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Tuka Tuka Tuin Nieuws

Heeft u het gemerkt? De afgelopen maanden heeft ons 
Eetbaar Park in 7Kamp, de Taka Tuka Tuin, een volgende 
gedaanteverandering ondergaan. Was er eerst het aanleg-
gen van het fruitbomendoolhof door de schoolkinderen van 
7Kamp, de grondwerkzaamheden en aanleg van de tuin 
en het planten van alle (fruit)bomen met bewoners; nu is 
er het groeien en bloeien van al het fruit, de groenten en 
de bloemen. Er zijn erg veel enthousiaste reacties over het 
nieuwe Eetbaar Park.

De eerste aardbeien en aalbes-
sen zijn al gegeten, de boontjes 
groeien als kool en de spinazie is 
al bijna te snijden. Het gaat dus 
goed met de tuin en ook verschil-
lende partijen hebben elkaar ge-
vonden in samenwerking. Wolle-
foppengroen, Buurtwerk en Ori-
on werken al jaren samen en daar 
zijn nu Pameijer, ASVZ en Aaf-
je bijgekomen. Zo komt Henny 
Brink van Aafje er langs met zijn  
Natuurgroep ‘Natuurlijk Doen’ 
om er zonnebloemen te zaaien. 

Tussen de fruitbomen
Er gebeurt dus genoeg en het 
leuke is dat u er ook van kan ge-
nieten. Het is er heerlijk om te 
picknicken in het gras tussen de 
fruitbomen en misschien kan er 
al wel een appeltje geplukt wor-
den. Het is namelijk wel de be-
doeling dat u wat proeft van het 
fruit waarbij het principe geldt 
van samen delen. Het oogsten 
van de groenten in de tuin wordt 
samen gedaan en (in principe) ge-
deeld onder de mensen die wer-
ken in de tuin.

Geen groene vingers?
In de Taka Tuka Tuin is uw hulp 
natuurlijk van harte welkom, er 
zijn altijd mensen in de tuin die u 
van alles kunnen vertellen. Heeft 
u wel groene vingers? dan is het 

nu uw kans om in de Taka Tu-
ka Tuin uw kennis te delen met 
uw buren of met de kinderen van 
7kamp. Elke donderdag en vrij-
dag wordt er in de Taka Tuka 
Tuin gewerkt. Ook op maandag 
en de laatste zaterdag van de 
maand. Kom ook een keertje kij-
ken, de koffie en verse kruiden-
thee staan klaar! Het verzamel-
punt voor de tuingroep is Cen-
traal Wonen Zevenkamp. Daar is 
het verzamelpunt om 9:29 uur 
aan het August Vermeijlenpad 75. 
Hier wordt eerst een bakkie kof-
fie of thee gedronken met de 
koek van Karel. U kunt natuurlijk 
ook meteen naar de tuin komen 
waar de werkzaamheden rond 10 
uur starten.

Mediteren
Op korte termijn is er een eerste 
workshop mediteren in de tuin.
In samenwerking met ZEN.nl Rot-
terdam komt eind juni ZEN in de 
tuin.

Bijen terug
Binnenkort komen ook de bijen 
terug en gaat een imker hier uit 
ons 7kamp u laten zien waarom 
bijen zo belangrijke rol spelen in 
de natuur. 

Grondvest nieuw gebouw
U heeft vast ook gezien dat 
Speeltuin Taka Tukaland over-
hoop ligt. Maar er wordt inmid-
dels al hard gewerkt aan het op-
bouwen ervan. Wollefoppen-
groen & Co krijgt aansluitend 
ook een gebouwtje waar ruimte 
komt voor de tuingroep, een sap-
perserij en andere groepen vrij-
willigers. Er kan dan ook gekookt 

worden, maar daar is nog hulp 
van de 7kampers bij nodig. Zo is 
er het plan om met strobalen te 
gaan bouwen. Hier komt einde 
zomer meer duidelijkheid over!

Informatie
Frenk ( 06 - 3943 6150 opmer-
kingen@wollefoppengroen.nl of 
wollefoppengroen op facebook 
of www.wollefoppengroen.nl
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Ingrediënten 3 personen
Pak grote wraps.
Doosje roomkaas naturel
Potje rode pesto
Rucola of gemengde sla
Eventueel half potje olijven

Salade
Rucola
Bolletje mozarella
6 Pruim/trostomaatjes
Handje madeliefjes met blad
Olijfolie
Balsamico-azijn
Zout en peper

Lezen is leuk!

Ambachtsplein en zo...

Roer de helft van de pesto (plus eventuele gehalveerde olijven) door 
de roomkaas, smeer dit over een wrap. Strooi iets onder ’t midden 
een strook rucola of gemengde salade en rol de wrap stevig op. Snijd 
hem schuin in drie of vier parten en doe er een prikker op met een 
olijfje.

Salade
Snijdt de mozarella in plakjes en dan doormidden, de tomaatjes door 
de helft, voeg de rucola toe en meng alles voorzichtig. Strooi de ma-
deliefjes en het blad (wel wassen!) erover heen en serveer de dressing 
ernaast.

Madeliefjes
Dit mooie en eenvoudige ’onkruid’ groeit vrijwel overal en de he-
le zomer. Pluk ze niet waar hondjes uitgelaten worden of waar de ge-
meente chemische onkruidverdelger sproeit. Behalve dat het smake-
lijk is en mooi staat op je gerecht, heeft het ook zeer waardevolle ei-
genschappen voor onze gezondheid. Het heeft een goede uitwerking 
op de spijsvertering, werkt bloeddrukverlagend en bloedzuiverend en 
heeft slijmlosmakende eigenschappen. 

Als je een half kopje madeliefjes-blad 15 minuten laat trekken op een 
liter water, laat afkoelen en het dan zeeft, heb je een fantastische gor-
geldrank tegen keelontsteking. Bij verstuikingen kun je verse blade-
ren kneuzen en als omslag op de verstuikte plek leggen. Handig als je 
onderweg bent!
Eet smakelijk en een goede gezondheid gewenst!

Nog maar eens over het Ambachtsplein. Alle negativiteit 
ten spijt, nu een positief woord. Gezien alle bedrijvigheid 
rond en om het plein en alle ongemak dat die bedrijvigheid 
opwierp, is het plein toch werkelijk weer een gezellig plein 
geworden. Allerlei activiteiten vinden er met nieuw elan 
plaats. De Koningsdag, De Pasar Malam en de Braderie. Men 
is weer voortvarend bezig en de bewoners van Zevenkamp 
en omstreken maken gretig gebruik van deze nieuwe ont-
wikkelingen en de drukte neemt weer toe. Uiteraard loopt 
nog niet alles op rolletjes maar allengs zal het plein zich 
voegen naar de behoefte en de loop van de bewoners. De 
plantenbakken dragen eveneens bij aan het huiselijk gevoel 
van het plein, ons plein is ook ons huis.

Toch heb ik nog een minpuntje. Al fotograferende op het
plein en pratende met de wandelaars, boodschappendoe-
ners en zo, viel mij dat minpunt op bij Blokker. De hoekpi-
laar van Blokker is van metaal, nou ja metaal, roest inmid-
dels. Pissende honden gaan altijd tegen dezelfde plek hun 
behoefte danwel hun spoor achterlaten. Bomen lopen 
daardoor nogal eens schade op, de lantarenpalen worden 
beschermd met een peklaag, maar de hoeksteun van Blok-
ker niet. Ooit netjes in de witte lak gezet, maar ja, honden-
pis gaat na een tijdje veranderen in ammoniak, een bij-
tende stof. De verf hield het een aantal jaren vol, maar kon 
uiteindelijk niet tegen al die pis op. Het is nog een wonder 
dat de steun niet helemaal doorgeroest is van al dat zuur. 
Wat me eigenlijk nog het meest stoort is de armoedige uit-
straling van het pand, dus het plein. Meneer Blokker, kunt 
u nou iets gaan doen aan die steunpaal? Afstralen, teren 
met witte teer, zodat het plein ook op dat punt weer goed 
oogt? Het lijkt een kleine moeite.

Om het plein een compleet prettige uitstraling te geven en 
meteen een goed gevoel van veiligheid te creëren is het 
schoonhouden belangrijk. Vegen gebeurt wel, maar eigen-
lijk zou het plein jaarlijks eens met de hoge drukspuit be-
handeld moeten worden. Als klap op de vuurpeil de metro-
tunnel aanpakken, dus wekelijks met de spuit, want lopend 
door de tunnel komt wederom de pislucht je tegemoet, 
deze keer van de wildplassers, pis is pis en stinkt! Weg dus!

Wraps voor plusminus 3 personen

Bijdrage van 
The Readshop

Een greep in de boekenkast van de boekwinkel naar de kinderboe-
ken. De wereld der dieren (links boven) en mijn eerste boek (rechts-
boven), links onder: Feest in de boom en rechts onder Mijn opa en ik.

Op zoek naar een leuk cadeau, dat anders dan anders is en uw kind 
meteen wat leesplezier geeft? Er zijn zoveel kinderboeken, voor elke 
leeftijd en over elk onderwerp. 

Natuurlijk koken met Hella
Als het buiten zo heet is als op 
dit moment, vragen jullie je vast 
net als ik vaak af, wat nu weer te 
eten. Dit keer wil ik een heel sim-
pel maar zeer geslaagd recept-
je doorgeven: wraps met pes-
to-roomkaas en salade. Iedereen 
kan het maken (ook de kids!) en 
succes verzekerd!
Het is in mijn omgeving in elk ge-
val een groot succes en bruik-
baar als lunch, diner, maar ook 
als hapje op feestjes en dergelij-
ke. Natuurlijk gaat mijn voorkeur 
uit naar biologische producten, 
dus naar de stad of naar Capel-
le (-sinds kort is daar een nieu-
we natuurvoedingswinkel heb ik 
me laten vertellen!) om alles he-
lemaal E-nummer- en chemische 
toevoegingen-vrij aan te schaffen. 
Let je een beetje op aanbiedin-
gen, dan kun je het ook nog low-
budget maken.

Introductie

Buskesschool Fluisterles
We hebben een erg grappige 
taalles gedaan. Het begon met 
een ‘doorgeeffluisterzin’. Die zin 
begon als: ’Mia wint haar club-
kampioenschap badminton’ en 
eindigde (met wat smokkelen) als 
’badminton’. Daarna moesten we 
in groepjes van vier een verhaal-
tje uit het taalboek door fluis-
teren, de luisteraar moest daar-
van de hoofdpunten onthouden 
en dan weer doorvertellen. Dat 
was best lastig! Uiteindelijk ver-
telde de laatste luisteraar van het 
groepje wat er van het verhaal 
doorgekomen was. Dat bleek 
soms verrassend veel en soms 
verrassend weinig!
We hebben ook  gewerkt aan het 
ruimtelijk inzicht. Daarvoor heb-
ben we verschillende oefeningen 
gedaan. We ontdekten dat als je 
allemaal naar hetzelfde kijkt, je 
toch iets anders ziet, afhankelijk 
van de plek waar je staat. Ook 
bouwden we ons eigen hotel en 
bekeken dat van alle kanten, om 
er vervolgens een plattegrond, 
een vooraanzicht en een zijaan-
zicht van te maken. Best ingewik-
keld. Het lukte natuurlijk wel! 

Werkweek
We zijn terug van een gewel-

dig kamp. We waren in Loon op 
Zand en hebben veel gedaan, 
spelen in de (bos)speeltuin, voet-
ballen, met de dieren knuffelen, 
kompastocht lopen, douanespel 
spelen, bonte avond houden, dis-
co-en, slapen(hoewel...), tienen, 
naar de zandverstuiving, bussie-
trap, hutten bouwen, picknic-
ken en nog meer. 

Filmfestival
Vandaag was het Zevenkamps 
filmfestival: de Buskesschool, de 
Waterlelie en de Vliedberg  had-
den een film gemaakt tijdens een 
naschoolse activiteit. Zeven kin-
deren uit onze klas en ook nog 

een aantal kinderen uit andere 
klassen hadden in onze film als 
acteurs meegespeeld. De films 
waren klaar en werden voor pu-
bliek en jury getoond. Het was 
superleuk en spannend. Van onze 
school werd Chereese uitgeroe-
pen tot beste actrice (en dat op 
haar verjaardag, wat een mooi ca-
deau!!!) De jury moest lang over-
leggen, maar ze hebben de beste 
beslissing genomen die ze kon-
den: Ze riepen ons uit tot win-
naar van het festival!!!
Ze vonden onze film grappig, 
goed bedacht en goed gespeeld. 
Dat waren wij natuurlijk helemaal 
met ze eens.                    Groep 7.
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Artistieke Pannenkoeken 

Pasar Malam 2014

150 kinderen en hun ouders kwa-
men af op het buurtpannenkoe-
kenfeest bij Bosshardt. Een span-
nend springkussen stond in de 
ontmoetingsruimte en door het 
gehele gebouw heen werd een le-
vend ganzenbord gespeeld.
Een leger muzikanten trok de 
straat op om de goegemeente 
wakker te schudden. Ballonnen 
van alle kleuren gingen de lucht 
in, met kaartjes eraan bevestigd 
waarop de leuke dingen van Ze-
venkamp stonden.

Ballonnen werden teruggevon-
den tot in Zestienhoven als wil-
den ze het vliegtuig nemen.
De pannenkoeken werden door 
de kinderen artistiek versierd. 
Collega’s van Bosshardt en bewo-

De tweedaagse Pasar Malam op 
het Ambachtslein was een groot 
succes en bracht sfeer en leven-
digheid op het plein. Het bewijst 
dat actieve bwonersgroepen met 
een eigen origineel accent de Ze-
venkampers enthousiast kunnen 
maken. Wat een rijkdom heeft 
Rotterdam!

Steun / Stem Stadsinitiatief

ners van de wijk zorgden voor 
een prima begeleiding van deze 
heerlijke dag. Wat een feest!

De gemeente stelt maximaal € 3 miljoen beschikbaar. Als de winnaar minder heeft aangevraagd, krijgt het 
initiatief dat als tweede eindigt de mogelijkheid om met het resterende bedrag hun plan uit te voeren. 
Dit jaar zijn de finalisten 010BMX Racing, De Hef, Hart voor jouw Wijk, Het kanon van Rotterdam, RIF010, 
RRRoots. Hart voor jouw wijk wil 10 ‘kloppende harten’ realiseren, wijkcentra die zorgen voor (ver)binding 
en ontmoetingen tussen buurtbewoners. Het project gelooft in zelfbeheer dóór, vóór en mét bewoners 
en helpt met financiën, bestuurszaken, de kennis, het ontwikkelen van activiteiten en projecten, zodat de 
wijkharten weer gaan kloppen. Dit projectplan gaat er voor zorgen dat nieuwe en net opgezette (burger)
initiatieven, specifiek gericht op het openhouden van wijkcentra in het hart van een wijk, echt toekomst 
hebben! Hart voor jouw wijk vraagt € 1.150.000,- aan investering vanuit het Stadsinitiatief, een duurzame 
besteding van geld, waar vele Rotterdammers van kunnen profiteren in positieve zin! De vrijwilligers bren-
gen zelf jaarlijks € 50.000,- aan uren in.
Rotterdammers van 12 jaar en ouder kunnen tot 10 juli 12.00 uur stemmen op: 
http://www.rotterdam.nl/nieuws:finalistenstadsinitiatief2014bekend
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Youngsters: even kennis maken
Hallo allemaal, 
Wij zijn de ambulant jongerenwerkers van het Stedelijk 
Team Jongerenwerk van Stichting Buurtwerk Jeugd, onder-
deel van Buurtwerk. U heeft ons misschien al eens gezien. 
Wij zijn te herkennen aan onze grijze en zwarte kleding 
met Stedelijk Team Jongerenwerk op de rug. 

Wij spreken jong en oud aan op 
straat. Samen met deze mensen 
pakken wij jeugdoverlast aan en 
wordt de leefbaarheid verbeterd. 
Jongeren kunnen bij ons terecht 
wanneer ze geen dagbesteding 
hebben. Zonder dagbesteding 
zijn de jongeren vaak op straat te 
vinden. Ook wanneer bewoners 
of jongeren overlast ervaren of 
iets leuks willen doen met en/of 
voor de jeugd of de wijk zijn wij 
een aanspreekpunt. Wij werken 
altijd in samenwerking met on-
ze collega’s van Buurtwerk van-
uit Youngsters en met ons loka-
le netwerk (waar ook u onder-
deel van uitmaakt). Wij zijn regel-
matig te vinden op straat. Spreek 
ons aan als u ons ziet of kijk op 
www.Buurtwerk.nl. U kunt ons 
overigens ook volgen op Twitter 
via @STJrotterdamnrd.

Over Buurtwerk
Buurtwerk is actief op het gebied 
van sociaal-cultureel werk, acti-
vering, advies, jongerenwerk en 
- informatie. Omdat wij van oor-
sprong een Rotterdamse organi-
satie zijn, geloven wij niet alleen 
in mooie woorden. Maar vooral 
in daden.

Ons doel is om mensen en buur-
ten te laten groeien op eigen 
kracht. Vaak is daarvoor alleen 
wat extra steun nodig. Maar 
soms ook meer. Wij helpen waar 
nodig, zoeken naar creatieve op-
lossingen, motiveren, stimuleren, 

brengen mensen samen en leg-
gen verbindingen. Tussen buurt-
bewoners onderling maar ook 
met (dienstverlenende) loka-
le partners en organisaties in de 
buurt.  

Buurtwerk inspireert
Buurtwerk ziet het als haar be-
langrijkste taak om mensen te 
inspireren. Om zo het beste uit 
zichzelf en uit hun buurt te ha-
len. Wij activeren, ondersteunen 
en faciliteren bewoners om in 
hun buurt een actieve rol te ne-
men en een bijdrage te leveren 
aan het sociale leven. En om zelf 
altijd te blijven leren en te ont-
wikkelen. 

Onderdeel van de SWK-
Groep
Wij zijn onderdeel van Stichting 
SWKGroep. Een toonaangeven-
de onderneming in buurtwerk en 
kinderopvang in Nederland. De 
SWKGroep biedt ons bestuurlij-
ke en bedrijfskundige ondersteu-
ning. Vanuit haar visie ontwikkelt 
de SWKGroep eigentijdse con-
cepten voor oplossingen in zorg, 
welzijn, kinderopvang en onder-
wijs. En brengt deze in de prak-
tijk. De werkwijze is innovatief, 
kostenefficiënt, sociaal én gericht 
op kwaliteit en samenwerking. 
Wij investeren in eigen kracht! 
Door het delen van elkaars ken-
nis, ervaring en netwerk. Hier-
door kunnen wij ons volledig 
richten op het buurtwerk.

 

 
 
 
Wilt u of moet u solliciteren? 
 

Gratis sollicitatietraining van de buurtwerkplaats  
  
Onderdelen training: 

- een sollicitatiebrief  
- opstellen van een CV 
- belang van netwerken 
- oefenen van sollicitatiegesprekken 

 
 
Voor alle bewoners (23+) van Prins Alexander 
 
 

 
      Meedoen is gratis 

 
 
 
Voor meer informatie: 
buurtwerkplaats@buurtwerk.nl 
 
 
Blijf op de hoogte en  
‘like’ ons  
 
 
 
 

                                                             

Doe mee en ga beter voorbereid naar een 
sollicitatiegesprek! 

 
Er is plaats voor 12 deelnemers 

 

Donderdag 23 juni 12.00 tot 15.30 uur 
of 
Dinsdag 8 juli van 9.00 tot 12.30 uur 
 
Wijkcentrum Oriënt 
Kobehof 5 
3067 MC Rotterdam- Oosterflank 
 
Aanmelden voor één van de 
bovenstaande data: 010 455 37 99 

Informatiebijeenkomst voor 
vrijwilligers en/of bewoners 
van Zevenkamp
In najaar 2014 gaat de vernieuw-
de speeltuin weer open, met een 
hele nieuwe inrichting en een 
nieuw onderkomen Villa Kakel-
bont. De speeltuin krijgt  meer 
activiteiten met een buurtgericht 
karakter. 
Op donderdag 26 juni 2014 orga-
niseert Buurtwerk een informa-
tiebijeenkomst voor de potentie-
le vrijwilligers en/of klussers, die 
de speeltuin graag willen onder-
steunen. Van 20:00 uur tot 21:30 
uur bent u van harte welkom in 
oude villa Kakelbont aan Cole 
Porterstraat 400 in Rotterdam.

Wie hebben we nodig? De actie-
ve (wijk)bewoners die kunnen en 

willen helpen met het reilen en 
zeilen van de speeltuin.  Diver-
se voorkomende werkzaamheden 
zijn: de verkoop van consump-
ties, voorraadbeheer, het beheren 
van de kas, het onderhouden van 
de speeltoestellen, gras maaien 
(onderhoud van het terrein);  het 
organiseren van activiteiten voor 
kinderen; contacten onderhou-
den met diverse organisaties in 
de wijk voor samenwerking, en 
ondersteuning en het beheren 
van de PR werkzaamheden rond-
om de speeltuin . 
Het maakt niet uit  welke talen-
ten u heeft, belangrijk is dat u 
een paar uur per week beschik-
baar bent en u zich  in wil zetten 
voor, en in de speeltuin. 

Voor meer informatie: gosia.bo-
jar@buurtwerk.nl

Informatiebijeen-
komst TakaTuka
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Afronding actie ’Gezonde Lucht’ Zevenkamp
Het afgelopen jaar hebben actieve wijkbewoners uit Ze-
venkamp meegewerkt aan een grootschalige luchtkwali-
teitsmeting van Milieudefensie waarbij bewonersgroepen 
luchtmeetpunten konden ’adopteren’. Een jaar lang (13 pe-
rioden van 4 weken) is met Palmesbuisjes vastgelegd hoe-
veel stikstofdioxide (NO2) de lucht bevatte. 

Waarom deze actie? In Neder-
land wordt toch al door officië-
le instanties gemeten, met veel 
hoogwaardiger apparatuur?
Dat is natuurlijk een feit. Maar 
in de regio Rotterdam wordt bij-
voorbeeld op enkele locaties aan 
de rand van de stad gemeten. 
Hoe het dan in de woonwijken 
en langs drukke straten is wordt 
via rekenmodellen bepaald. 
Doordat er best veel dingen van 
invloed zijn, die dan in die mo-
dellen via parameters meegeno-
men worden, kunnen er afwij-
kingen ontstaan. En een model is 
natuurlijk maar een model. Een 
benadering van de werkelijkheid. 
De bewonersgroepen meten via 
de genoemde Palmesbuisjes, die 
in een houder aan een lantaren-
paal in de betreffende straat of 
langs een bepaalde weg wor-
den opgehangen. Die registreren 
dus de toestand van de werkelijk 
op dat punt langsgekomen lucht 
door NO2-gas uit die lucht te ab-
sorberen. 

Hoeveel van die meetpunten 
zijn er gerealiseerd?
De ’bewonersgroep Zevenkamp’, 
bestaande uit bewoners van de 
Boorn, de Tochtenweg en van 
Centraal Wonen (de woongroep 
tegenover Takatuka-land) heeft 3 
punten gerealiseerd.
Bij de toegangsweg naar Zeven-
kamp (Zevenkampseweg/Boorn), 
bij Speeltuin Takaktuka-land, 
en bij de Ds. Buskusschool (Ben 
Websterstraat).
In Ommoord heeft de Bewo-
nersorganisatie Ommoord ook 
4 meetstations opgehangen. Zij 
hebben specifieke interesse in de 

meetwaarden vanwege het toe-
komstige doortrekken van de 
A-16, tussen Ommoord en Ter-
bregge door. In heel Rotterdam 
zijn 30 van de 101 meetpunten 
gerealiseerd.

Welke waarden zijn belang-
rijk? 
De Wereldgezondheidsorganisa-
tie (WHO) heeft 20 microgram 
per m3 (μg/m3) NO2 als boven-
grens van een gezond leefmilieu 
gesteld. De Europese norm is ho-
ger omdat we veel dichtbevolk-
te gebieden met veel verkeer en 
industrie hebben. Die norm is 40 
μg/m3.

Wat zijn de conclusies? 
De echte conclusies komen bin-
nenkort in de officiële eindrap-
portage van Milieudefensie. Maar 
betreffende de metingen hier in 
Zevenkamp kunnen we wel al-
vast zeggen dat er uitgekomen 
is wat we verwacht hadden. We 
zitten aan de goede kant van de 
stad, en de luchtkwaliteit bij Taka 
Tuka-land en de Buskusschool is 
een stuk beter dan langs de Ze-
venkampse weg/Boorn. Alle pun-
ten blijven het hele jaar onder de 
Europese norm. Takatuka-land 
blijft zelfs bijna de helft van het 
jaar onder de strengere WHO-
norm, en is daarmee één van de 
best scorende meetpunten van 
Nederland. Daarbij moet wel aan-
getekend worden dat de meet-
punten vrijwel allemaal geplaatst 
zijn op punten waar mensen erg 
ongerust zijn over de luchtkwali-
teit. Dus ook hogere dan gemid-
delde waarden. Wat vooral aan-
getoond wordt is dat de lucht-

kwaliteit binnen 600 meter (af-
stand Takatuka-land tot Boorn) 
sterk verslechtert ten gunste van-
het lokale autoverkeer. Moge-
lijk moet hier nog eens goed ge-
keken worden naar de doorstro-
ming. Tevens is vastgelegd hoe 
goed het kán zijn. De zogenaam-
de achtergrondwaarde (vervui-
ling die in een gebied sowieso 
aanwezig is) ligt onder de WHO 
norm. Mensen die zeggen dat die 
WHO-norm een onrealistische 
waarde is krijgen door het meet-
punt bij Takatuka-land ongelijk. 
Nu zijn we natuurlijk nog wel erg 
benieuwd hoe de resultaten van 
de meetpunten liggen ten op-
zichte van de door de overheid 
gehanteerde modellen.

Peter de Voogt, Coördinator Gezon-
delucht-Zevenkamp.  
      
Zie ook de website van Milieu-
defensie: www.milieudefensie.nl/
luchtkwaliteit  

Enkele van de actieve buurtbewoners

Installatie meetstation Takatukaland

Meetwaarden in μg/m3
* Eén periode   =  4 weken, totale duur metingen is 1 jaar
* B.W. str.   =  Ben Websterstraat
* v.V.str.    =  Victor E. van Vrieslandstraat
* Boorn    =   Boorn / Zevenkampse weg

Overzicht meetpunten Ommoord/Zevenkamp
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K i n d e r p a g i n a

V P L U P O P V R N 

B U N I E U W E P E 

A K I W I T C R A T 

K R K L G Y V W P R 

A A E A C E T E I E 

F N R L R K U R E I 

V T E F N T I K R P 

A E V I E S O I B A 

L N M B O M E N A P 

B E D R I J F G K D 

Puzzel Respect: 
STREEP DE VOLGENDE WOORDEN DOOR:    

 

BAK   

NET 

WIT  

INKT  

PULP  

VERF 

VIES 

VUIL 

AFVAL 

BOMEN 

NIEUW 

PAPIER 

KARTON 

BEDRIJF 

KRANTEN 

RECYCLE 

PAPIERBAK 

VERWERKING 

 

Als je ze allemaal gevonden hebt hou je nog negen letters over, die van links naar rechts en van boven 
naar beneden  een woord  vormen.  

Dat is de oplossing, veel succes! 

Wij hadden les van een Amerikaanse vrouw 
die toneel les geeft op de middelbare school.  
Eerst legde ze uit wie ze was en wat ze deed.  
Daarna gingen we een spel spelen, namelijk 
afvalmemorie. Hierbij moest je kijken welk 
afval waarin moest. Daarna gingen we film-
pjes kijken en ging ze weg.  

Keon Landmark  

Samen met de drie andere scholen in Zevenkamp (Buskes, Leeflang en Waterlelie) hebben wij een goede samenwerking. Als 
gevolg van deze samenwerking, is de werkgroep opgericht met de naam Schoolkindvriendelijke Wijkvisie. Elk jaar verzorgt de-
ze werkgroep De Week van Respect. Meestal in het voorjaar. Zo ook dit jaar weer.  
Op deze pagina krijgt u een indruk van de activiteiten die in deze week op de Vliedberg, maar ook op de drie andere scholen 
hebben plaatsgevonden.  

In de week van 31 maart 
t/m 4 april hebben wij de 
Week van Respect ge-
had. Dit jaar hebben we 

tijdens deze week er voor gekozen extra aandacht te 
besteden aan de leefomgeving van onze kinderen. Met 
behulp van stichting Lawine zijn er in deze week leuke 
shows, activiteiten en lessen gegeven aan de groepen 1 
t/m 8. Tijdens de shows werd er op een leuke, speelse 
wijze aandacht besteed aan omgaan met afval. Voor de 
groepen 7 en 8 stond er op de donderdag een zwerfaf-
valgame-bus voor de school. In deze bus konden de 
leerlingen allerlei games spelen die te maken hadden 
met zwerfafval. En tot slot was er op de vrijdag de af-
sluiting van het project door middel van een estafette-
race. Wij hopen dat wij de kinderen weer extra alert 
hebben gemaakt tijdens deze week voor hun leefomge-
ving. Het was in ieder geval een geslaagde week! 

Week van Respect op Basisschool de Vliedberg  

Kinderen van Buskes, Leeflang, Vliedberg en Waterlelie 
Samen aan het werk! 

Ik ben wie ik ben  
Ik ben niet volmaakt en ook niet perfect 
Maar zo ben ik 
Jij bent wie je bent en dat respecteer ik 
 ik hou van voetbal jij trefbal 
soms ben ik een prater 
jij bent stil en hij is een verrader 
ik weet niet wat dit is een gedicht of een bericht 
we zijn wie we willen zijn  
en zo moeten we elkaar accepteren 

Hammadi 

Respect is een feit al ben je super rijk niemand is perfect 
ook al heeft iemand het gezegd wees hoe je zelf wil ook al 
neem je een genezings pil.  

Stervenden vonden hun leven ook fijn ook ik respecteer 
hun met hun pijn.  

Want respect is het uiterste het uiterste dat iedereen res-
pecteert. 

Timo 

De week van respect  
De week van respect ging over zwerf afval. 
We gingen met een paar kinderen van groep 6, 7 & 8 de straat op en toen 
gingen we naar de waterlelie en onder tussen maakte we de straat 
schoon met prik stokken en als je ziet wat mensen weg gooien op de 
straat dan besef je hoe veel troep er op straat ligt. 
We hadden 3 volle zakken. Ik heb alle sigaret stukjes op geraapt en als je 
ziet hoe VEEL mensen die sigaret stukjes op de straat gooien als je dat aan 
geld had dan heb ik nu 1.000.000 euro zoveel sigaret stukjes vond ik. 
ook gingen Megan & Pascal & Gwendolyn mee om te helpen opruimen.  
Ook waren er 2 mannen van de Roteb en die hielpen ook mee ik zou niet 
kunnen voorstellen dat die mannen/vrouwen dat elke dag doen. 
Maar nu even over wat we allemaal op school hadden gedaan. 
We kregen een diavoorstelling te zien over allemaal gerecyclede spullen. 
Onze groep (8a De Vliedberg) vist niet van wat het allemaal gemaakt was 
maar later toen de foto’s vergroot was wisten de kinderen meteen wat 
het was maar soms ook weer niet. 
 We moesten een afvalrace doen en wie het eerste bij het eind was mocht 
de vraag beantwoorden en heel veel kinderen hadden het goed maar ook 
veel kinderen hadden het fout. En toen moesten ze het weer opnieuw 
doen en dat elke keer als ze iets fout hadden, maar toch was het leuk om 
de doen en mee te maken. 
Het was een leuk maar ook leerzaam. 
En het was triest hoeveel MENSEN er zoveel TROEP OP DE STRAAT GOOI-
EN . 

Pascal 

Week van respect 
We begonnen de week met het kijken naar een diavoorstelling. Onze 
groep 8 (van De Vliedberg) had geen idee waar deze plaatjes van 
gemaakt werden. We kregen de plaatjes ver uitgezoomd te zien. Het 
waren een soort van schilderijen. Toen kregen we het plaatje steeds 
dichter bij te zien en het bleek dat ze gemaakt werden van zwerfaf-
val. Wij moesten dan raden van welk soort het gemaakt was. Er 
stond bij elk plaatje waarvan het dan uiteindelijk gemaakt was. Toen 
we dit gedaan hadden gingen we verder met de les.  
We waren ook tijdens de gym les bezig met de week van respect. We 
gingen de zaal binnen en er stond een parcours voor ons klaar. Wij 
hadden echt geen idee waar dit voor zou kunnen zijn. Onze gym juf 
legde ons uit dat dit voor een race was: de Afvalrace. Ik vind dat dit 
een leuke manier was om ons hier mee bezig te houden. Het was de 
bedoeling dat je als eerste over alle toestellen was geklommen en 
dat je daarna dan een vraag beantwoordde over zwerfafval. Had je 
de vraag goed dan mocht je aan de kant zitten en de rest van je team 
gaan aanmoedigen, had je de vraag fout moest je nog een keer ra-
cen. Als iedereen van jouw team aan de kant zat had je gewonnen. 
Ook mochten Megan, Pascal en ik mochten helpen met het oprui-
men van zwerfafval op de straat. We gingen richting de Waterlelie. 
Daar gaven we onze spullen over aan een aantal kinderen die weer 
richting de Leeflang. 

Gwendolyn 
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Dag van de zorg Aafje

Jeugdsportfonds &
jeugdcultuurfonds

Muziek Podium 
Prinsen Park

Tijdens een onverwacht 
mooie zonnige zondag op 
8 juni 2014 vond de eerste 
openlucht muziek-ontmoe-
ting plaats met Jazz en 
Chess. 

Tijdens muzikale jazz kon het 
publiek zich meten met wereld-
recordhouder simultaanscha-

De dag van de zorg bij Aafje 
in de Vijf Havens staat altijd 
garant voor een gezellige 
dag. Bij de ingang stond de 
patat-kraam de hongerigen 
te voorzien van een frietje 
en bitterballen en frikandel-
len.

Op de website www.zeven-
kamp.info kunt u een dias-
how zien van de foto’s die 
op die dag zijn gemaakt.

Graag tot de volgende keer.

Het geld hoeft geen probleem meer te zijn als je je kind op een sport- dans- of muziekver-
eniging wilt plaatsen. Voor degenen met een laag inkomen of voor families met meerdere 
kinderen zijn er fondsen die verenigingsdeelname mogelijk maken. Deze fondsen regelen 
de contributie en eventuele kleding. Formulieren kunnen afgehaald of ingevuld worden bij 
de Bewonersorganisatie Zevenkamp (BOZ) aan de Kooikerweg 10 binnen bij Bosshardt in 
de ontvangst-ruimte.

Eeuwige Noten
Muziekschool ’Eeuwige Noten’ maakte een sprankelend muziekthea-
terstuk op keyboard en piano, met haar leerlingen onder leiding van 
de begaafde leraar Cherly Zeeuw. Het thema is de magiër en de vre-
selijke tovenaar, waarbij het vervaarlijke tovenaar aardig in het ootje 
genomen wordt. Het stuk wordt opgevoerd voor ouders en belang-
stellenden in Youngsters en wel op 11 juli 2014 om 19:00 uur. Ook op 
Koningsdag lieten de kinderen van zich horen. Zie foto’s onder.

ken Adri Helfrich. De eerste par-
tij was op het podium en binnen 
2 minuten beëindigd. De voor-
zitter Ron Davids van Gebieds-
commissie Prins Alexander open-
de het podium met de woorden: 
hoe meer bewonersinitiatieven 
bij de gebiedscommissie komen, 
hoe meer wij voor u kunnen be-
tekenen.
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DOCK start in Recreatiecentrum Zevenkampse Ring vanaf 
juni 2014 iedere vrijdag van 13:00 uur tot 15:00 uur met 
een inloopspreekuur voor alle bewoners van Zevenkamp 
en omgeving. 

Dock in Zwembad Zevenkampse Ring

Heeft u bijvoorbeeld een leuk 
idee voor de wijk, vragen over 
opzoomeren, wilt u meedoen 
aan een cursus of activiteit in de 
buurt, kent u iemand die hulp no-
dig heeft of wilt u graag vrijwil-
ligerswerk doen? Iedere vrijdag 
tussen 13:00 uur en 15:00 uur is 
er een medewerker van DOCK 
aanwezig in Recreatiecentrum 
Zevenkampse Ring om hierover 
met u in gesprek te gaan. Een af-
spraak maken kan, maar is niet 
noodzakelijk. Loop gewoon even 
binnen! 

Wat is DOCK?
DOCK  is een welzijnorganisa-
tie en sinds januari 2014 actief in 
Prins Alexander voor het onder-
deel participatie. DOCK werkt sa-
men met actieve burgers aan het 
welzijn van kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen. 

Colofon
De ZevenKrant is een uitgave 

van Bewoners Organisatie 
Zevenkamp (BOZ)

met een oplage van 8.200.

Postadres: 
Postbus 8505

3009 AM Rotterdam

Bezoekadres: 
Kooikerweg 10

Freelance journalistiek en 
Lay-out/opmaak

Corstiaan Breedveld 
info@zevenkamp.info 

Fotografie
Corstiaan Breedveld

Redactie
Ed de Meyer

Corstiaan Breedveld
Hella Voordendag

Peter de Voogt
( 06 - 49466703

Druk: 
Flevodruk Harlingen

Deadline kopij ZevenKrant 
nummer 4 is op 

1 augustus 2014.

Bezorging ZevenKrant 4 vanaf 
22 augustus 2014.

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

Hallo wij zijn Esma en Melissa, wij zijn stagiaires van 
DOCK. Wij volgen de opleiding Medewerker Maatschappe-
lijke Zorg MMZ4 aan het Albeda College. 

Anique Schelling:
( 06 - 18964468 
aschelling@dock.nl 

Vanaf vrijdag 6 juni 2014 hou-
den wij iedere week in Recrea-
tiecentrum Zevenkampse Ring 
(Zevenkampse Ring 301) een in-
loop spreekuur. De tijden zijn van 
13:00 – 15:00 uur. 
Heeft u bijvoorbeeld een leuk 
idee voor de wijk, vragen over 
opzoomeren, wilt u meedoen 
aan een cursus of activiteit in de 
buurt, kent u iemand die hulp no-
dig heeft of wilt u graag vrijwilli-

gerswerk doen? Dan kan u bij het 
inloop spreek uur gewoon bin-
nen lopen, een afspraak maken is 
niet verplicht.

DOCK  is een welzijnorganisa-
tie en sinds januari 2014 actief in 
Prins Alexander voor het onder-
deel participatie. DOCK werkt sa-
men met actieve burgers aan het 
welzijn van, kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen.
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Wollefoppengroen & Co presenteert
De eerste presentatie van de plannen omtrent herinrichting 
van Taka Tukaland, ontwikkeld door Wollefoppengroen&Co 
werd geopend door de Vice-Voorzitter van de gebiedscom-
missie Prins Alexander, Corstiaan Breedveld.

Koningsdag met 
acrobaten

Een woordje van dank voor de 
bewonersinitiatieven die overi-
gens door de huidige gebieds-
commissie  bestendigd zullen 
worden ging naar Frenk Walken-
bach en Leon Rook. De plannen 
voor de nieuwbouw van het club-
huis annex bewonershuis zijn in 
een vergevorderd stadium. 
Veel zal door de groep zelf aan-
gepakt worden met behulp van 
vrijwilligers en ter beschikking 
gestelde materialen.
Het financiele plaatje is echter 
nog niet geheel rond. De Wol-
lefoppengroep wil dat finan-
ciele plaatje wel geheel volledig 
hebben, eer er een eerste steen 
gelegd gaat worden. In spanning 

wachten we wanneer dat zal zijn, 
want we zien uit naar het resul-
taat dat fantastisch zal zijn.

Koningsdag Ambachtsplein werd opgeluisterd door tal van 
jonge muzikanten uit de muziekschool ’Eeuwige Noten’ 
gevestigd in Youngsters, Ambachtsplein 141. 

Het was een hele prestatie! Ook 
het kindercircus was aanwezig 
met docent Kanja die de kinde-
ren leerde pyramides te bouwen. 
Dichter Thomas uit Spinet wist 
het publiek te boeien met zijn ko-

ningspoëzie. DJ Ulrich verbond 
het hele programma met plaatjes 
en songs. Ook karaoke liefheb-
bers kwamen aan hun trekken. 
En de pannenkoeken gingen er in 
als koek!

Centraal Wonen Zevenkamp
Museumstraat voor 1 dag
Zondag 15 juni was ’Het leukste dorp van Rotterdam’ de gelukkige eigenaar van vijf mu-
seumdirecteuren voor één dag! Dit stedelijke evenement bestond uit vier dagen samenwer-
king tussen diverse musea en bewoners van vier Rotterdamse straten, die hun huis open-
stelden voor een kleinschalige tentoonstelling van een van de musea en iets van henzelf, 
dat ze graag wilden laten zien aan bezoekers. 

In dit geval was het de Victor E. 
van Vrieslandstraat/August Ver-
meijlepad/Geerten Gossaertstraat. 
Allen onderdeel van Centraal Wo-
nen Zevenkamp, een ’anders wo-
nen’ project, waar plm 120 men-
sen tussen 1 en 80 jaar samenwo-
nen in 65 huizen, met in elk ge-
val 1 gemeenschappelijke factor: 
meer samen doen dan gewoonlijk 
in een rijtje huizen. Dat houdt na-
tuurlijk voor iedereen weer wat 
anders in, maar op een dag als 
Museumstraat, spannen zich veel 
mensen in om er een echt feeste-
lijk evenement van te maken. Wat 
in dit geval geweldig is gelukt!

Schipper Aad
Een bewoner was oud-schipper 
met verhalen over zijn ruim 30 ja-
rige zeemannenbestaan, in sa-
menwerking met het Maritiem 
Museum, die attributen liet zien 
w.o. een fotoalbum met oude pri-

vé foto’s van een zeeman, die de 
wereld had rondgevaren. Omdat 
momenteel de tentoonstelling 
’Sex en de Sea’ daar loopt, waren 
de verhalen soms best pikant en 
verbaasden de aanwezigen zich 
over diverse onthullingen uit die 
tijden.

Verhalen van een duikster
Zo was er een bewoonster met 
verhalen en bezienswaardig-
heden over haar duik-verleden 
en dat van haar vader, prachti-
ge kunst van de Kunstuitleen, in 
een smaakvolle woonkamer waar 
het goed toeven was op de com-
fortabele bank ; amusante spot-
prenten over de belasting in de 
loop van tientallen jaren, met als 
cadeautje een zakje ’zwart geld’ 
(dropmunten); kunst van het Cha-
bot met prachtige natuurobjec-
ten van de bewoonster en een 
modelwoning met 50’er jaren 

meubeltjes en dito aangeklede 
mooie dame.  

Informatie ruim aanwezig
Buiten dit alles was er ook een 
workshop digitale fotografie, 
kaarten maken in de krea-ruim-
te, een infocentrum met gratis 
koffie/thee en taart, vanwaaruit 
rondleidingen door Centraal Wo-
nen werden gedaan (zie www.
cw7.nl ) info over het eetbaar 
park Taka Tuka Tuin en de Groene 
Loper; een bescheiden rommel-
markt met vintagespullen; een 
sapbar met high tea lekkernijen, 
de Verhalenbus en een Café, waar 
van alles te krijgen was om even 
rustig in de zon op het terras of 
uit de zon te bekomen van de in-
drukken. (Een en ander is te be-
kijken op de site van Museum-
straat). Kortom: het was een bij-
zondere dag, voor bewoners en 
bezoekers!
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Het thema voor deze puzzel is: Pasar Malam. 
Uit alle goede inzendingen worden drie win-
naars getrokken: een lekker hapje bij de visboer 
Ambachtsplein 10 euro, binnen 2 maanden na het 
verschijnen van de ZevenKrant op te halen op de 
Kooikerweg 10. Uw oplossing voor 1 augustus 2014 

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

Meldpunt Bewonersactiviteiten
Ed de Meijer 06 - 37286519

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

Centraal Wonen Zevenkamp
Het leukste dorp van Rotterdam
p.a. August Vermeijlepad 75
www.cw7.nl - pr@cw7.nl

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
Prins Alexanderlaan 201
3065 RH Rotterdam
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

naar de BOZ, Kooikerweg 10. De namen worden in 
ZevenKrant nummer 4 van 2014 bekendgemaakt. De 
oplossing van ZevenKrant 2 van 2014 is: In het land 
der blinden is een oog koning. De winnaars zijn: A. 
Abdoel-Azeezkhan Slotermeer, Bjën Kersout Boorn 
50,  P. van Tongeren Luit 2. Van Harte!!!

Ajampedis
Azië
Bami
Boeddha
Cassave
Dansalam
Desa
Djintan
Doerian
Exotisch
Gadogado
Gamalean
Goeladjawa
Indonesië
Jeroekpoeroet
Ketjap
Ketoembar
Kroepia
Kroepoek
Loempia
Maleisië
Nasi
Pasargambir
Petis
Pisanggoreng
Rijsttafel
Risolles
Sambal

Handige adressen om te weten

Saté
Schaafijs
Sereh
Smaragd

PasarMalam

O D A G O D A G L A B M A S I
N T E O R E O P K E O R E J D
K R O E P I A I L O E M P I A
E A I L O Ë I S I E L A M N H
O S M A L E F A T T S J I R D
H S A D F D A N S A L A M S D
A I B J E G A G R U D S E E E
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Spekkoek
Tahoe
Tapioca
Taugé

Tempé
Tjemdol
TongTongFair
Trassie

Krant niet gehad? ( 010 - 49466703

Ambachtsplein XL
Het Ambachtsplein krijgt weer een nieuwe impuls met de 
komst van een aantal spraakmakende winkels, een ver-
se viswinkel met uitstraling, een heuse Bazaar als zusje van 
Blokker en een forse uitbreiding van de populaire Lidl. 

De winkeliersveniging grijpt de-
ze successen aan met weer een 
sfeerbepalende activiteit op het 
Ambachtsplein. Onder de titel 
Gametent verschijnen diverse 
tenten met reuzeschermen en in 
de vorm van een soort WII kun-
nen de kinderen schaatsen met 
Koning Willem Alexander en fiet-
sen met wielergrootheden. Uiter-
aard gebeurt dit op echte wielen 
en schaatsen. Er komt ook een 

1 Frensch Tweewielers

2 Wibra

3 Lindeart Tabac & Gifts

4 Pizza Signore

5 Kruidvat

6 Younsters

7 Blokker

8 Gordijnenspecialist

9 Big Bazar

10 Domino’s Pizza

11 Çava

12 The Readshop

13 Al Fanos Houtskoolgrill

14 Mouridi Slagerijen

15 Sportoutlet

16 Boys & Girls

17 Merci shoarma, grill

18 Sorelle Haarmode

19 Vis & Vlees

20 HiFi Studio Zwaard

21 Dolce Vita mode

22 Coop

23 Lounge Se7en

24 Lido Woondecor

25 The Quake Club

26 Luna Vita koffie - IJs

27 Bosshardt (BOZ)

28 Zwembad Zevenkampse Ring

29 Bloemenhandel Huis

30 Sporthal Zwembad Brasserie

31 Stomerij Jacobsen

32 Star Food Snacks

33 Taco Mundo

34 Bakker Klootwijk

35  Franke tandprotheticus

36  IXXI kappers

danshal en een  makito voor de 
bekendste kids. 

Op het plein komt een groot hin-
dernissen circuit met BMX fiets-
jes, uiteraard met professionele 
leiding. De datum voor dit evene-
ment wordt 19 juli 2014. De win-
keliersvereniging wil hiermee te-
gemoet komen aan de kinderen 
die niet direct op vakantie kun-
nen.

Zie de foto’s op de middenpagina


