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Ken uw Wijkcomité in Zevenkamp

Cursus reanimatie en  AED

Soeshma Pandohi-Mishre
Waarom ja tegen deze functie?
Ik woon al lang in Zevenkamp. 
Het is een fijne woonwijk en het 
lijkt mij zeer fijn om iets terug te 
doen voor de wijk middels deel-
name aan het wijkcomité.

2 Denise Jaliens
Waarom ja tegen deze functie?
Ik vind het fijn om aan de 
vooruitgang van Zevenkamp te 
mo-gen meedenken. Deze wijk is 
kindvriendelijk en die gelukkig te 
zien bij het spelen.

3 Inge Becker
Waarom ja tegen deze functie?
Het lijkt me leuk om me bezig te 
houden met het waarborgen van 
het leefklimaat van zowel oude-
ren van Zevenkamp, als de jonge 
gezinnen, omdat Zevenkamp een 
gemixte wijk is. Ook vergroening 
vind ik erg belangrijk. Daarom Ja
tegen deze functie.

4 Dainis Niesing
Waarom ja tegen deze functie?
Ik heb Ja gezegd tegen deze 
functie omdat dit een hele 
mooie kans is om te leren wat 
er in de wijk speelt. Ik wil graag 
weten wat de bewoners willen, 
zodat we de wijk nog beter kun-
nen maken.

De installatie van het wijkcomité Zevenkamp. Wij feliciteren ons nieuwe wijkcomité en heten hen van harte welkom in onze wijk. 
Zij zijn te bereiken op wijkcomites@rotterdam.nl of https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zevenkamp

Foto links:
De gratis cursus reanimatie en AED 
gebruik werd druk bezocht door 
de bewoners van de Sevencamp 
waar de eerste AED vorige maand 
werd opgehangen. Alle deelnemers 
waren geslaagd en kregen later 
een diploma. Het Rode Kruis ont-
ving van de Gebiedscommissie Prins 
Alexander een budget voor de lessen.  
Gefeliciteerd!

Foto boven:
Bezoekers en bewoners van Zeven-
kamp komend vanaf de rijksweg en 
Nesselande worden tegenwoordig 
verwelkomd met gloednieuwe 
bloembakken met de naam van de 
wijk erop.
Nesselanders worden eveneens 
verwelkomd, want vanaf Zevenkamp  
naar Nesselande staat dezelfde 
bloembak met, jaja, een andere 
tekst erop.

Alle 4 bij elkaar
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7 Kamp al sinds 1983 mijn huis, mijn thuis. In die periode ben ik nog 
even twee jaar er tussenuit geweest maar nu nog steeds 7kamper.

Deze keer weer van alles en nog wat. 

1) Zwanen 
Zwanen zijn mooie dieren (ik ben vrijwilliger geweest in 
Diergaarde Blijdorp: nooit beesten zeggen.) De hele wijk meren- en 
rivieren- buurt keek uit naar de komst van jonge zwaantjes. En op- 
eens waren ze er 7 prachtige jonge zwaantjes onder begeleiding 
van hun ouders. Maar dan, binnen 24 uur weg. Dit is al het 3e jaar 
dat dat gebeurt. Wie kan mij vertellen wat er aan de hand is?
2) BNN/Vara
Bnn/Vara hebben besloten om een documentaire te maken over Ze-
venkamp. De uitzending zal heten Typisch Zevenkamp. Een aantal 
mensen zal gevolgd worden door een cameraploeg. In November 
dit jaar zal het uitgezonden worden. We houden u op de hoogte.
3) Wijkcomité 
Op 29 mei 2018 was het zover. Het eerste wijkcomité 
is geïnstalleerd. Vanessa Kievit, de voorzitter van de 
gebiedscommissie Prins Alexander heeft de officiële handelingen 
verricht. Voor Zevenkamp zijn dat voorlopig 4 dames die de 
komende 4 jaar Zevenkamp politiek zullen vertegenwoordigen. De 
groep bestaat echter uit 5 leden. Wie de 5e kandidaat is zullen wij 
in een volgende editie aan u voorstellen.   
3) pensioen
Ik ga de komende weken met pensioen. Voor de krant zal ik als 
vrijwilliger nog meer tijd hebben om leuke din-
gen te vertellen over onze wijk Zevenkamp.
Verder in deze uitgave de datum voor de vol-
gende openbare vergadering. Rest mij deze 5 
wijkcomitéleden van harte geluk te wensen 
met hun nieuwe functie. En bovenal veel wijs-
heid toegewenst en sterkte de komende tijd.
 Voor info/reacties: Zevenkrant@ernst-signum.nl
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Eet smakelijk

Het bittere kruid

Ingrediënten 4 personen 

Mengsel
1 tl korianderzaad  
1 tl zwarte peper korrel
1 el witte basterd suiker 
2 el jonge jenever
 
Opmaak
4 haringen
50 gr rucola
50 gr veldsla
2 bosuitjes
1 tl suiker   
1 tl zout

Extra
Maatje klare

De Lepelstraat wordt afgezet en 
iedereen opgepakt. Ook bij de 
schrijfster vallen ze binnen. Zij 
vlucht de tuin in en wipt het hek 
over en ontsnapt. Ze belandt 
op een onderduikadres bij een 
dagloner met vier kinderen. Na 
de oorlog gaat schrijfster naar 
haar oom in Zeist, die elke dag 
bij de bushalte staat te wachten 
op zijn broer die nooit terug-
keert. Hij bewaart voor hem 
een kostuum in zijn kast. Ze 
zouden nooit terug komen, zo 
eindigt het boek. Het sobere 
van de taal brengt de harde 
realiteit nog sterker naar voren. 
De onschuld van het kind staat 
in schrille tegenstelling tot de 
moorddadige discriminatie.

Bereidingswijze
  
Doe koriander en peper korrels in de vijzel en stamp grof. Meng de specerijen met basterdsuiker en 
jenever door het zeezout. Halveer de schoongemaakte haring overdwars en snij vervolgens de haring in 
smalle repen. Snij de bosuien julienne (kleine ringetjes). Verdeel de rucola en de veldsla over het bord. Leg 
hierop de reepjes haring in een cirkel en strooi het kruidenmegsel daaroverheen. Voor de liefhebber: een 
glaasje klare smaakt hier uitstekend bij met evnetueel wat witte brood.

Rucola bevat betacaroteen en luteine.
Uien zitten vol met vitamine C, redelijk wat B6 en B11 in. 
Haring bevat vitamine A, B, B2, B6, B11, B12, C en vooral D.

Aantal Kcal per persoon: 290
Aantal koolhydraten per persoon: 7,5 gram

Besproken door Ed de Meyer

Goed voor Ogen recept: Ingelegde haring op veldsla.

Koken met Opto-Ring
TM

De Pannenkoekjuf

Het is alweer enige tijd geleden, maar we wilden u toch niet het Opzoomer-Straatfeest onthouden dat gegeven werd 
in de recreatiezaal De Sevencamp waarbij het smullen was voor al de bewoners van De Sevencamp aan de de Toch-
tenweg. Het was weer een geweldig feest. Heeft u iets te vieren? Via de ZevenKrant kunt u contact opnemen voor een 
pannenkoekenfeest.

Het boek is geschreven in 
de ik vorm. De schrijfster 
schetst als elf jarige kind 
de voortschrijdende Joden-
vervolging. Ze schetst de 
hele reactie en het beleven 
binnen de Joodse gemeen-
schap.

Aanvankelijk zijn het geruchten 
uit Polen. Dan valt de Duitse 
bezetter binnen. De vader tracht 
iedereen gerust te stellen. Ze 
lopen langs de binnenvallende 
Duitse troepen. ,,Ze doen ons 
niets.’’ Al vóór de bezetting 
wordt de buurtkinderen 
afgeraden met Joodse kinderen 
te spelen. ,,Jullie hebben Jezus 
vermoord.’’ De bezetting komt 
met geleidelijke beperkingen 
voor de Joodse gemeenschap. 
,,Het was verboden om in café’s 
en restaurants te komen, in 
schouwburgen en bioscopen, in 
zwembaden en parken. Het was 
verboden een fiets te hebben, 
telefoon en radio.’’ Cynisch zijn 
ook de zijden sterren die wat 
stuntelig op de kleding genaaid 
worden. ,,Ik kan er zoveel krijgen 
als ik maar wou’’ zegt haar vader. 
Schrijfster krijgt bezoek van een 
vriendinnetje die allerlei spullen 
meeneemt. ’ Een tasje en tal van 
leuke spullen. ‘Ik zal het voor je 
bewaren.’ Ze sluipt het huis uit.’ 
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Let op het volgende:
Als u alleen reist met uw 
minderjarige kind (tot 18 
jaar), moet u kunnen aanto-
nen dat u toestemming heeft 
van de andere ouder met 
gezag. 

Reist u zonder deze toestem-
ming, dan kan dat worden aan-
gemerkt als onttrekking aan het 
ouderlijk gezag en internationale 
kinderontvoering.

Situaties alleen reizende 
ouder
Er zijn verschillende situaties mo-
gelijk waarin een ouder alleen 
met een minderjarig kind reist. 
Bijvoorbeeld:

*) Ouder met gezamenlijk ouder-
lijk gezag reist alleen met kind. 
Hiervoor heeft u toestemming 
nodig.

*) Ouder met alleen het ouderlijk 
gezag (eenhoofdig) reist alleen 
met kind. Hiervoor heeft u geen 
toestemming nodig, maar wel 
aanvullende documenten: 

A: Als een moeder op grond van 
de wet automatisch eenhoofdig 
gezag heeft, dan kan zij dit aan-
tonen met behulp van 3 docu-
menten gezamenlijk: 
1) Internationaal uittreksel van 
de gemeentelijke basisregistratie 
(BRP) van het kind met daarop 
vermeld de oudergegevens;
2) Een uittreksel van de gemeen-
telijke basisregistratie (BRP) 
waarop de burgerlijke staat van 
de moeder vermeld is;
3) Een uittreksel uit het gezagsre-
gister ( hier zal dan op staan dat 
over het kind geen nadere infor-
matie bekend is).

B: Als een ouder eenhoofdig ge-
zag heeft verkregen na een ge-
rechtelijke uitspraak, kan dit aan-
getoond worden met behulp van 
een gerechtelijke uitspraak en/
of een uittreksel uit het gezags-
register.

Ouder zonder ouderlijk ge-
zag reist alleen met kind. 
Hiervoor heeft u wel toestem-

ming nodig. Er is 1 ouder over-
leden. Hiervoor is toestemming 
niet van toepassing. Het is wel 
handig om enkele aanvullende 
documenten mee te nemen:
Een internationaal uittreksel van 
de gemeentelijke basisregistratie 
(BRP) van het kind met daarop de 
oudergegevens; een kopie van de 
overlijdensakte. U kunt hiervan 
ook een digitale versie op uw 
mobiele telefoon laten zien. Als 
u toestemmingodigheeft, kunt 
u het ’toestemmingsformulier 
reizen met minderjarige naar 
het buitenland’ invullen. Dit 
formulier kunt u onder andere 
downloaden op http://www.
kinderontvoering.nl. Dit 
formulier ondertekent u 
samen met de andere ouder. 
Heeft u meerdere kinderen, 
dan vult u per kind een 
toestemmingsformulier in. 

Gaat uw kind met een ande-
re volwassene op reis?
Is uw kind jonger dan 18 jaar? 
Dan is toestemming nodig als 

uw kind met een andere 
volwassene (niet 1 van de 
ouders) naar het buitenland 
reist. Denk bijvoorbeeld aan 
een vakantie met een opa, oma, 
ander familielid, vriendje of 
vriendinnetje.
Als uw kind op reis gaat met een 
andere volwassene dan de ouder, 
dan is toestemming nodig van:

*) de gezaghebbende ouder bij 
eenhoofdig gezag of;

*) van beide ouders bij gezamen-
lijk gezag.
Om toestemming voor de reis te 
geven, vullen de gezaghebbende 
ouder(s) en de andere volwas-
sene het toestemmingsformulier 
(per kind) in. 

De gezaghebbende ouder(-
s) geeft/geven geen toe-
stemming.
Indien de gezaghebbende ouders 
of één van de gezaghebbende 
ouders dan wel de voogd(en) 
geen toestemming geeft/
geven voor het reizen met de 
minderjarige naar het buitenland 

dan kan er bij 
de rechter om 
vervangende 
toestemming 
voor de vakantie worden 
gevraagd in een kort geding 
procedure. Voor meer informatie 
over deze procedure kunt u 
contact met mij opnemen.

Mw Mr (Marjolein) M.J.J.A. Ooms 
06-43720346
Ooms Advocatuur, Schorpi-
oenstraat 298 (Alexandrium), 
3067KW Rotterdam, ooms@
oomsadvocatuur.nl

Buitenlandvakantie met uw minderjarig kind?

Durf lelijk te zijn
We delen veel meer met el-
kaar dan je misschien zou 
denken. Met je buurman, je 
collega, je verre achterneef 
maar ook met een vluchte-
ling uit Syrië of stamlid van 
een bergvolkje afgesloten 
van de rest van de wereld. 
We zijn namelijk allemaal 
kwetsbare en imperfecte 
mensen. 

We streven allemaal naar geluk, 
gezondheid, innerlijke vrede 
en veiligheid. En in het streven 
naar die 4 basis behoeften 

weer de schuld van ons brein. 
Dat stukje dat voortdurend scant 
op gevaar is zo vliegensvlug, 
dat we het vaak niet eens door 
hebben dat we het onwenselijk 
gedrag of gedachten al hebben. 
Het vermogen om die impulsieve 
reacties eerst af te wegen, analy-
seren en bijstellen kost gewoon 
meer tijd. Het vermogen om dat 
sneller, en beter te kunnen is een 
van de aspecten die we trainen 
in Mindfulness. Om je bewust 
te zijn van wat er in het huidige 
moment werkelijk aan de hand 
is. Wat zie, voel, ervaar ik nu 
werkelijk? Gedachten zijn geen 
feiten, maar als we er wel als 
zodanig mee omgaan, beginnen 
de problemen. 

Denk je bijvoorbeeld regelmatig: 
‘Ik ben niet goed genoeg.’ en 
je neemt die gedachte aan als 
waarheid, komen daar vanzelf 
de bijbehorende emoties als 
schaamte, verdriet, onzekerheid 
of frustratie bij en van daaruit 
zal ook je gedrag veranderen. 
Je gaat je bijvoorbeeld meer 
terug trekken, je steeds veront-
schuldigen of juist uitsloven. 

vliegen we regelmatig uit de 
bocht. En zoals ook dit een krant 
is, weten meerdere landelijke 
kranten en nieuwsprogramma’s 
dagelijks veel papier te vullen 
met voorbeelden van hoe dat 
er uit ziet. Wat we elkaar en de 
wereld aandoen in de vorm van 
oorlogen, milieuvervuiling, en 
conflicten is allemaal terug te 
voeren op het streven naar die 
4 basisbehoeften. Maar laten 
we het nu eens op micro niveau 
bekijken.

Hoe gaat dat bij jou?

Zonder dat je dit bewust bent, 
ben je jezelf voortdurend aan 
het vergelijken met anderen en 
je omgeving. Daar gaat zo auto-
matisch en onbewust omdat het 
voortkomt uit onze evolutie. Het 
helpt ons te overleven. Het brein 
neemt daarbij als uitgangspunt 
dat alles dat afwijkt als potenti-
ële bedreiging gezien moet wor-
den. Dat verklaart bijvoorbeeld 
waarom we verandering vaak als 
onprettig ervaren. Je kunt zeg-
gen dat ons brein van nature 
discrimineert. En dat is ook de 
reden dat we allerlei (voor)oor-
delen hebben. En nu komt het: 
we hebben ook het vermogen 
om die vervolgens niet ook uit te 
spreken of in gedrag om te zet-
ten. We hebben de aanleg om 
zeer complexe sociale relaties en 
vaardigheden te ontwikkelen die 
maken, dat we op een vriendelij-
ke, sociale en steunende manier 
met elkaar om kunnen gaan. 

Toch nog in de fout
Hoe komt het dan dat je toch 
regelmatig in de fout gaat met 
bijvoorbeeld iets dat je zegt, een 
oordeel of gedrag? Dat is toch 

Stel je eens voor
Stel je nu eens voor, dat we 
allemaal wat vaker onze maskers 
zouden afzetten. En gewoon 
te laten zien en horen wat we 
spannend, moeilijk of eng vinden. 
Of dat we vaker onze werkelijke 
gevoelens en behoeften laten 
zien? Helaas leven we in een 
tijd  waarin we meer dan ooit 
de buitenwereld willen doen 
geloven dat het altijd goed 
met ons gaat en we succesvol, 
altijd gelukkig zijn en de hele 
dag door plezier hebben. Het 
is niet de realiteit. Het is ook 
niet hoe het leven in elkaar zit. 
We hebben het allemaal (soms) 
zwaar en strijden onze eigen 
strijd in het leven. Dus zullen 
we gewoon aardig en vriendelijk 
voor elkaar zijn? Te beginnen bij 
jezelf. We zijn allemaal net zo 
lelijk en mooi tegelijk in al onze 
imperfectie.

Wollefoppennieuws
Je moet echt komen kijken, al dat fruit aan de bomen is echt heel tof 
om te zien. De mensen uit de wijk die ze geplant hebben haast 5 jaar 
geleden kunnen er nu hun vruchten van plukken. Gaat het lukken, het 
plukken? De kersen hangen er voor :)
En van het alleen al aanwezig zijn in de tuin pluk je de vruchten voor 
jezelf. Het is er heerlijk en je gaat helemaal opgeladen weer naar huis.
Omgekeerd ben je een dief van je eigen gezondheid als je niet even 
komt zaaien of plukken, of planten of soep eten of, alleen maar even 
rustig een rondje lopen. Pluk er de vruchten van!
Groet, Frenk Walkenbach, Wollefoppengroen & co, ( 06 - 39436150.
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9.00-12.00 uur 

Maak hiervoor een afspraak.  
010-8182719 of loop even binnen. 

Info avond : 3 november 

Vanaf november elke dinsdag  

Ambachtsplein 14-16 
3068 GV Rotterdam 
www. ambachtsplein.opto-ring.com 
Facebook: Opto-Ring Ambachtsplein 

Maak hiervoor een 
afspraak.

( 010 - 8182719 

of
 

loop even binnen.9.00-12.00 uur 

Maak hiervoor een afspraak.  
010-8182719 of loop even binnen. 

Info avond : 3 november 

Vanaf november elke dinsdag  

Ambachtsplein 14-16 
3068 GV Rotterdam 
www. ambachtsplein.opto-ring.com 
Facebook: Opto-Ring Ambachtsplein 

De winnaar is bekend

Ze staan er supertrots bij: Elise en Jori kregen een prijs. Ze deden in februari mee aan de 
ontwerpwedstrijd om de speelplek aan de Nieuwemeer op te frissen. Hun ontwerpen, en 
die van Nikki en Rory (zij waren niet bij de uitreiking), werden genomineerd. 

De jury koos ’De Nieuwe Speel-
tuin’ van Jori als beste uit vier 
genomineerde ontwerpen. Zijn 
ontwerp wordt gebruikt om de 
nieuwe speelplek te maken. Het 
wordt een plek voor alle kinde-
ren die van klimmen en slinge-

ren houden. Je kunt er klauteren 
over boomstammen en stenen, 
maar ook hangen en schom-
melen. Naast boomstammen en 
stenen zijn er ook speeltoestel-
len. De Nieuwe Speeltuin be-
looft anders te worden dan alle 

bestaande speelplekken in de 
buurt. De werkzaamheden aan 
de speelplek beginnen na de zo-
mervakantie. Het naastgelegen 
basketbalveld wordt dan ook op-
geknapt.

Op woensdag 4 juli organi-
seert Buurtsteunpunt Zeven-
kamp een Zomerfeest voor 
de wijk. 
Voor het gebouw van het 
Buurtsteunpunt aan de Kooi-
kerweg 10 zal het feest 
plaatsvinden. 
Jong en oud is vanaf 12:00 
uur welkom op ons terras 
voor een kopje koffie, thee 
of fris. Zoals altijd op de 
woensdag serveren we onze 
overheerlijke Tasty Tosti’s als 
lunch. 

Vanaf 14:00 uur zijn er verschil-
lende activiteiten te doen. Zo 
kunt u een stoer lederen porte-
monneetje maken, samen met de 
buurtbewoners werken aan een 
buurtkunstwerk, je eigen koek 
decoreren en is er een springkus-
sen voor de kinderen. 
Tijdens het Zomerfeest zijn er in 
de tweedehandskledingwinkel 
kortingsacties, een unieke kans 
om een goedkoop zomerse outfit 
te scoren. Laat je inspireren door 
Zevenkampse modellen die een 

aantal mooie outfits showen op 
de catwalk tijdens de Modeshow.
Om 15:00 start de BuurtBINGO 
voor jong en oud waar zeer 
mooie prijzen zijn te winnen

Afsluiter
Als grote afsluiter van de dag is 
er om 17:00 uur een gezellige 
buurtBBQ! Je bent van harte wel-
kom om een hapje mee te eten. 
Het belooft een heerlijke dag te 
worden met veel gezelligheid!
Iedereen is welkom en alles is 
gratis, zowel de activiteiten als 
het eten. Mocht je nog vragen 
hebben, dan ben je welkom om 
bij ons binnen te lopen, te bellen 
of stuur een mail. 
Houd onze Facebookpagina in de 
gaten voor meer updates, infor-
matie en ons activiteitenaanbod. 

Buurtsteunpunt Zevenkamp
Kooikerweg 10
( 010 - 2070500
aris.hofland@legerdesheils.nl
Facebook: Buurtsteunpunt Zeven-
kamp.

Zomerfeest Wat wil jij zien en doen in 
Zevenkamp?
Voor Zevenkamp en de an-
dere wijken in Prins Alexan-
der is er geld beschikbaar 
voor ideeën op het gebied 
van kunst en cultuur: Cul-
tuurbuur Lokaal. Het doel 
is om een zo afwisselend 
mogelijk programma neer 
te zetten in de wijk, op ver-
schillende plekken. 

Van een muziekoptreden in de 
speeltuin of een reeks dansles-
sen in het park tot kindertheater 

in het Huis van de Wijk. Als het 
aanbod past bij wat de Zeven-
kampers willen en je weet dat 
je iets goeds kan neerzetten dat 
mensen trekt, dan kan je terecht 
bij Marieke Bongaards, coördina-
tor Cultuurbuur Lokaal. Samen 
met haar kan je dan aan de slag 
om met wat budget je idee waar 
te maken. 

Wat is jouw mening?
Daarnaast is Marieke ook heel 
benieuwd naar jouw mening over het kunst- en cultuuraanbod in 

de wijk. Wat mag er wat jou be-
treft niet ontbreken in het pro-
gramma? En zou je zelf actief 
willen meedenken of iets willen 
organiseren?

FaceBook
Volg de facebookpagina Cul-
tuurscout Prins Alexander en vul 
de polls in die voorbij komen of 
maak je bekend bij Marieke zelf: 
prinsalexander@cultuurscouts.
com ( 06 -  17161954.”
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Bent u onze BOZ/WIP vrijwilliger?

De Bewonersorganisatie Zevenkamp (BOZ) zoekt balie-
medewerkers voor het invullen van eenvoudige formu-

lieren, het reageren op aanmaningen, het doorverwijzen 
naar de raadsvrouw en maatschappelijk werk, eenvou-

dige consumentenzaken zoals abonnementen en klachten 
of afspraken met de belastingwinkel. Heeft u interesse 

voor deze boeiende vrijwilligersbaan, loop dan eens bin-
nen bij het WijkInformatiePunt, Ambachtsplein 141.

Ma-, woe- en vrijdagochtend van 9:30 uur tot 12:00 uur.

Jongerenpodium 
door jongeren zelf

Voel je Happy en Fit!
Doe mee met de bootcamps 
van De Happy Fit Challen-
ge en voel je niet alleen fit 
maar ook happy. Hieronder 
lees je alles over dit nieuwe 
concept in Rotterdam en de 
oprichtster Maudi. 

Hoi Maudi, kun jij ons wat meer 
vertellen over jezelf en jouw con-
cept? 
Jazeker! Mijn naam is Maudi Oer-
lemans, 25 jaar oud en ik woon 
in hartje Rotterdam. Van jongs af 
aan ben ik al bezig met sport en 
voeding. Een gezonde en spor-
tieve levensstijl is mijn passie! 
Ik krijg er veel energie van en 
die energie wil ik op een leuke 

en creatieve manier aan anderen 
overbrengen. Mijn doel is om 
mensen samen te brengen, sa-
men een gezonde en sportieve 
levensstijl aan te nemen en te be-
houden. Mijn concept draait niet 
alleen om samen sporten, maar 
juist ook om samen lachen en ge-
nieten.

Wat leuk! Wat is jouw doelgroep 
precies?
Mijn concept richt zich op 3 doel-
groepen. De eerste doelgroep is 
vrouwen van alle leeftijden. Voor 
deze doelgroep bied ik een chal-
lenge aan. Tijdens een challenge 
krijgen vrouwen 7 weken lang 
iedere week een bootcamp trai-

ning, een receptje en een thuis-
training. Daarnaast organiseer 
ik voor hen tijdens de challenge 
een uitje in het kader van sport 
en/of voeding. Voorbeelden van 
de activiteiten die we samen 
hebben gedaan zijn: bubblevoet-
bal, kickboksen, buikdansen, 
trampoline fitness, paintballen 
en een voedingsworkshop. Ook 
organiseer ik tijdens de challen-
ge een etentje of een borrel. Zo 
leren deelneemsters elkaar beter 
kennen en op deze manier wordt 
samen sporten steeds leuker! 
Happy én Fit dus!

Gaaf, wij worden al enthousiast! 
Kun je ook wat vertellen over de an-
dere 2 doelgroepen?
Ja! Ik ben ook een personal 
trainer en geef zowel één op 
één training als duo training en 
small group training. Verder geef 
ik bootcamps aan bedrijven. Ik 
haal medewerkers van bedrijven 
op na werktijd om met hen te 
gaan bootcampen in een parkje 
of een veldje dichtbij het kantoor. 
Sporten houdt werknemers fit en 
gezond, de stress wordt hierdoor 
aanzienlijk verminderd en de 
concentratie en productiviteit 
verhoogd.

Zijn jouw trainingen geschikt voor 
ieder niveau?
Ja, dat is het leuke aan mijn trai-
ningen. Ze zijn toegankelijk voor 
iedereen van elk niveau. Dit is zo 
omdat ik altijd meerdere opties 
bij de oefeningen geef, minder 
zware varianten en zwaardere va-
rianten, zodat iedereen op zijn of 
haar eigen niveau kan trainen.

Hoe ziet zo’n bootcamp eruit?
Heel verschillend. Ik probeer zo 
veel mogelijk af te wisselen. De 
ene keer is de training gericht 
op teambuilding, de andere keer 
op kracht of juist conditie. Ook 

geef ik vaak high intensity trai-
ningen of circuit trainingen. Spel 
elementen zet ik ook vaak in om 
het extra leuk te maken. De boot-
camps worden ook altijd op mu-
ziek gegeven, dit zorgt voor ex-
tra motivatie!

Top, dankjewel voor het interview 
Maudi! Waar kunnen we ons in-
schrijven?
Heel graag gedaan! Jullie kunnen 
je inschrijven of contact opne-
men via de websitewww.dehap-
pyfitchallenge.nl. Ook kunnen jul-
lie een mailtje sturen naar info@
dehappyfitchallenge.nl.

Het Jongerenpodium op 
het Ambachtsplein werd dit 
jaar door de jongeren zelf 
georganiseerd. Het was een 
verfrissend programma met 
tal van zangeressen uit de 
Voice Kids en supertalent 
Chenzira die grotendeels 
de programmering op zich 
nam. 

Niettegenstaande het hete weer 
kropen heel wat buurtbewoners 
onder de parasols en werd er 
stevig gemberbier (alcoholvrij) 
gedronken. Het pleintje werd ge-
drapeerd met kraampjes vol lek-
kernijen. De optredens waren di-
vers, van pianospel door de leer-
lingen van Eeuwige Noten met 
beginners en profs tot rappers 
die in Youngsters oefenen en het 

hele veld enthousiast maakten. 
Ook een tweede rapgroep ver-
raste en natuurlijk de dansgroep 
Dependancy die nog optrad met 
Ronnie Flex. 

Prima georganiseerd
De organisatie verliep op wieltjes 
en zorgde ook voor de openstel-
ling van het wijkgebouw. DJ Mar-
vin speelde de sterren van de he-
mel. Het geluid van het podium 
was gewoon professioneel. Het 
Jongerenpodium wordt meer en 
meer een zelfstandig jongeren-
werk dat plaats geeft aan jong ta-
lent. De kwaliteit is in hoge mate 
te danken aan zang- en pianole-
raar Cherly Zeeuw die met zijn 
muziekschool Eeuwige Noten 
heel wat jongeren een professio-
nele carrière bezorgt.

Niet voor de poes
Youngsters wordt echt een 
Huis van de Wijk. Op de rol 
staan diverse volwassenen 
activiteiten in de theatrale 
sfeer. Zo was Tatio van de 
partij met het komische stuk 

‘Niet voor de poes’. 

Het stuk gaat over een erfenis 
kwestie die de hele familie ver-
deelt en tenslotte door de op-

drachten in het testament bij el-
kaar brengt. Eén miljoen wordt 
verdeeld als opgepast wordt op 
de kanarie en de poes, de hipster 
leert koken en breien, de zussen 
leren zingen en de verstokte vrij-
gezel gaat trouwen. ‘Is geld voor 
jou het allerbelangrijkste?’ werd 
gevraagd aan het publiek. ‘Toch 
niet’ is de moraal van het stuk. 
Het 60 koppig publiek had het 

ontzettend naar haar zin. Dit is 
nog maar het begin. Maanstralen, 
Roel Pot, Pierre van Duijl en de 
Berini’s staan op het programma. 
Naast Cultuurbuur steunt vooral 
het Oranjefonds in het kader van 
ontmoeting in een culturele sfeer. 
De bewonersorganisatie Zeven-
kamp kreeg het vertrouwen van 
het Oranjefonds in het kader van 
participatie.

Krachtige Vrouwen
Krachtige Vrouwen is er 
voor en door vrouwen uit 
Rotterdam Zevenkamp. 
We hebben als doel het 
activeren en van kwetsbare 
en verborgen vrouwen zo-
dat ze volwaardig kunnen
meedoen in deze maat-
schappij. 

Wij willen dat vrouwen zelfred-
zaam zijn en hun talenten ont-
wikkelen en naar buiten brengen. 
Als de vrouwen (moeders), ster-
ker worden zullen de kinderen 
daar als eerste van profiteren. 
Vrouwen stimuleren om ook an-
dere vrouwen te stimuleren.
Verder willen we zelf naar bui-

ten gaan om aanwezig te zijn 
op straat, vrouwen te activeren 
mee te doen in de samenleving. 
Herkenbaar (met een Krachtige 
Vrouwen jasje) zijn we eenmaal 
per week aanwezig in de wijk. 
We weten uit ervaring maar al te 
goed hoe geïsoleerd je je soms 
kunt voelen.

Keti Koti in Aarhoftuin
In de Aarhof tuin wordt op zondag 1 juli vanaf 13.00 uur een spetterend Keti Koti feest ge-
houden. Keti Koti is de herdenking van de afschaffing van de slavernij en tegelijk een ver-
wijzing naar de belangrijke rol van de Surinaamse bevolkingsgroep in de Nederlandse ge-
meenschap.

Met steun van het Oranjefonds 
komt er een negen koppige Band 
Vyent Combo. Er is een optreden 
van de dansgroep Dependancy, 
bekend van hun optreden met 
Ronnie Flex.  Dichtersgroep: Tri-

fosa. We smullen van een heer-
lijke barbecue met Surinaamse 
rijst en bami. De hele buurt is 
uitgenodigd. Het lekkere eten 
kost € 5,- per persoon. Neem je 
dansschoenen mee. De organisa-

tie berust bij de bewonerscom-
missie Aarhof en Bewonersor-
ganisatie Zevenkamp. Dit wordt 
mede mogelijk gemaakt via het 
Oranjefonds.
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Zaterdag 14 juli 
Rodeo Stier, 
Finding Nemo,
Clown Kiekeboe, 
Knutseltent

Zaterdag 21 juli 
Springkussen 
Haai, Fun Run 
Stormbaan, 
Drumtastic, 
Knutseltent

Zaterdag 28 juli
Klimtoren Jungle, 
Bungi 
trampoline, 
Hoela Hoep, 
Knutseltent

Zaterdag 4 
augustus
Back To Base, 
Bungee Run, 
Demonstratie 
Jeugdbrandweer, 
Knutseltent

Zaterdag 11 
augustus
Springkussen 
Finding Nemo,
Clinic BMX Of 
Stunt Steppen,
Hoela hoep, 
Knutseltent

Zaterdag 18 
augustus
Multi Play 
springkussen 
Haai, Fun Run 
Stormbaan, 
Clown 
Kiekeboe, 
Knutseltent

Zaterdag 25 
augustus
Springkussen 
Super Bouncer
Rodeo Stier, 
Drumtastic, 
Knutseltent



ZevenKrant nummer 3, zesentwintigste jaargang, juni-juli-augustus 2018 Pagina 7



ZevenKrant nummer 3, zesentwintigste jaargang, juni-juli-augustus 2018Pagina 8

( 010 - 4553799                Email: info@buurtwerk.nl

Iedereen uit Zevenkamp aan het werk
Zoek jij een baan in omge-
ving Zevenkamp? Of zoek jij 
een medewerker uit omge-
ving Zevenkamp? 

Meld je dan gratis aan voor het 
Netwerk-event op 5 juli 2018 om 
13:30 uur in het Huis van de Wijk 
aan het Ambachtsplein georga-
niseerd door Stichting ‘Nice to 
meet you’.

Informatie
Op 5 juli 2018 is iedereen die 
een baan zoekt of een nieuwe 
medewerker zoekt in/ uit om-
geving Zevenkamp van harte 
welkom in het Huis van de Wijk. 

Kost niets, even in- en uitlopen 
is gewoon mogelijk! Onder het 
genot van een (gratis) hapje en 
een drankje maak je kennis met 
zowel lokale bedrijven als lokale 
werkzoekenden. Ook zijn er coa-
ches aanwezig voor sollicitatie-
tips.

Zoek jij een baan? 
Kom dan zeker langs! Hoe fijn is 
het dat je zo laagdrempelig en 
gemakkelijk in contact komt met 
bedrijven in de buurt! En vind je 
het lastig om op bedrijven af te 
stappen? Neem dan rustig plaats 
en bekijk de inspirerende presen-
taties.

Zoek jij een medewerker uit 
de buurt? 
Kom dan ook langs en maak ken-
nis met het werktalent uit jouw 
buurt! 

Waar?        
Huis van de Wijk
Ambachtsplein 141, Rotterdam.

Wanneer?  
5 juli 2018 van 13:30 - 16:00 uur 
Kosten?       
Gratis voor zowel bedrijven als 
voor werkzoekenden.

Aanmelden?    
Graag, zodat we weten op hoe-
veel mensen we kunnen rekenen. 
Meld je aan via de website stich-
tingnicetomeetyou.nl (ga naar 
het sollicitatie event) of meld je 
aan bij Eefje via 
( 06 - 13631819. 

Doel van de Stichting
Stichting ‘Nice to meet you’ heeft 
als doel zoveel mogelijk men-
sen uit Zevenkamp en omgeving 
helpen aan een betaalde baan. 
Inmiddels zijn er meerdere gra-
tis trainingen verzorgd waarbij 
werkzoekenden geholpen zijn 
met alles rondom solliciteren.  
Dit Netwerk-event is dé afsluiter 
van deze reeks trainingen en wij 
hopen dan ook op een goede op-
komst!  Eefje & Marco heten je van harte welkom op 5 juli!

Mensen gezocht die trots zijn op hun cultuur 
voor het Multi-Culti festival in Taka Tuka Land
Wij, de vrijwilligers van Ta-
ka-Tuka Land willen de kin-
deren en hun (groot)ouders) 
kennis laten maken met an-
dere culturen op drie ver-
schillende manieren, name-
lijk via spelletjes, muziek en 
eten. Daarvoor hebben wij 
uw hulp nodig.

Wilt u de kinderen van hier en 
nu vertellen/laten spelen met de 
spelletjes uit uw moederland?
Mocht er iets gemaakt moeten 
worden kunnen onze vrijwilligers 
u hierbij helpen.
Heeft u of speelt u muziek die 
uw ouders ook beluisterden en/
of speelden en vind u het leuk 

dit voor de bezoekers aan het 
festival te spelen/ te laten horen.
Vind u het leuk om hapjes te ma-
ken en verkopen die karakteris-
tiek zijn voor uw cultuur?

Wanneer
Wij organiseren 14 juli 2018 een 
Multi Culti Festival in de speel-

tuin van 13.00 tot 18.00 uur.
Neem contact op met de vrijwil-
ligers in de speeltuin of meld u 
aan via het Huis van de Wijk.

Meer informatie 
Marrianne den Uil 
( 06 - 31269979 of 
marrianne.denuil@buurtwerk.nl

Komende Agenda
Multiculturele dag 
(Nieuwe activiteit) 14 juli 13:00 uur tot en met 18:00 uur: 
Deze dag zal in het teken staan van eten, muziek en veel gezelligheid. 
De entree is gratis.

·Zomerspeelweek 
Van 16 juli tot en met 20 juli van  12:00 uur tot en met 16:00 uur
Deze week worden er elke dag leuke activiteiten gedaan. 
Kosten € 5 hele week of €1.50 per dag.

Huttenbouw 
Van 20 augustus tot en met 24 augustus 11:00 uur tot en met 16:00 
uur: De wel bekende huttenbouw week. De laatste week van de va-
kantie. Dit is een week met veel plezier, opbouwen van hutten en nog 
veel meer. Kosten € 10,- voor de hele week inclusief BBQ aan het ein-
de van de week.

Diss ’n Able 2.0!
Vrijdag 6 juli is het weer zo-
ver: Diss ’n Able 2.0!! 
Hét feest voor mensen met 
en zonder beperking in Huis 
van de wijk Zevenkamp aan 
het Ambachtsplein. 

Soul Scrabble, Edgar, Diozo with 
live percussion by Cleyton Barros 
& Dudu Capoeira en Wesley ver-
zorgen de muziek en natuurlijk 
zijn er weer hapjes, drankjes en 
djembees om samen muziek te 
maken. De entree is € 2,00 inclu-
sief 2 drankjes. 

Ali Khadhraoui
Ali Khadhraoui heeft zelf 
enkele beperkingen, woont in 
Zevenkamp en klopte met zijn 
wens om feesten voor mensen 
met en zonder beperking te 
organiseren aan bij Buurtwerk. 
Het plan werkt uitgewerkt en 

er werd subsidie aangevraagd 
via een bewonersinitiatief. Met 
ondersteuning van Buurtwerk, 
Pameijer, subsidie van Opzoome-
ren en niet te vergeten alle vrij-
willigers is begonnen met twee 
feesten. Nu staat het vierde feest 

op stapel!
Een impressie is te vinden op 
www.Openrotterdam.nl.

Meer informatie
Joost.Kuijpers@buurtwerk.nl, of 
Kimmy.van.Schaik@pameijer.nl
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Ambachtspleintheater 

Reserveringen: telefonisch op tel.nr. 010-4553799 van maandag tot en met vrijdag van 09.00-13.00 uur 
of loop even binnen bij het Huis van de Wijk Zevenkamp. 

Huis van de Wijk Zevenkamp, Ambachtsplein 141, 3068 GV Rotterdam

BOZ
Bewoners Organisatie Zevenkamp 

[LOGO VERVANGEN]

Workshop Plat 
Rotterdams wordt 
gegeven door ras 
Rotterdammert 
Roel Pot.

Aanvang:
Zaal open: 
Entreeprijs:  

De winnaar is bekend

De Peep en Kreuk dag 7juli 
op het Ambachtsplein en 
Huis van de Wijk  Zeven-
kamp van 10:00 uur tot 
16:00 uur

Vroeger noemde we dit een ge-
neratiedag, nu in een moderner 
jasje: De Peep&kreukdag voor ie-
dereen van piepjong tot mensen 

De Peep & Kreuk dag
met al hier en daar een kreukel-
tje. Dit  is een evenement voor 
allerlei verschillende doelgroe-
pen binnen Zevenkamp. Wij wil-
len deze doelgroepen verbinden 
met elkaar, de wijk en Buurtwerk. 
Middels activiteiten hopen we de 
deelnemers de positieve kanten 
te laten ervaren van een project 
waarin alle leeftijden betrokken 

zijn.  Zo hebben we onder an-
dere het Ouderenconsultatie bu-
reau bereid gevonden om  bloed-
suiker en cholesterol te meten, 
te wegen en advies te geven en  
organiseren we een speeddate in 
ons maatjescafé.
Nog een greep uit het activitei-
tenaanbod van 7 juli: Oud-Hol-
landse spelen, Verwentent met 

massages en make-overs, Roll-
lator/rolstoelversieren, Schmin-
cken, Boccia (een balspel voor 
mensen met en zonder beper-
king), Springkussen en Panna-
kooi. 
Daarnaast zullen er optredens 
plaats vinden van bewonersgroe-
pen die gebruik maken van het 
Huis van de Wijk zoals Break-

dance en Linedance. Ook een 
aantal DJ’s zal voor jong en oud 
komen draaien. Verbinden en 
verblijden staat centraal.
Bent u tussen de 0 en 120 dan 
nodigen we u hierbij van harte 
uit om deze dag met ons te be-
leven.
Meer info: Huis van de Wijk Ze-
venkamp ( 06 - 57562228. 

Ambachtspleintheater
In samenwerking met bewo-
ners en bewonersorganisatie 
Zevenkamp is maanden heel 
hard gewerkt aan de voor-
bereiding van het Ambachts-
pleintheater. We zijn erg ver-
heugd vast te kunnen stellen 
dat de eerste voorstellingen 
een succes waren.

Op 29 april 2018 opende het Am-
bachtspleintheater met de voor-
stelling Niet voor de poes van to-
neelgroep Tatio. Heel spannend 
voor hen maar ook voor ons. En 
hoewel de zaal niet uitverkocht 
was kunnen we zeker terugkijken 
op een geslaagde zondagmiddag.

Daarna was het de beurt van de 
Walzangers op donderdag 17 
mei 2018 die met gastfluitist Ed-
dy de hele zaal aan het meezin-
gen kregen.
De eerste kindervoorstelling 
van Eg nie met Koningin Caro-
line en de grote griezelburg was 
een daverend succes. Alle kaart-
jes werden verkocht en alle kin-
deren hebben geholpen om de 
koningin van haar angsten af te 
helpen.
Als de Zevenkrant in uw bus ver-
schijnt hebben we al weer twee 
voorstellingen gehad, waar we 
natuurlijk ook van hopen dat ze 
een succes zijn.

We kijken nog uit naar de work-
shop plat Rotterdams van Roel 
Pot. Door middel van een inter-
actief programma, compleet met 
quiz, leert u in een anderhalf uur 
perfect uw eigen accent af.
Bent u benieuwd, de workshop is 
op 24 juni 2018 om 14:00 uur in 
het Huis van de Wijk op het Am-
bachtsplein 141, kosten bedra-
gen € 2.50 inclusief koffie/thee. 

Reserveren kan op ( 010 - 
4553799 van maandag tot en met 
vrijdag van 09:00 uur - 13:00 uur 
of loop even binnen bij het Huis 
van de Wijk.

Jamming’around in Zevenkamp
Een aantal bewoners in de wijk Zevenkamp organiseert 
jamsessies in samenwerking met Buurtwerk, in het Huis van 
de wijk Zevenkamp, Ambachtsplein 141 (Winkelcentrum 
Ambachtsplein). Deze jamavonden zijn mogelijk gemaakt 
door financiële ondersteuning van de Gebiedscommissie.

Gepland
De volgende jamsessies staan 
gepland op: 13 juli, 24 augustus 
5 oktober en 16 november 2018 
van 18:00 uur tot 23:00 uur.

Neem je instrument mee
De bedoeling is om muzikanten/
artiesten bij elkaar te brengen, 
om zo de mogelijkheid te geven 
samen muziek te maken in een 
fantastische ruimte en wel de 
grote zaal van het Huis van de 
Wijk, waar de nodigde appara-
tuur aanwezig is. 
Er is een band aanwezig als voor-

beeld, hoe met elkaar te spelen 
en om de muzikanten/artiesten 
te begeleiden. Het is daarom ook 
interessant om te komen luiste-
ren, iedereen is welkom!

Eigen CD in studio opnemen?
Tevens is er de mogelijkheid om 
audio/video opnames voor een 
CD/DVD, Youtube, enzovoort te 
laten produceren in de studio 
van het Huis van de wijk.
Zoek je een eigen repertoire, dat 
kan gerealiseerd worden door 
een aanwezige producer, compo-
nist/tekstschrijver.

De jamsessies staan onder lei-
ding van ervaren muzikanten.
Kom op 13 juli 2018 naar het 
Huis van de wijk Zevenkamp, 
aanvang 18:00 uur, het is moge-
lijk om goedkoop te eten ( Kook-
kring ) en te drinken.
Openbaar vervoer: metro Am-
bachtsland, parkeren en toegang 
gratis. 

Meer informatie    
a.broekhart@kpnmail.nl           
( 06 - 25230136       
Joost.Kuijp ers@buurtwerk.nl  ( 
06 - 10759427

Maatjescafé Huis van de Wijk Zevenkamp
U bent donderdag 28 juni 
2018 van 14:00 uur tot 
15:30 uur van harte welkom 
in het Huis van de Wijk op 
de Ambachtsplein 141 voor 
het Maatjescafé. 

In het Maatjescafé komen men-
sen samen die graag een maatje 
willen of een maatje willen wor-
den. Tijdens het Maatjescafé kun-
nen koppels gevormd worden. 
De bedoeling is, het Maatjescafé 
maandelijks te laten terug ke-

ren om ervaringen met elkaar 
te delen en om gewoon gezellig 
samen te komen. Wilt u graag 
komen, maar is dit lastig qua ver-
voer? Geen zorgen wij kunnen u 
komen ophalen, neem hiervoor 
contact op met Marrianne den 
Uil ( 06-31269979.  

Ik wil maatje worden 

Naam     ...............................................

Telefoonnummer    ...............................................

Beschikbare dagen ..............................................

Wat wilt u graag als maatje betekenen? 

...............................................................................

Ik wil een maatje  

Naam    ...............................................

Telefoonnummer   ...............................................

Beschikbare dagen .............................................

Waar wilt u graag een maatje voor? 

..............................................................................
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K i n d e r p a g i n a
30 jaar De Sevencamp
De Sevencamp bestond dit jaar 30 jaar en dat werd groots gevierd ook op 22 juni 2018. Alles werd uit de kast 
gehaald tot en met een heuse oude Rotterdamse tram omgebouwd tot bar, die erbij gesleept werd. Het Shantykoor 
vervolmaakte de feestvreugde. Het geweldige evenement kon plaatsvinden dankzij talloze vrijwilligers waarvan wij 
er slechts een noemen, anders zou deze pagina te kort zijn: Rien Zwarts. Bedankt Rien.
Overigens wordt het hele Sevencamp complex na 30 jaar stevig aangepakt door Laurens Wonen. De tuinzaal werd 
gerenoveerd en een echte watertap met wasbak werd geplaatst. De ruimte opnieuw geschilderd en een prachtige 
foto geplaatst. Ook werden op alle gangen en hallen foto’s in een uniforme uitvoering opgehangen van Oud-
Rotterdam.
Ook de buitenkant van het pand wordt niet vergeten, schilders zijn wekelijks met een grote klus bezig om alle bal-
kons te herschilderen. Zo blijft het prettig wonen en kan iedereen zijn plekje vinden. Op naar 50-jarig bestaan!

Vis&Vlees Mouridi
De haring is weer in het land, dus de dokter aan de kant. 
Sinds zondag 14 juni 2018 staat de haringkar weer op het 
Ambachtsplein met de nieuwste haring.

In het voorheen Blokkerpand 
zijn de bouwvakkers al geruime 
tijd bezig het interieur goed aan 
te pakken. Mouridi Vis & Vlees 
trekt uit de huidige panden en 
verhuist naar de nieuwe locatie. 
Links komt de vis en rechts het 
vlees, met een eigen ingang. Ook 

zullen er weer tafeltjes en stoel-
tjes komen en koffie en thee zul-
len bij de service gaan horen en 
veel gezelligheid opleveren. 

We wensen hen veel succes en 
dat het een grote aanwinst zal 
worden voor ons plein.
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Wijk Informatie Punt
Voor onder andere onderstaand en meer kunt u 
terecht op Ambachtsplein 141. 
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met ( 06 - 37563093
of mailen naar stichtingboz@outlook.com.

Spreekuren: maan-, woens- en vrijdagmorgen van 09:30 uur tot 12:00 uur.

Waar staat de WijkInformatie Winkel voor:
> Hulp bij aanvragen opzoomeren en bewonersinitiatieven
> Aanvragen van sociale voorzieningen
> Betalingsregelingen treffen
> Invullen van formulieren
> Bellen naar instanties
> Belasting aangifte
> Problemen over, met en door kinderen
> Verzekeringen, abonnementen, lidmaatschappen afsluiten/beëindigen
> Doorverwijzen naar andere instellingen of instanties indien nodig naar bv       
    naar Vraagwijzer

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

Colofon
De ZevenKrant is een uitgave 
van Stichting Bewonersorga-
nisatie Zevenkamp met een 

oplage van 8.500.

Bezoekadres: 
Ambachtsplein 141
( 06 - 37563093

Freelance journalistiek en 
Lay-out/opmaak

Corstiaan Breedveld 
info@zevenkamp.info 

Fotografie
Kees Bosman

Redactie
Ed de Meyer

Corstiaan Breedveld
Joost Kuijpers

Loek Ernst
Marjolein Ooms

Druk: 
Flevodruk Harlingen

Deadline kopij ZevenKrant 
nummer 4 is op 

1 augustus 2018.

Bezorging ZevenKrant 4 vanaf 
24 augustus 2018.

Bewonersorganisate Zevenkamp - WijkInformatiePunt

PW IBOZ-

Op woensdag 23 mei 2018 
is het eerste deel van de ge-
renoveerde Aafje locatie De 
Vijf Havens aan de Zeven-
kampse Ring 40 in Rotter-
dam opgeleverd. Na de of-
ficiële  oplevering en het on-
dertekenen van de overeen-
komst konden (toekomstige) 
bewoners samen met hun 
mantelzorgers hun nieuwe 
woning en woonomgeving 
bekijken.

Kleinschalig wonen
De inrichting en indeling van het 
gerenoveerde deel van De Vijf 
Havens staat in het teken van 
kleinschalig wonen waarbij de 
zorg zo veel mogelijk als thuis 
wordt georganiseerd. Elke bewo-
ner krijgt een eigen studio met 
een eigen ‘slimme’ badkamer. De-
ze badkamers zijn voorzien van 
de nieuwste technische mogelijk-
heden en daardoor geschikt voor 
elke zorgsituatie. Bewoners pra-
ten bovendien mee over inrich-
ting en kleurstelling.

Grote belangstelling 
De inloopmiddag voor (toekom-
stige) bewoners, mantelzorgers, 
medewerkers en vrijwilligers 
werd zeer druk bezocht. Men 
was zeer onder de indruk van de 
ruimte, de fijne lichtinval en de 
gebruikte materialen en kleuren. 
Natuurlijk moet men straks wen-
nen aan de nieuwe woonomge-

ving, maar aan het enthousiasme 
van de nieuwe bewoners zal het 
niet liggen.

Strategisch vastgoedplan
De komende jaren realiseert 
Aafje verschillende renovatie en 
nieuwbouw projecten. Maar re-
noveren en bouwen gebeurt niet 
zomaar. Naast de eisen en wet-
ten waar aan moet worden vol-
daan heeft Aafje zelf ook wensen 
en verwachtingen.  Bijvoorbeeld 
voldoen aan de behoefte van 
bewoners voor een moderne en 
veilige woonomgeving. Maar ook 
aan de wensen en eisen van onze 
medewerkers voor een veilige 
en goede werkomgeving. Daar-
bij wil Aafje ook voorbereid zijn 
op toekomstige ontwikkelingen 
op het gebied van zorgzwaarte, 
complexiteit en technische mo-

gelijkheden. 
 
Over Aafje 
De naam Aafje is geïnspireerd 
door Aafje van Hulst. Zij was één 
van de leidende vrouwen die de 
basis legde voor ons werk van nu. 
Met professionaliteit en onder-
nemerschap. Zó willen ook wij 
ons onderscheiden. Aafje helpt 
klanten thuis én klanten kunnen 
bij Aafje wonen en logeren. Aafje 
is altijd in de buurt. Met thuis-
zorg, huizen en zorghotels. Ruim 
6.000 enthousiaste collega’s, vrij-
willigers en stagiairs zetten zich 
iedere dag in om onze 11.000 
klanten de zorg te geven, die 
we onze eigen ouders ook toe-
wensen. Aafje biedt zorg in de 
regio Rotterdam, Ridderkerk, Ba-
rendrecht, Albrandswaard en de 
Drechtsteden. www.aafje.nl.

Enthousiaste bewoner de heer Schipper controleert samen met Aafje leer-
coach Hugo Verhoeven het warm en koud stromend water in zijn nieuwe 
studio met ‘slimme’ badkamer.

Akkoord Wijkverpleging bij Aafje ondertekend 

Minister Hugo de Jonge van VWS en de partijen in de wijk-
verpleging hebben op woensdag 6 juni 2018 het hoofdlij-
nenakkoord wijkverpleging ondertekend in het Aafje zorg-
hotel Maasstad. 

Daarmee worden de door de on-
derhandelaars gemaakte eerdere 
afspraken definitief van kracht. 
Het akkoord betekent onder 
meer dat er € 435 miljoen extra 
beschikbaar gesteld wordt voor 
de wijkverpleging voor de peri-
ode 2019-2022.

Zorg dichterbij de mensen thuis
Met het hoofdlijnenakkoord zijn 
afspraken gemaakt over het voor-
komen van (duurdere) zorg, de 
zorg dichter bij mensen thuis 
te brengen of juist verder weg 
(als dat omwille van de kwaliteit 
moet) en over het vervangen van 
bestaande zorg door nieuwe, in-
novatieve vormen van zorg zoals 
e-health.

Om de afspraken uit het akkoord 
te kunnen bewerkstelligen gaat 
er extra geld naar de wijkverple-
ging. Van 2019 tot en met 2022 
komt er in totaal € 435 miljoen 
(exclusief loon- en prijsbijstelling) 
bij het kader wijkverpleging ten 

opzichte van de verwachte uitga-
ven in 2018.

Minister in gesprek met Aaf-
je medewerkers
Tijdens de feestelijk bijeenkomst 
ging de minister in gesprek met 
wijkverpleegkundigen van Aafje 
aan de hand van door hen inge-
brachte cases. Hierbij bleek dat 
goede samenwerking met ke-
tenpartners, die ook aanwezig 
waren, om passende zorg op het 
juiste moment op de juiste plaats 
te krijgen ontzettend belangrijk 
is. Minister de Jonge was zeer ge-
ïnteresseerd en onder de indruk 
van de professionele en deskun-
dige aanpak van alle betrokke-
nen. Hij benadrukte dat dergelij-
ke samenwerking in de toekomst 
alleen maar zal toenemen en dat 
dit een goede ontwikkeling is. 
Na het ondertekenen van het ak-
koord nam de minister nog ruim 
de tijd om met de Aafje mede-
werkers en ketenpartners na te 
praten over hun boeiende vak. 

Aafje wijkverpleegkundigen met ketenpartners en minister De Jonge.

Iedere dinsdag van 12:00 
uur tot 13:00 uur is er een 
lunch op ouderendagcen-
trum Wat Anders.

Voor € 2,- kunt u genieten van 
een heerlijke zelfgemaakte lunch.
De lunch is bedoeld voor oude-
ren uit de wijk. 
Het ouderendagcentrum bevindt 

Wat anders

zich aan het IJmeer 9 - 3068KX 
Rotterdam-Zevenkamp

Graag van te voren opgeven op
( 088 - 2716970 in verband 
met het inkopen van de eetwa-
ren.



ZevenKrant nummer 3, zesentwintigste jaargang, juni-juli-augustus 2018Pagina 12

Het thema voor deze puzzel is: Verre Landen. Uit 
alle goede inzendingen wordt één winnaar getrok-
ken. Binnen 2 maanden na het verschijnen van de 
ZevenKrant kunt u een prijs ophalen bij de WIP, 
Ambachtsplein 141. De winnaar wordt in Zeven-

Uw oplossing vóór 1 augustus 2018 inleveren bij de BOZ/WIP,  Ambachtsplein 141 - Rotterdam of 
stichtingboz@outlook.com

Woordzoeker

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

Bewonersorganisatie 
Zevenkamp (BOZ)
( 06 - 37563093
stichtingboz@outlook.com

Wijk Informatie Punt (BOZ)
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
( 06 - 3756309

Meldpunt Bewonersactiviteiten
Ed de Meijer ( 06 - 37286519 of 
( 06-45724536

Zevenkamp Blog
https://zevenkamp.wordpress.
com/

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

middeling.org
Hobby Computer Centrum
Frits Wickerhoff
Aar 249a - 1e verdieping
( 06-51792880

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

Stichting Buurtwerk Alexander
Ambachtsplein 141
3068 GV
( 010 - 4553799
info@buurtwerk.nl
joost.kuijpers@buurtwerk.nl
( 06 - 10759427

Vraag-Wijzer
Prins Alexanderplein 21
Charley Tooropsingel 52   
Vrijdags 09:00 uur - 11:30 uur
( 14 010
info@vraagwijzeralexander.nl

Gebiedscommissie Prins 
Alexander
Prins Alexanderplein 6
3067 GC Rotterdam
( 14010

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 
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: ( 010-4555888
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 wijkkantoor Zeven-
kamp
Spinet 2
3068 LX  Rotterdam

( 088 - 1242424
Ook voor spreekuren
Woonstad Rotterdam
Prins Alexanderlaan 201
3065 RH Rotterdam
Van 8:30 uur tot 16:30 uur
( 010 - 4408800

Woonbron
( 010 - 2868866

Basisscholen

KBS de Vliedberg
Directeur: Ellen Amri
Korne 180, 3068 Rotterdam
( 010 - 4214668

CBS ds. J.J. Buskesschool
Directeur: Maarten Neomagus
Ben Websterstraat 3-11
3069 XJ Rotterdam
( 010 - 4552940

OBS de Waterlelie
Directeur: Cora Stuurman
Veluwemeer 1
3068 KM Rotterdam
( 010 - 4211020

Krant nummer 4 van 2018 bekendgemaakt. 
Oplossing ZevenKrant nummer 2 van 2017: Je main-
tiendrai is het zeer oude wapen van oranjenassau.
En de winnaar is: Dhr. J.A.Jones

Aghanistan
Algerije
Angola
Antartica
Argentinië
Australië
Belize
Bolivia
Brazilië
Cambodja
Canada
Chili
China
Colombia
Egypte
Equator
Filppijnen
Groenland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Ivoorkust
Japan
Jemen
Kazachstan
Kenia
Kongo
Korea
Libië
Madagascar
Mali
Marokko
Mauretanië
Mexico
Mongolië
Myanmar

Handige adressen om te weten

Palestina
Paraguai
Peru
Rusland
SaoediArabië

NieuwZeeland
Niger
Nigeria
Oekraïne
Pakistan

Verre landen
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Essentaksterfte
Uitnodiging inloopavond es-
sentaksterfte Lage Bergse 
Bos op 10 juli 2018

Staatsbosbeheer organiseert op 
dinsdag 10 juli een inloopavond 
over de essentaksterfte in de Rot-
temeren. De essentaksterfte is een 
schimmelziekte waardoor naar ver-
wachting zo’n 90% van de essen 
in Nederland dood gaat. Daarom 
start Staatsbosbeheer binnenkort, 
in opdracht van het Recreatieschap 
Rottemeren, met de aanpak van de 
essentaksterfte in het Lage Bergse 
Bos. Iedereen is tussen 19 en 21 
uur van harte welkom op Boerde-
rij Het Lansingerland, Hoeksekade 
146, 2661 JL Bergschenhoek. Ver-
tegenwoordigers van Staatsbosbe-
heer zijn aanwezig om uw vragen 
te beantwoorden.

De es
De es is een karakteristieke, in-
heemse boomsoort die niet herstelt 
van de essentaksterfte, verwacht 
wordt dat zo’n 90% van de bomen 
dood zal gaan. Door de aantasting 
zijn de zieke bomen zwak en kun-
nen makkelijk omvallen. Met het 
weghalen van de zieke essen wil 
Staatsbosbeheer voorkomen dat 
omvallende essen of essentakken 
gevaarlijke situaties veroorzaken. 
Het Lage Bergse Bos is nu aan de 
beurt om te worden aangepakt. 
Vanaf half juli worden de zieke 
bomen gemarkeerd, volgend jaar 
worden ze gekapt en afgevoerd. 
Wanneer dat precies is, is afhanke-
lijk van weersomstandigheden en 

beschikbare aannemers. Mochten in 
de rest van het Rottemerengebied 
zieke essen acuut veiligheidsgevaar 
opleveren, dan worden deze ver-
wijderd.

Regulier onderhoud en her-
plant
Om overlast voor zowel het gebied 
als bezoekers te beperken, voert 
Staatsbosbeheer tegelijkertijd het 
reguliere onderhoud uit. Hierbij 
halen we indien nodig bomen weg 
om andere bomen meer ruimte te 
geven om te groeien. Door het ver-
wijderen van de zieke essen en an-
dere bomen, kunnen er gaten in het 
bos ontstaan. Op plekken waar dat 
nodig is, planten we een variatie 
aan boomsoorten terug, zodat een 
toekomstbestendig en aantrekkelijk 
bos ontstaat en de risico’s op ziek-
tes gespreid worden. Op het eiland 
waar de Schotse Hooglanders lo-
pen, is er voor gekozen om niet te 
herplanten, zodat er een meer na-
tuurlijke vegetatieontwikkeling kan 
plaatsvinden

A16
Deze avond is nadrukkelijk niet be-
doeld voor vragen omtrent (kap) 
werkzaamheden voor de aanleg van 
de A16. Daarvoor dient u informa-
tie in te winnen bij Rijkswaterstaat 
of de aannemerscombinatie De 
Groen Boog.


