar-
lijkse cocktail. Als uw kat als kit-

Dierenarts: Vaccineren
Als Didi na een zware bevalling 
van haar eerste kindje aan bed is 
gekluisterd, is ze dolgelukkig
met de hulp van de kraamver-
zorgster. De baby is lief en ge-
zond, maar Didi’s herstel gaat 
langzaam.
Miriam de Moor, werkzaam bij de 
politie Rotterdam, kan de plot-
selinge dood van haar broer niet 
verwerken. Ze vermoedt kwa-
de opzet van zijn mooie weduwe 
Hennequin. Tijdens haar zoek-
tocht naar Hennequins verle-
den groeit bij haar steeds meer 
de overtuiging dat ze te maken 
heeft met een levensgevaarlijke 
psychopate. En juist deze vrouw 

Zoals de oplettende lezer ongetwijfeld zal hebben gemerkt, was de 
vorige keer in verband met omstandigheden het recept door een col-
lega geschreven. Dank daarvoor. Maar nu is uw kookrubriekster weer 
zelf aanwezig en ze heeft een heerlijk soepje voor u in gedachten en 
popelt om het te vertellen.
Doe in een halfvolle middelgrote pan kokend water de in stukken ge-
sneden courgettes, samen met de aardappelen. (niet schillen, alleen 
wassen en pitten). Laat koken en voeg na een tiental minuten de so-
jamelk toe, dan de knoflook, kleingesneden prei of lente-uitjes. Kook 
nog vijf minuten en zet er dan de staafmixer op. Maak de soep niet al 
te glad, er mogen nog stukjes in zitten. Voeg dan de bouillontablet-
ten toe. Zet uit en als de soep niet meer kookt voeg dan de fijngesne-
den tomaten toe.
Voor het opdienen: vergeet vooral niet het fijne groen; liefst paarde-
bloemblad. Dat is heel goed voor de galblaas en lever. De lente is de 
tijd dat lever en galblaas op zijn top werken en dat kunnen we goed 
gebruiken! Paardebloemblad helpt de lever en heeft een reinigend, 
ontgiftend effect. En het zit tjokvol mineralen en vitamines. Als u het
blad gaat plukken, let dan wel even op, dat u het niet in de buurt 
plukt van een verkeersweg of waar honden uit worden gelaten. Liefst 
op een plek in het ’wild’, bij de plas of zo. Verder kunt u het bij thuis-
komst even wassen in een kom en in het koude water wegzetten tot 
gebruik. Echt een super-toevoeging aan uw maaltijd en nog gratis 
ook! Kijk in het begin een beetje uit met hoeveel u ervan neemt, want 
het kan uw stofwisseling aanmoedigen.
Ook brandnetel is reinigend en goed voor het bloed en zit tjokvol su-
perstoffen onder andere ijzer. Als u gaat plukken neem even hand-
schoenen mee anders zit u op de blaren. En vrees niet: even heet wa-
ter erover en het brandeffect is weg. Dus: wilt u een supergezonde, 
zalige soep met gratis trendy toevoegingen en de blitz maken bij uw 
gasten: maak dan deze soep en ik verzeker u: het blijft niet bij deze 
ene keer!

Nieuw elan met nieuwe huurders in winkelcentrum 
Zevenkamp 

NSI, eigenaar van het winkelcentrum Ambachtsplein, heeft drie 
nieuwe huurders aangetrokken in winkelcentrum Zevenkamp in 
Rotterdam voor de verhuur van in totaal circa 1.750 m2.  Met 
de komst van Big Bazar, restaurant Taco Mundo en fitnessketen 
Gym010 wordt het profiel verder versterkt en de bezettingsgraad 
significant verbeterd. Dit past in de integrale aanpak waarin eige-
naar NSI, gemeente Rotterdam en winkeliers actief samenwerken 
aan het verder verbeteren van het winkelcentrum. 

Het winkelcentrum heeft met haar centrale ligging in de wijk Ze-
venkamp, de uitstekende bereikbaarheid per auto, fiets en open-
baar vervoer en voldoende gratis parkeerfaciliteiten een uitste-
kende uitgangspositie. Door samenwerking tussen NSI, de ge-
meente en de ondernemers is in de afgelopen periode verder in-
vulling gegeven aan de verbetering van de randvoorwaarden om 
de potentie van het winkelcentrum beter te benutten. De aanpak 
van leegstand is een van de speerpunten van deze integrale aan-
pak. 

Alica van der Duin, Directeur Retail bij NSI: ,,Wij hebben met al-
le betrokken partijen de handen ineen geslagen en dat werpt haar 
vruchten af. Als eigenaar heeft NSI zich gericht op het versterken 
van het profiel. Door een gebalanceerd aanbod van branches en 
winkeltypes, goed afgestemd op waar in het primaire en secun-
daire verzorgingsgebied behoefte aan is, kan een winkelcentrum 
zich onderscheiden en de juiste bezoekersstroom aantrekken. 
Daarbij zet NSI in op een combinatie van landelijke ketens en het 
lokale ondernemerschap. Met de komst van deze sterke huurders 
en het faciliteren van bestaande huurders zijn we hier goed in ge-
slaagd.”

Met deze nieuwe huurders wordt de  bezettingsgraad van de win-
kels  verbeterd van circa 80,3% naar 97,4%. Circa 600 m2 wordt 
door Big Bazar gehuurd, circa 150 m2  door Taco Mundo en cir-
ca 700 m2 door Gym010. Daarnaast hebben Wibra en Lidl hun be-
staande winkel in het winkelcentrum Zevenkamp recent uitge-
breid, waardoor de dagelijkse winkelfunctie van het winkelcen-
trum verder is versterkt.

Romige courgette soep.  Koud of warm te eten!

Bijdrage van 
The Readshop

heeft zich onmisbaar gemaakt in 
het jonge, kwetsbare gezin…
De kraamhulp beschrijft tien be-
slissende dagen uit het leven van 
drie jonge vrouwen. Kwetsbaar-
heid, wilskracht en moordlust ko-
men bij elkaar in een beklem-
mende, ontroerende pagetur-
ner: Esther Verhoefs engste thril-
ler ooit.

Over Esther Verhoef
Esther Verhoef is een van de suc-
cesvolste schrijvers van Neder-
land. Haar boeken werden meer-
malen genomineerd én bekroond 
en er zijn meer dan anderhalf 
miljoen exemplaren van verkocht.

Hella’s kookrubriek

ten tweemaal is gevaccineerd en 
daarna minimaal 1 keer in de 3 
jaar, loopt hij weinig risico om 
ziek te worden van kattenziek-
te. Wij adviseren om ieder jaar te 
enten, zodat de kat ook goed be-
schermd is tegen niesziekte. Dit 
geldt ook voor binnenkatten. Zij 
hebben minder kans om geïnfec-
teerd te raken, maar het is niet 
uitgesloten.

Uit de omgeving van Utrecht 
kwam twee maanden geleden het 
bericht dat er bij een aantal kat-
ten kattenziekte geconstateerd 
was. Ook in de afgelopen maan-
den zijn er gevallen van katten-
ziekte in Groningen, Den Helder 
en Spijkenisse aangetroffen. Kort-
om, verspreid door heel Neder-
land wordt er de laatste tijd kat-
tenziekte waargenomen.

Wat is kattenziekte?
Kattenziekte wordt veroorzaakt 
door het feliene parvovirus, dat 
is familie van het parvovirus bij 
honden. Katten worden er heel 
erg ziek van. Overvloedig braken 
en (bloederige) diarree zijn de ty-
pische tekenen. De dieren verlie-
zen hun eetlust, krijgen koorts en 
kunnen zeer snel uitdrogen.
De behandeling van kattenziek-
te is moeizaam. We kunnen ze al-
leen ondersteunen om te zorgen 
dat ze geen bijkomende infecties 
krijgen en niet uitdrogen. Helaas 
sterft een groot deel van de kat-
ten met kattenziekte ondanks al-
le inzet van eigenaar en dieren-
arts. 

Hoe kunnen ze kattenziekte 
krijgen?
Katten kunnen besmet raken 
door direct contact met andere
katten of indirect via uitwerp-
selen, vlooien of  via u (bijvoor-
beeld via de kleding). Dat bete-
kent dat ook binnenkatten be-
smet kunnen worden. Het virus is 
niet erg gevoelig voor de meeste 
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Deelgemeente Prins Alexander is niet meer

Buurtsteunpunt
Het Buurtsteunpunt Bosshardt organiseert op 29 mei 2014 
een heerlijk pannenkoekenfeest. Opvallend worden de 
exclusieve versiersels met onder meer M&M’s. Er komt een 
levend ganzenbord in de buurt met 63 vragen en opdrach-
ten.

Op een reuzetafel ligt een heel 
groot ganzenbord met dobbel-
stenen. Het feest eindigt met het 
oplaten van veel ballonnen.
Serve the City, een jongeren-
groep, helpt bij de hele opzet. 
Het buurtsteunpunt heeft ook 
een aantal structurele activiteiten 
voor de buurt zoals een euro-
ontbijt op maandagochtend, een 
computercursus op dinsdagmid-
dag en de fameuse meidenclub 
’Superwomen’.
De spetterende kinderclub op 
woensdagmiddag en het zeer 
effectieve reparatie-café.
Donderdags is er een overheer-
lijke soep. Alle activiteiten zijn 
gratis.
Informatie bij Patricia de Jong, 
p.de.jong@legerdesheils.nl.

Veel bezoekers, belangstellenden en inmiddels oud-raadsleden van Deelge-
meente Prins Alexander ontmoetten elkaar, maakten wat afspraken en onder 
het genot van een drankje en de vele hapjes liep de finissage op het eind. Wij 
wensen alle ex-raadsleden een goede voortzetting van hun carrière toe.
Links: Frans van der Hilst sprak de slotrede in de Woonmall van Prins 
Alexander. Rechts op de foto boven: Simone de Lange (VVD).

Pleinactiviteiten in 2014
Met tal van actieve bewo-
ners uit diverse buurten or-
ganiseert de bewonersorga-
nisatie Zevenkamp speciale 
buurt- en pleinactiviteiten.

Oog voor elkaar
Bewoners van Aafje en jongeren 
hebben het samen over muziek-
instrumenten, gedichten en 
favoeriete zangers. Er komt een 
fototentoonstelling met boeiende 
verhalen.

Koningsspelen
Het Ambachtsplein krijgt een 
ontroerende aanblik met de 
kinderen en hun spulletjes op 
kleedjes, met kleurrijke tenten 

van het Volkstheater, creawork-
shops, acrobaten, breakdancers 
en Braziliaanse furie.

Lentefeest
Het is weer lente op het Am-
bachtsplein met natuurwork-
shops, een verliefde aap, kinder-
circus, latino muziek, salsa en 
veel aandacht voor de kindvrien-
delijke wijk.

Facelift Spinet
Alle voortuintjes van Spinet, Kla-
rinet, Blokfluit en Gong krijgen 
sierhekjes en beplanting. Het ge-
heel wordt afgerond met een 
ontmoetingsfeest na geslaagde 
arbeid.

Scootmobielvierdaagse
Vier dagen de natuur in met 
meer dan 20 scootmobiels. Er 
komt heel wat organisatiewerk 
bij kijken, maar dan heb je ook 
wat.

Dixie Groen
Vergroening in fasen van het bin-
neterrein is een bewonerswens 
die stap voor stap vorm krijgt.

Burendag
Ontmoet je buren! Het binnen-
terrein Spinet wordt een werve-
ling van kokkerellende moeders 
uit de buurt, karaoke zingende 
tieners en ook stug aanpoten om 
het wijkje er weer super uit te 
laten zien.

Mabonfestival
Als de dag weer even lang is op 
de hele wereld branden honder-
den waxinelichtjes bij Orion rich-
ting Zevenhuizerplas. Buurtmu-
zikanten en plaatselijke dichters 
zorgen voor gepaste romantiek.

Pannenkoekenjuf
De enige echte pannenkoeken-
juf bakt in schoolverband echte 
boekweitpannenkoeken.

Halloween
De pompoenen worden aan-
gerukt. De verschrikkelijke 

Mendozies zorgen voor horror. 
De buurtband speelt er en de 
creaclubs zorgen voor een mas-
kerade.

Kerstfeest Ambachtsplein
Christmas Carolls, de fanfare 
van het Leger des Heils en een 
reuzen schaatsbaan en een super 
DJ. Er komt een kerstmarkt vol 
lichtjes, ontroerend mooi.

Kuinder bruist
De nieuwe Kuinder viert een 
opgeknapt plein met een speciale 
rol voor plaatselijke graffity-
kunstenaars.

Liede stadslandbouw
Kunnen we bessen plukken op 
het Liede binnenterrein? Een op-
zoomerfeestje is op zijn plaats.

Dieze plantactie
Gesteund door Woonstad, 
beplanten bewoners de diverse 
voortuintjes.

Scootmobielclub educatie
De Scootmobielclub Zevenkamp 
organiseert zes educatieve activi-
teiten zoals een bezoek aan Boy-
mans, Treinmuseum, Arboretum 
Trompenburg, Natuurvoorlichting 
Kralingse bos, Wereldmuseum en 
Ghandituin.

Colofon
De ZevenKrant is een uitgave 

van de BOZ
Bewoners Organisatie Zeven-

kamp met een oplage van 
8.000.

Adres: 
Kooikerweg 10 
( 06 - 49466703

Freelance journalistiek en 
Lay-out/opmaak

Corstiaan Breedveld 
info@zevenkamp.info 

Fotografie
Corstiaan Breedveld

Redactie
Ed de Meyer

Corstiaan Breedveld
Miranda van Peppel

Elly Brevoort

Druk: 
Flevodruk Harlingen

Deadline kopij ZevenKrant 
nummer 3 is op 

1 juni 2014.

Bezorging ZevenKrant 3 vanaf 
20 juni 2014.

De redactie van de ZevenKrant stelt zich niet 
aansprakelijk voor zet- en drukfouten.
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NLdoet verbindt

De hele speelplek bij Spinet-Blokfluit schoonmaken, de voortuintjes opknap-
pen en dan lekker smullen. Enthousiaste vrijwilligers en kids kregen het weer 
voor elkaar. Hoogtepunt werd het muzikale swingen en de Karaoke. Ze heb-
ben het bijzonder naar hun zin. NLdoet verbindt.

Met het oog op de verhuizingen 
en het verdwijnen van de deel-
raad werd het nieuwe Centrale 
Jongeren Centrum (het vroegere 
LCC) vervroegd geopend. De ver-
bouwing zorgde voor een mooie 
outlook. Het pand ziet er gelikt 
uit. Kleine kamertjes zijn verdwe-
nen. Het geheel is erg licht en 
open. Opvallend waren de me-
diaplekken, de theaterzaal en de 
verbinding naar boven. Het hele
elektriciteitsnet is vernieuwd. 
Talentvolle jongeren lieten in de 
theaterzaal van zich horen met 
ontroerende rap en schitteren-
de dans. Belooft dit wat voor het 
Ambachtsplein? De komende we-
ken wordt gewerkt aan het pro-

grammeren voor de voorziening. 
We rekenen erop dat naast de 
jongereninvulling ook minimaal 
tien volwassengroepen een plek 
vinden in de voorziening.

Youngsters Op bezoek bij de drukker
De eindredacteur Corstiaan 
Breedveld van de Zeven-
Krant ging voor een piep-
kleine vakantie naar Ame-
land, een van de meest 
noordelijke stukjes van 
Nederland. Aanbevelings-
waardig eiland overigens. 
Op de terugweg bedacht hij 
even langs de drukkerij te 
gaan in Harlingen.

Dus de drukkerij gebeld en ge-
vraagd of ze even tijd hadden. De 
koffie staat klaar werd er geant-
woord. Op naar Harlingen, langs 
de weg het bedrijvenparkje met 
daar ook de drukkerij.

Jurgen ontving ons met de Friese 
hartelijkheid en liet ons enthou-
siast de drukkerij zien. Als eerste 
zagen we de platenmaker waarop 

direct belicht wordt en die plaat 
wordt meteen op de pers gemon-
teerd. Voor elk van de vier kleu-
ren één plaat. De pagina’s wor-
den aan twee zijden tegelijk ge-
drukt. Met een snelheid van 
25.000 stuks per uur komt onze 
krant uit de drukpers, gevouwen 
en gebundeld. Op elk van de acht 
rollen papier die aan de machine 
hangen zit wel 15 km. papier. 
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Met trommels, dansers en 
een vrolijke DJ werd de 
tijdscapsule met kinderte-
keningen, foto’s, video’s en 
brieven opgegraven door 
voormalig portefeuillehou-
der Erwin van Duin en deel-
gemeente voorzitter Frans 
van der Hilst.

De tijdscapsule bestond uit een
reuze plastic vat met rode 
schroefdop. Door het gewicht 
van  grote tegels was de dop ge-
scheurd, waardoor de inhoud bij-
zonder modderig was geworden. 
Gelukkig zaten de video’s en 
geluidsbanden in een plastic ver-
pakking. De hele inhoud wordt 
gecleaned en vervolgens komt er 
een ludieke expo. De boodschap-
pen van vijftien jaar geleden voor 
de nieuwe generatie van nu! Het 
is een boodschap van pioniers, 
zoiets in de sfeer van ’je moet 
het zelf maken, een ander doet 
het niet voor je!’ De tijdscapsule 
was een Opzoomer-initiatief. 
Veel opzoomeraars woonden dan 
ook de opgraving bij.

Tijdcapsule weer opgegraven Ambachtsplein

Bijdrage Elly Brevoort, de 
initiator van dit project
Zaterdagmiddag 15 maart 2014 
werden de Zevenkampers let-
terlijk opgetrommeld door Afri-
can Drums ’The rhythm of Natu-
re’. Oud-Deelgemeentevoorzit-
ter Frans van der Hilst en oud-be-
stuurder Erwin van Duin staken 
de handen uit de mouwen om sa-
men de ’Schat van Zevenkamp’ 
op het Ambachtsplein boven de 
grond te halen die daar in 1999 
werd begraven. De schat zou 
na tien jaar worden opgegraven 
maar dat heeft bijna vijf jaar lan-
ger geduurd. 
Helaas bleek de deksel bescha-

digd te zijn en was de inhoud nat 
geworden. De schatkist en de in-
houd zijn enige dagen in de eta-
lage gezet van een leegstaande 
winkel zodat wijkbewoners het 
konden zien: het telefoonboek 
uit 1999, de begroting van Prins 
Alexander uit dat jaar, een video-
band en geluidsbandje, een fles 
champagne, stapeltje foto’s, stui-
terballetje, wijkplattegrond, een 
Zevenkamp Bugel en een Maas-
stad plus een verslag met 40 
wensen van bewoners, groot en 
klein, die ook zijn vastgelegd 
op film. Uit dit verslag komt het 
volgende lijstje van wensen uit 
1999:

Minder rommel op straat
Minder rommel op straat was een 
van de eerste opmerkingswen-
sen die we ontvingen. Het zwerf-
vuil lijkt een vast gegeven te wor-
den in de wijk. Ook al staan prul-
lenbakken dichtbij laat men veel 
afval gewoon ernaast vallen. Leer 
de prullenbakken te gebruiken, 
ze staan er toch niet voor niets! 
Dat mensen in het algemeen de 
rommel opruimen die ze (soms 
zelf) maken.

Vaste legale hangplek
Jongeren zouden een vaste lega-
le uithangplek moeten hebben. 
Kinderen zouden wat meer speel-
gelegenheid moeten krijgen. Een 
hofje opfleuren voor de kinderen. 
Op het terrein van Duimdrop wil-
len we graag meer speeltoestel-
len zien zoals ook wel op pleinen 
en in andere straten te zien is. 
Een afdakje voor de kinderen als 
ze willen tekenen terwijl het re-
gent zodat ze niet onder een tafel 
hoeven te kruipen. Ook zouden 
schommels gewenst zijn. Enke-
le kinderen vroegen om (nog) een 
zwembad en een groot voetbal-
veld met hoge hekken eromheen. 
Een tweede speeltuin in een an-
der deel van de wijk. De meest 
gehoorde wens was die van een 
skatebaan zoals een half-pipe.

Straatverkeer aanpakken
Veel dingen zouden ook veran-
derd moeten worden wat be-
treft het verkeer in sommige stra-
ten; een eenrichtingsverkeer 
straat werd namelijk gewoon 
als tweerichtingsstraat gebruikt. 
Een moeder met kleine kinde-
ren is van mening dat de vracht-
wagens geweerd zouden moe-
ten uit de wijk. Ook werd gemeld 
dat de stoep bij iemand voor de 
deur maar eens gemaakt moest 

worden en is de wens geuit om 
een 30km zone aan te leggen. 
Vaak hadden mensen geen ech-
te wens. Zij waren best tevreden 
maar kwamen dan al snel met de 
mededeling dat ze vonden dat 
het rustiger op straat en rond de 
flats moest worden. Onder een 
poortje op de Zevenkampse Ring 
zou het beduidend rustiger moe-
ten worden zodat de mensen, en 
kleine kinderen in het bijzonder, 
rustiger kunnen slapen.

Alle fietspaden herstellen
Een mevrouw die veel met de 
fiets op pad gaat, zou het prettig 
vinden als de fietspaden overal 
eens onder handen worden geno-
men; niet alleen aan de oostkant 
van de wijk maar ook de route 
naar Ommoord. De bomen die 
verwijderd worden zouden altijd 
vervangen moeten worden en 
niet alleen maar weggehaald. An-
dere bomen die minder ’vuil’ la-
ten vallen. Ook werd er nog meer 
groen in de wijk verlangd.

Respect van jongeren
Als een heel belangrijke wens 

werd ook gemeld dat wat meer 
eerbied en respect van de 
jongeren voor de ouderen op 
zijn plaats zou zijn. Er zou meer 
gedaan moeten worden in een 
buurthuis voor gehandicapten. 
Sociale controle en meer beleefd-
heid tussen mensen onderling, 
niet alleen het publiek maar 
ook de winkeliers zouden een 
beleefde opstelling naar klanten 
moeten hebben omdat zoiets 
vaak uitnodigend werkt om ook 
beleefd terug te doen. Een wens 
van een vader was dat hij hoopt 
dat over 10 jaar alle Zevenkam-
pers nog steeds tevreden zullen 
zijn en dat het ze goed gaat.

Diverse wensen
Al met al hopen we dat veel van 
de wensen niet hoeven te wach-
ten tot over de 10 jaar die ze on-
der de grond blijven. En natuur-
lijk hopen we ook dat dan een 
Opzoomer festijn niet echt meer 
nodig zal zijn. Mensen moeten 
toch uit zichzelf weten hoe je 
met elkaar om moet gaan om een 
meer respectvolle samenleving te 
creëren.
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De nieuwe naam is: Youngsters
Op 17 maart 2014 werd de nieuwe centrale jongerenvoor-
ziening voor Prins Alexander, gevestigd op het adres Am-
bachtsplein 141, officieel geopend door voormalig dagelijks 
bestuurslid Suzanne Rojer. Zij deed dit door het onthullen 
van de naam YOUNGSTERS en door als eerste een tegel 
met de boodschap “BE A YOUNG STER” te plakken in een 
groot mozaïek.

Buurtbewoners, ondernemers, 
netwerkpartners en politici kre-
gen een preview van een aantal 
mogelijkheden die YOUNGSTERS 
de jeugd biedt in de 7 activitei-
tenruimtes van de voorziening. 
Het programma werd mede be-
dacht en grotendeels uitgevoerd 
door jongeren met ondersteu-
ning van het team jongerenwer-
kers van Buurtwerk. 
In de centrale ruimte werden de 
gasten met live gespeelde piano-
muziek ontvangen voor een kop-
je koffie/thee en een gebakje. Na 
de officiële openingshandeling 
konden gasten in deze ruimte ge-
nieten van een drankje en een 
hapje terwijl de muzikale omlijs-
ting werd verzorgd door een jon-
ge DJ. Daarnaast in Doc.Shop was 
informatie te vinden over diverse 
onderwerpen zoals liefde en sek-
sualiteit en konden gasten hun 
kennis met betrekking tot midde-
lengebruik testen.

Stichting Eeuwige Noten
In de theaterzaal verzorgden di-
verse jongeren een doorlopend 
programma op het gebied van 
zang, dans en rap. Voor podium-

optredens is oefening nodig. Ook 
dat kan in YOUNGSTERS. In de 
muziek/studioruimte toonden di-
verse jongeren maar ook tieners 
en kinderen van de Stichting Eeu-
wige Noten hun talenten op mu-
zikaal gebied.

Koken, tatouage en aftrap
In de keuken van YOUNGSTERS 
was een groep jongeren aan het 
koken en konden de gemaakte 
hapjes direct worden geproefd. 
En wie dat wilde kon zich door 
een creatieve jongere een hen-
natatoeage laten aanmeten in de 
meidenruimte.

In de multi mediaruimte van 
YOUNGSTERS werd een indruk 
gegeven van de mogelijkheden 
op het gebied van social media.
De opening was goed bezocht 
en een positieve aftrap voor 
YOUNGSTERS. De benodigdheden 
voor de opening werden zoveel 
mogelijk betrokken bij de onder-
nemers op het Ambachtsplein. 
Een aantal ondernemers onder-
steunden Buurtwerk daarbij met 
terugbrenggarantie, leengoede-
ren en/of een kortingspercentage 
te weten:
Tropisch Huis Toko 100
Bloemenhandel R.W. Huis Flower 
Design
COOP
Bakkerij Klootwijk
Kwekerij Zuidplas.
          Daarvoor onze dank!

Programmering 
YOUNGSTERS jongeren
12-18 jaar                                                                                            
In YOUNGSTERS draait het vanaf 
1 april 2014 vooral om zelf on-
dernemen, ontdekken, organise-
ren en in actie komen. Jongeren 
kunnen in YOUNGSTERS aan de 

slag met hun dromen, talenten, 
wensen, ideeën en vragen. Samen 
met de jongeren worden de 
diverse activiteitenruimtes verder 
ingericht en de programmering 
ingevuld. Een team van ervaren 
jongerenwerkers van Buurtwerk 
zorgt voor ondersteuning van de 
jongeren bij de realisatie van hun 
doelen.
Voor de zomervakantie zal 
YOUNGSTERS ook voor de jon-
geren in Prins Alexander offici-
eel worden geopend. Tot die tijd 
wordt door en met jongeren na-
gedacht over en gewerkt aan een 
spetterend openingsprogramma.
Jongeren kunnen terecht in 
YOUNGSTERS op maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag van 
13:00 uur tot 17:00 uur. Van 
13.00 uur tot 15.00 uur bereidt
Doc.Shop met maatschappelijke 
stagiaires programma’s voor. 
Woensdag van 15:00 uur tot 
17:00 uur.  Maandag, Dinsdag, 
Woensdag, Donderdag en Vrijdag 
van 19:00 uur tot  21:00 uur. 

WAT NOG MEER                                                              
YOUNGSTERS gaat op basis van 
wederkerigheid onderdak bieden 

aan een scala aan projecten, 
activiteiten en initiatieven voor 
de brede doelgroep jeugd en 
jongeren. Dat zijn naast de 
activiteiten van Buurtwerk zelf 
dus ook projecten en activitei-
ten van partners en derden. De 
voorbereidende gesprekken met 
diverse partners zijn inmiddels 
in volle gang. Deze activiteiten 
zullen zowel tijdens als buiten 
de tijden van de programmering 
van Buurtwerk voor jongeren 
12 tot 18 jaar plaats vinden. 
Een deel van de aanbieders van 
jeugdactiviteiten uit het voorma-
lige LCC zal  ook terug keren in 
YOUNGSTERS. 

Jeugdactiviteiten uit het voor-
malige LCC die terugkomen zijn:
* Kindervoorstellingen S&C.
* Teken en schilderlessen.
* Muzieklessen Stichting Eeuwi-
ge Noten.
Ook de poppodium activiteiten 
van ’The Cave’ voorheen geves-
tigd in jongerencentrum 7’s aan 
de Nieuwe Meer in Zevenkamp 
zullen worden geprogrammeerd 
in YOUNGSTERS. 

Agenda kindervoorstelingen 
S&C in Youngsters
Woensdag 14 mei 2014 (tele-
fonische reserveren) ’Kijk haar 
nou’ met het ’Snotmysterie’                                                                                      
Leeftijd 4 tot 100 jaar
Woensdag 28 mei 2014 (tele-

fonisch reserveren)  De Vlie-
gende Koffer met ’Moeras-
sus en de verdwenen rivier’                                                      
Leeftijd vanaf 2 jaar. Woens-
dag 4 juni 2014  (telefonisch re-
serveren) Poppentheater Fast-
nerran met ’Prins Heerlijk’                                                                    
Leeftijd van 4 tot 100 jaar
Entree kindervoorstellingen vier 
Euro, met Rotterdampas drie Eu-
ro. Reserveren kindervoorstel-
lingen bij Buurtwerk via het tele-
foonnummer ( 010 - 4553799.

Evaluatie met de buurt
’Een goede buur is beter dan een 
verre vriend!’ Dat vinden we bij 
YOUNGSTERS belangrijk en dat 
willen we graag zo houden.
Als buren op het Ambachtsplein 
willen we, 1 maand na de ope-
ning van YOUNGSTERS, samen 
met bewoners en ondernemers 
bekijken hoe het gaat. Kennen 
we elkaar inmiddels wat beter? 

Zijn we goede buren?
De sfeer is informeel en we pra-
ten met elkaar over het reilen en 
zeilen op het Ambachtsplein. Het 
is rond etenstijd dus Buurtwerk 
zorgt voor de nodige versnape-
ringen.

Wanneer
Donderdag 24 april 2014, 
17:30 uur tot 19:00 uur                                                   
Waar: YOUNGSTERS, Ambachts-
plein 141, 3068 GV Rotterdam. 
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De spiksplinternieuwe Centrale Jongerenvoorziening Prins Alexander 
is er voor jou! Kom je gauw langs?

Youngsters

Werk aan je dromen.

Voor al je vragen...

Ik wil graag meer weten.

Ik heb hulp nodig.

Doe iets voor een ander.

Ontdek je talent!

Organiseer zelf!

Vind je het leuk om mee te denken over het openingsfeest, de programmering van  
activiteiten en/of de inrichting van de ruimtes? Meld je aan via youngsters@buurtwerk.nl.

Youngsters
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
Telefoon 010 890 25 80
Like ons op Facebook Jongerenwerk Buurtwerk Alexander

Openingstijden
13.00-17.00 uur maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
15.00-17.00 uur woensdag
19.00-21.00 uur maandag t/m vrijdag
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Uitnodiging ‘Ambachtelijk Overleg’

Een goede buur is beter dan een verre vriend! Dat vinden we bij Centrale Jongerenvoorziening 
Youngsters belangrijk en dat willen we graag zo houden!

Hoe gaat het?
Als buren van het Ambachtsplein willen we, 1 maand na de opening van de Centrale  
Jongerenvoorziening, samen met bewoners en ondernemers bekijken hoe het gaat.  
Kennen we elkaar inmiddels wat beter? Zijn we goede buren? 

De sfeer is informeel en we praten met elkaar over het ‘reilen en zeilen’ op het Ambachtsplein.  
Het is rond etenstijd dus Buurtwerk zorgt  voor de nodige versnaperingen.

Wanneer: Donderdag 24 april, 17.30 - 19.00 uur
Waar: Ambachtsplein 141, 3068 GV Rotterdam - Zevenkamp

We zien u graag 24 april!
Wij vinden het belangrijk dat u er ook bij bent. Wilt u ons laten weten of u komt? Graag een mail 
naar youngsters@buurtwerk.nl o.v.v. Ambachtelijk Overleg of meld u aan bij een van de buurtwerkers.
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Het snotmysterie (Woensdag 14 mei)

Sport en Cultuur in Youngsters

Moerassus en de verdwenen rivier 
(Woensdag 28 mei)

’Prins Heerlijk’ (Woensdag 4 juni)
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K i n d e r p a g i n aOpenbare school De Waterlelie

Projectweek Kunst op de 

Waterlelie

OBS De Waterlelie is een 

kunstzinnige basisschool. 

Naast de reguliere kunstles-

sen zoals beweging en dans, 

muziek, IKEI (instrumenten), 

kunstID en taalatelier is er 

elk jaar een groot kunst-

project op school. Het the-

ma van dit jaar was SPO-

REN. Hierbij werd geke-

ken naar Sporen en pa-

tronen, Laat je eigen 

sporen na, In de voet-

sporen van bekende 

kunstenaars. De kinde-

ren kwamen bij binnen-

komst op school overal Spo-

ren tegen in de gangen. Na het 

volgen van je spoor vonden 

de kinderen een Sporendoos, 

waarmee ze twee weken aan 

de slag konden.

Enkele groepen zijn naar buiten gegaan om te kijken welke sporen 

er allemaal te vinden waren: sporen in de natuur, sporen van mens 

en dier. Het werd een hele ontdekkingsreis. Met de gevon-

den materialen zijn prachtige werkstukken ge-
maakt. Ook zijn er uilenballen on-derzocht: welke spo-ren blijven er achter en welk voedsel heeft een uil gegeten. Van de ge-vonden muizenbotjes wer-den kunstwerken gemaakt. Sommige groepen hebben letterlijk hun eigen sporen onderzocht: vingerafdruk-ken, voetzolen en hebben daar mooie werkstukken van ge-maakt. 

Bij de lessen KunstID in de bovenbouwgroepen is er gekeken naar sporen op en over je huid.

Ook is er gefilosofeerd over welke sporen je nalaat in de toekomst en zijn er daarmee tijdscapsules ge-

maakt die pas over 10 jaar mogen worden geopend. Aan het eind van de projectperiode is er een eind-

presentatie geweest waarvoor alle ouders zijn uitgenodigd. Het was een geslaagd kunstproject! 

Meer info over dit project is te vinden op onze schoolwebsite 
www.obs-de-waterlelie.nl

Bij sporen wordt er vaak 
gedacht aan dierspo-
ren. Groep 5 en 6 heb-
ben dat gecombineerd 
met prachtige kunst. 
Welke sporen zie je 
in jezelf terug van je 
vader of moeder? 
Op wie lijk je het 
meest? Welke spo-
ren laat ik na? Vra-gen die zijn besproken bij Taalatelier en verwerkt in mooie gedichten en teke-ningen
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Scootmobielclub Kiwi route opgeleverd

Ds. Buskesschool
Unicef actie Ds. J.J.Buskesschool en Kinder Service Hotels. Op dinsdag 25 maart 2014 werd 
op feestelijke manier een cheque van 3000 euro overhandigd aan Unicef. Het opgehaalde 
geld is bestemd voor Burkina Faso, waar kinderen in mijnen werken onder erbarmelijke 
omstandigheden. 

Tijdens een gezellige kerst-inn 
in december 2013 werden er on-
der andere kerststukjes en kerst-
ballen verkocht. Deze waren ge-
maakt door de kinderen van de 
voor- en naschoolse opvang van 
de Kidsclub de Buskes. Die bui-
tenschoolse opvang is gevestigd 
in de Ds. J.J. Buskesschool in Ze-
venkamp. Kinderen van diver-
se scholen in Zevenkamp en om-
geving  kunnen hier van 7:00 
uur -19:00 uur terecht, ook in de 
schoolvakanties. 

3.000 euro.
Er is een bedrag van 1.000 eu-
ro opgehaald met behulp van de 

school zelf. De andere vestigin-
gen van de Kinder Service Hotels 
hebben er nog 2.000 euro bij ge-
legd. Dat geld kwam bij elkaar 
door onder andere workshops 
voor ouders en kinderen, spon-
sorlopen, foto’s verkopen, enzo-
voort.

De cheque 
De cheque werd overhandigd 
aan Irene Edelman, coördina-
tor van de jeugdvoorlichting Uni-
cef. De kinderen waren allemaal 
in het blauw en ook het plein 
leek een andere kleur te hebben. 
Dat kwam door de felblauwe pa-
pieren waarop stond: Ik ga voor 

0. Op het plein dansten en zon-
gen de  kinderen  van de  Buskes-
school het lied ’Op een dag’ van 
Monsif. 

Gezond opgroeien
Na afloop kregen de school en 
Kidsclub een mooie bedankpos-
ter van Unicef. Een hele week 
zullen ze nog aandacht beste-
den aan Unicef.  Al met al was het 
een geweldige middag en ze zijn 
het er allemaal mee eens dat alle 
kinderen, in de hele wereld, een 
kans verdienen om gezond op te 
groeien.
PR ds.J.J.Buskesschool en Kinder Ser-
vice Hotels

Agenda

10-05 Fast Ferry

15-05 Pannenkoekentocht

30-05 Hornbachtocht

12-06 Rottemerentocht

23-06 Schootmobiel vierdaagse

10-07 Plaswijckpark

21-07 Blijdorp

07-08  Picknick-tocht

21-08 Berenboortocht

25-09 Bingomiddag

09-10 Speurtocht Zevenkamp

23-10 Snerttocht

06-11 High Tea

20-11 Sint- en Pietfeest

Zin in een tocht?
U kunt zich altijd opgeven bij 
Dick Langeveld op nummer ( 
06 - 14833068 of u kunt gewoon 
bij de BOZ binnenlopen op de 
Kooikerweg 10, genieten van een 
kopje koffie of thee en een praat-
je maken.
Voel u welkom.

De KIWI route (kindvriende-
lijke route) die in heel Prins 
Alexander speelpleinen en 
scholen met elkaar verbindt 
werd officieel opgeleverd. 
Portefeuillehouder Suzanne 
Rooien en de directeur van 
Woonkompas onthulden 
met tal van confettibommen 
het laatste reliëfkunstwerk 
in Lageland.

De onthulling werd voorafgegaan 
door een verrassende expo van 
de kinderen van Pluspunt in Prin-
senland en Onze Wereld in Lage-
land. Het thema van de tentoon-
stelling en het muur reliëf van 
de hand van kunstenaar Cornelis 
van Krieken was ’dierentuin’.
De kits gaven op originele wij-
ze vorm aan hun lievelingsdieren 
en aan hun liefde voor muziek. 
Senioren en junioren ontmoet-
ten elkaar in Helga van Woon-
kompas en lustten beide de heer-
lijke warme pannenkoeken. Als 

echte dieren liepen de kinderen 
met maskers op. De muzikan-
ten droegen een hoge hoed, een 
stropdas met piano motief en ex-
travagante brillen. De ceremonie-
meester droeg een herkenbare 
berenmuts. Het was een beleve-
nis! Portefeuillehouder Suzanne 
Rojer nam alle tijd voor een leu-
ke babbel met de jonge kunste-
naars. De route is een geslaagd 
samenwerkingsproject tussen 

SONOR opbouwwerk en deelge-
meente Prins Alexander en kan 
in de toekomst nog uitgebreid 
worden met diverse accenten. In 
Zevenkamp hangen 18 portret-
ten van kinderdromen op de rou-
te richting Wollefoppenpark, een 
samenwerking tussen vier basis-
scholen. De jonge artiesten kwa-
men uit diverse groepen zeven. 
In totaal werkten 62 kinderen uit 
Prins Alexander mee aan de rou-
te.

Voorbeeldig

In minder dan 30 jaar hebben wij water doen verwateren. 
Zal verder niet te veel op het ’toen’  inhaken, nee, dit is meer gericht op dat 
wat wij doen, ontwaken.
Dit is een voorbeeldig stukje Nederland met Nederlanders, Turken, Antilli-
anen, Surinamers, Aziaten, Marokkanen, Oost Europeanen, Noord en Zuid 
Amerikanen. We hoeven hier niet per se gezellig met elkaar te babbelen, 
want wij zijn van de ’Geen woorden maar daden’
En daar, waar wij elkaar niet meer hoeven te leren om elkaar te accepteren 
krijgen wij het hard in ons hart door, wanneer men dat niet eens wilt probe-
ren
Wij creëren speelterrein voor de kleinere mensheid onder ons.
We praktiseren mooie huizen, winkelcentra en een goede infrastructuur voor 
de groeiende mensen.
En wij hebben een rusthuis, voor de mensen die welverdiend relaxen, de ou-
deren boven ons.
Drempels houden de groeisnelheid van onze jongeren niet tegen, de nieuwe 
Pelle zal zich waarschijnlijk nu nog op Hion begeven. 
En van de eerste honduitlaters tot de laatste chillsessie, iedereen is bij ons 
tevreden.
Des te meer reden om goed te blijven doen, want goed is de eerste stap rich-
ting beter.
We hebben vele stappen gedaan
We hebben nog velen stappen te gaan
Maar we zijn en blijven Zevenkamp
In potentie de beste woonwijk van Nederland
IK WEET HET ZEKER!

Tomas de Paauw

Dichterlijk

Help mee!
Voorlezen aan kinderen, aan-
dacht voor ouderen, de straat op-
fleuren, het binnenterrein oprui-
men, kennismaken als buren…
U kunt samen met uw buren in 
uw straat meehelpen om Rotter-
dam leefbaar te maken. Dat heet 
sinds jaar en dag op z’n Rotter-
dams: Opzoomeren!

Opzoomer Mee helpt
Heeft u een idee voor uw straat? 
Opzoomer Mee helpt om uw idee 
te realiseren! Bestel een keetje 
met handige spullen. U kunt ook 
een bijdrage van maximaal 175 
euro in de onkosten aanvragen.

Nieuw
Opzoomer Mee steunt ook stra-
ten waar bewoners elkaar helpen 
om Nederlands te leren spreken 
in een conversatiegroep.
Zij komen onder andere in aan-

merking voor een gratis Rotter-
dampas. Informeer naar deze 
nieuwe mogelijkheid. 

Taart van Albert Heijn
De Opzoomercampagne bestaat 
20 jaar. Albert Heijn biedt daar-
om alle straten die Opzoomeren 
taart aan.
Als u vóór 1 augustus aan de slag 
gaat, ontvangt u een bon om gra-
tis taart op te halen. De taart is 
bestemd voor circa 30 bewoners.

( 010 - 2131055 of kijk op 
www.opzoomermee.nl

Opzoomeren
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Recreatiecentrum Zevenkampse Ring ligt net voor winkel-
centrum Zevenkamp, het winkelcentrum van de wijk. Nu 
het wijkcentrum uit het winkelcentrum is vertrokken, heb-
ben de winkeliers en het recreatiecentrum de handen ineen 
geslagen om toch een ontmoetingsplek voor de bewoners 
van Zevenkamp te kunnen bieden. 

Samenwerking gezocht

Op 24 maart 2014 tussen 19:00 
uur en 21:00 uur wordt de ver-
nieuwde Brasserie van Zeven-
kampse Ring ingewijd als plek 
waar Zevenkampers elkaar kun-
nen ontmoeten.

Begin jaren 80
Winkelcentrum Zevenkamp en 
Recreatiecentrum Zevenkampse 
Ring zijn beiden begin jaren tach-
tig geopend en voorzien beiden 
in de elementaire behoeften van 
de inwoners van de wijk Zeven-
kamp. Beiden hebben de afgelo-
pen decennia naast elkaar hun 

diensten aangeboden. Tot 2013 
heeft wijkcentrum LCC als ont-
moetingsplek gefungeerd voor 
de bewoners van de wijk.  Nadat 
het wijkcentrum is verdwenen, 
was er nergens meer een plek om 
even samen te komen, een toi-
let te bezoeken of een spelletje 
te spelen. Daar komt nu verande-
ring in.

Ontmoetingsplek
Recreatiecentrum Zevenkampse 
Ring gaat vanaf 24 maart 2014 de 
functie van ontmoetingsplek op 
zich nemen. Meer nog dan voor-

heen zijn Zevenkampers en an-
dere Rotterdammers welkom, om 
in de sfeervolle Brasserie samen 
te komen, een spelletje te spelen 
of even van het toilet gebruik te 
maken. Hiermee wordt het Recre-
atiecentrum een verlengstuk van 
het winkelcentrum en andersom. 

Voordelig eten in Brasserie
Op 24 maart 2014 is de Brasserie 
officieel als ontmoetingsplek 
voor de wijk in gebruik. Een 
ander voordeel voor de inwoners 
van Zevenkamp is dat in de Bras-
serie ook goedkope maaltijden 
genuttigd kunnen worden voor 
hen die niet altijd zelf kunnen of 
willen koken. De menukaart van 
Zevenkampse Ring is hier speci-
aal voor aangepast. 

’Villa Joep’
Henny Brink is activiteitenbegeleider in zorgcentrum ’De 
Vijf Havens’ aan de Zevenkampse Ring nummer 40 en is 
naast het begaan met ouderen ook zeer begaan met kin-
deren.

Henny zingt graag en doet dat
ook regelmatig tijdens de activi-
teiten-begeleiding. De ouderen 
vinden dat prachtig en allengs 
ging Henny meer liedjes leren en
zingen. Ook Rotterdamse mee-
zingers behoren tot zijn reper-
toire. 

Stichting Villa Joep
Een buurmeisje van Henny van 
vijf jaar kreeg een kankersoort 
genaamd Neuroblastoom. De 
levensverwachting van deze kin-
deren is om en nabij vijf jaar.
Henny combineerde zijn zang-
kunsten met zijn eigen actie voor  
kinderen met Neuroblastoom.

Twee CD’s
Inmiddels heeft Henny twee 
cd’s vol gezongen, die hij ver-
koopt tijdens zijn optredens 
in besloten kring. De helft van 
zijn opbrengsten gaan naar 
het goede doel ’Villa Joep’. 
Dus, heeft u iets te vieren in 
besloten kring, kunt u Henny 
vragen om zijn benefiet con-
cert te komen doen. Zijn liede-
ren bestaan uit Engelsttalige 
ballades en liedjes uit musicals 
van vroeger en nu.

U kunt Henny bereiken via ons 
emailadres: stichtingboz@
outlook.com.

Buurtwerk is in Prins Alexander
aanwezig met leuke, sportieve,
educatieve en creatieve sociaal-
culturele activiteiten voor alle 
buurtbewoners. 
Binnen Buurtwerk is team Acti-
vering bezig met een opdracht 
voor volwassen wijkbewoners die 
geen werk hebben en op zoek 

Buurtwerk Alexander
zijn naar een betaalde baan of 
vrijwilligerswerk. Voor die men-
sen worden laagdrempelige kos-
teloze trainingen, workshops en 
inloopmomenten georganiseerd, 
waarbij ze extra vaardigheden 
kunnen leren. Ook kunnen zij er-
varing opdoen tijdens gerichte 
bedrijfsstages.

Informatie
( 010 - 4553799

Gosia Bojar, 
gosia.bojar@buurtwerk.nl
Ineke Klapwijk  
ineke.klapwijk@buurtwerk.nl
Lilly Sovilj
lilly.sovilj@buurtwerk.nl
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De meest complete en uptodate website van Bewoners 

Organisatie Zevenkamp

www.bo7kamp.nl

Het thema voor deze puzzel is: Koningsdag. Uit alle 
goede inzendingen worden drie winnaars getrok-
ken: een bloemetje ter waarde van 10 euro, binnen 
2 maanden na het verschijnen van de ZevenKrant op 
te halen op de Kooikerweg 10. Uw oplossing voor 1 
juni 2014 naar de BOZ, Kooikerweg 10.

Win een bloemetje en puzzel mee!

Algemeen Alarmnummer
Politie/Brandweer/Ambulance
Alleen voor spoedeisende hulp 
en levensbedreigende situaties.
( 112

Politiebureau Zevenkamp
Zevenkampse Ring 340
3068 HG Rotterdam
( 0900 - 8844

Bewonersorganisatie 
Zevenkamp (BOZ)
Kooikerweg 10
3069 WP Rotterdam
( 06 - 49466703
stichtingboz@outlook.com

Vrijwilliger
Ed de Meyer
( 06 - 45724536 

Buurtbemiddeling Prins 
Alexander
Bramantestraat 34
3066 BN Rotterdam
( 010 - 4560409
Email: prinsalexander@buurtbe-
middeling.org

Leger des Heils Welzijn- en 
Gezondheidszorg
Maatschappelijk Centrum 
Rotterdam
Kooikerweg 28
3069 WP Rotterdam
( 010 - 2229888
Telefax  : 010 - 2229800

Maatschappelijke Dienstver-
lening Alexander
Marten Meesweg 141
3068 AV Rotterdam
( 010 - 2868100
info@stichtingmda.nl

Stichting Buurtwerk Alexander
Ambachtsplein 141
( 010 - 4553799

Gebiedscommissie Prins 
Alexander
Prins Alexanderplein 6
3067 GC Rotterdam
( 010 - 2868200

Roteb
Lucie Vuylstekeweg 5
3066 GT Rotterdam
Algemeen nummer ( 14010

Sociale Zaken en Werkgele-
gen-heid (SoZaWe)
Prins Alexanderplein 20
3067 GC Rotterdam
( 010 - 4984444 (Alg. info nr)
( 010 - 4984999 (Hoofdkantoor)

GGD gezondheidslijn
( 010 - 4339966
Spoedlijn:
( 010 - 2866099
www.ggd.rotterdam.nl

Dierenartsenpraktijk 
Lammers
Toon van Vlietstraat 25
3069 ZP Rotterdam
( 010 - 4213176
Zevenkampse Ring
Zevenkampse Ring 741
3069 MD Rotterdam
( 010 - 4557410

Gezondheidscentrum
Zevenkamp
Aar 55
3068 GX Rotterdam
( 010 - 4551677

Gezondheidscentrum 
Charley Toorop
Charley Tooropsingel 48
3059 WG Rotterdam
www.gccharleytoorop.nl
( 010 - 2866090 (algemeen)

Huisartsen: ( 010-2866093
Dr. van Leeuwen 
Dr. Verdonk
Dr. Van der Hoek
Dr. Sanderse  
Dr. V. d. Voorde 
( 010 - 2866093
Fysiotherapeuten
( 010 - 2866090

Wonen

Huurtoeslag en Zorgtoeslag
Via de belastingtelefoon
Op werkdagen van 8.00 uur tot 
17.00 uur.
( 0800 - 0543 (gratis)

Vestia Rotterdam Noord
Goudsesingel 66
3011 KD Rotterdam
( 088 - 1242424 
www.vestia.nl

Vestia wijkkantoor Zeven-
kamp
Spinet 2
3068 LX  Rotterdam
( 088 - 1242424
Dit kantoor houdt ook
spreekuren

Bewonerscommissie Vestia 
Zevenkamp Secretariaat
Albert Roesselsingel 22
3069 MC Rotterdam
www.bc7kamp.nl

Woonstad Rotterdam
Westblaak 210
Van 8:30 uur tot 16:30 uur
( 010 - 4408800

Woonbron
( 010 - 2868866

Vraagwijzer
( 0900 - 2868100
Charley Tooropsingel 52
Vrijdag 9:00 - 11:30 uur
info@vraagwijzeralexander.nl

De namen worden in ZevenKrant nummer 3 van 
2014 bekendgemaakt. De oplossing van ZevenKrant 
1 van 2014 is: Maak gebruik van uw stemrecht en 
stem altijd. De winnaars zijn: Mieke Korzillius en 
Sonja Noorlander.

Adel
Alexander
Alexia
Amalia
Ariane
Braderie
Ceremonie
Drukte
Feest
Feestmaal
Galabal
Gezagsdrager
Goudenkoets
Grondwet
Hermelijn
Kabinet
Kermis
Koekhappen
Koning
Koningsdag
Koninklijk
Kroning
Kroon
Mantel
Maxima
Monarch
Optocht
Oranje

Handige adressen om te weten

Pofferkraam
Prinsen
Prinsessen
Souverein

Koningsdag

G A L A B A L K T E N I B A K
R V I N H K R O N I N G E B F
O R G A D S G N I N O K R E E
N I T L A G N I N O K A J P E
D J N H C R A N O M D N O D S
W M A N T E L K K E A F D U T
E A I L A M A L R R F X I E R
T R B K G L I I O E O K I S N
R K V D A O E J R C E O T M E
E T O N I A U K A R I A N E A
D P R E G A R D S G A Z E G P
N R S S K A H P E T S A S O R
A I T I A H I E S N L E P D I
X N E M N N A B R E K T E R N
E S L R E O E P X M O O L U S
L E I E E Z O I P C E T E K E
A N J K O V A R H E N L N T S
D O K E O G U T T D N A I E S
E N K K N E P O L K A Z O J E
L N I N G F E E S T M A A L N

Spelen
Staatsbezoek
Suikerspin
Toespraak

Troon
Vorstelijk
Vrijmarkt
Zaklopen

STICHTING IN DE BUURT 
Van alle markten thuis! 

 
Hulp nodig? 

Wij hebben de juiste vrijwilliger voor u. 
 

Tarieven € 0,00 - € 12,50 T r 
 

Huishouding, tuinonderhoud- en aanleg, 
administratieve hulp, zorg (mens & dier), 
boodschappenhulp, allround klussen en 
overige hulpverzoeken. 

 

BEL NU 06 491 45 139 
 
 
 
 
 

 
E-mail allartroel@gmail.com  

UU kunt zich ook opgeven als vrijwilliger. 
Alle vrijwilligers zijn gekwalificeerd zoals onze tophoveniers 
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BOZ
Bewonersorganisatie Zevenkamp

Vrijmarkt

DJ Ulrich met Karaoke

Muzikale Kids
’Eeuwige Noten’

Open podium
Wijzigingen voorbehouden


