
Zevenentwintigste jaargang nummer 5

oktober - november - december  2019

De 
Zevenkrant

Is een gesubsidi
eerde uitgave van 

de Bewoners Orga
nisatie Zevenkamp.
 Dit informatieblad 

is gericht aan alle
 Zevenkampers.

Gemeenteambtenaren willen dat de Zevenkrant minder dan 6 x per jaar verschijnt. Zij 
vinden viermaal per jaar meer dan genoeg. Voor het lopende jaar is door het Wijkcomité 
al minder subsidie aan de BOZ voor de Zevenkrant toe-
gewezen. Misschien dat er voor 2020 nog minder subsidie 
wordt toegewezen. De BOZ (Bewoners Organisatie Zeven-
kamp) is van mening dat bewoners iedere 2 maanden de 
wijkinformatie moeten kunnen blijven ontvangen. Daarom 
vraagt het bestuur van de BOZ uw mening. Reageer door 
uw keuze aan te kruisen, deze enquête uit te knippen en in 
het Huis van de Wijk (Ambachtsplein 141) bij het WIP in 
de kartonnen doos/brievenbus te doen. 

Onze Enquête: 
Geef uw mening op deze stelling:

’Het is niet goed als subsidie voor onze Zevenkrant nog verder wordt verminderd.’
                
                    O Eens                                                    O Oneens

Wat een afsluiting!! Nummer 
7 van Zeven Zomer Zaterda-
gen Zevenkamp. Een spec-
taculair einde, met bungee 
trampoline....alsof de kin-
deren het nieuwe schooljaar 
in sprongen. Maar ook met 
springkussen Koetje Boe, 
Octo de Waterglijbaan, Hoe-
la Hoop en knutselen met 
piepschuim en veertjes.....

Was weer griezelig gezellig

Op zaterdag 26 oktober was 
het weer zover.  In Zeven-
kamp was Halloween weer 
echt gezellig. Heerlijk grie-
zelen met je eigen gemaakte 
pompoen of mee doen met 
andere activiteiten.  

Hier een foto impressie.

Grandioze afsluiting van Zeven Zomerpret Zaterdagen

over veren gesproken....een 
ieder die ook maar in enige 
mate deel heeft uitgemaakt 
van een of alle zaterdagen, 
geen pluim, maar wat mij 
betreft, een hele kip als dank 
voor uw inzet en het doen 
slagen van wederom zeven 
fantastische Zaterdagen op 
het Ambachtsplein! Bewo-
ners Organisatie Zevenkamp 

hebben genoten van al die 
blije kindergezichtjes en een 
speciale dank aan de ’oma’ 
die spontaan uit naam van 
haar kleinkind ons verraste 
met een hart van snoep!
Dank! En we doen het voor 
uw kleinkind alsmede voor 
alle kinderen uit Zevenkamp 
en omgeving! Het was ons 
genoegen! Nogmaals, dank 

aan een ieder en ik mag ho-
pen, volgend jaar weer! Aan 
alle kinderen: doe voorzich-
tig op weg naar school en 
goed opletten hè? Succes in 
jullie nieuwe schooljaar, ook 
na de herfstvakantie. Be-
dankt lieve mensen (Kees 
Bosman - fotograaf voor de 
Zevenkrant- een uitgave on-
der de BOZ).

Minder Rotterdamse subsidie voor de Zevenkampse krant




Dringende oproep
De bewoners organisa-
tie Zevenkamp heeft tal 
van activiteiten. 
 
Zowel op het Ambachtsplein 
met kinderen en volwas-
senen maar ook achter de 
schermen, zoals ons WIP. 
 
Het Wijk Informatie Punt
We hebben behoefte aan ver-
sterking van ons bestuur, 

want we zijn op zoek naar 
een secretaris voor de BOZ.  
Verder zijn we op zoek naar 
versterking van Het WIP 
(WijkInformatiePunt).
 
Waar  zitten we?
Ambachtsplein 141 
 
( 06 - 37563093 
of mail naar 
stichtingboz@outlook.com

Halloween
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Zevenkamp al sinds 1983 mijn huis, mijn thuis. In die peri-
ode ben ik nog even twee jaar er tussenuit geweest maar nu 
nog steeds Zevenkamper.

We zitten midden in de herfst, de donkere dagen voor 
Kerst. Iedereen viert Kerst. Oorspronkelijk een Christe-
lijke feestdag nu is dit uit gegroeid tot een feest waar ieder-
een aan mee doet. Sommigen met Jozef, Maria en natuur-
lijk Jezus. Anderen hebben de Kerstman en weer anderen 
vinden het gewoon een gezellig feest. Echt een moment om 
samen iets te doen.

Maar eerst de dagen ervoor. De subsidiepot voor de Wijk 
Zevenkamp was al in juni leeg. We zijn met ons allen bezig  
leuke dingen in de wijk voor elkaar te krijgen. Halloween 
komt er aan dat gaat zowiezo door op zaterdag 26 okto-
ber. Maar onze Kerst uitgave staat onder financiële druk. 
Krijgen we dat geld als nog? Maar we blijven hopen op de 
goede wil van iedereen. 

Wijkcomité 
Het wijkcomité heeft nu weer een complete bezetting. 
Onder leiding van een serieuze onafhankelijke voorzitter 
gaat dit de goeie kant op.

Verder een enquête: één vraag één antwoord. 

Ons verzoek 
Doe allemaal alstublieft mee.
Verder wat leuke en lekkere dingen in deze krant en een 
terugblik op een geslaagde Zomer.
info@ernst-signum.nl

enquete7krant@ernst-signum.nl

Loek

*) Verwarm de oven voor op 
175 graden en laat het blader-
deeg ontdooien.

*) Schil de peren, verwijder 
klokhuis en snijd in achten. 
Snij de prei in ringetjes en 
spoel ze af onder koud stro-
mend water.

*) Pureer de geraspte kaas, de 
blauwe ader kaas, vrije uit-
loop eieren en spinazie tot 
een glad mengsel. Spatel ver-
volgens de preiringen door 
het mengsel en breng op 
smaak met peper en zout.

*)Vet de quiche vorm in met 
wat olijfolie en bekleed de 
vorm met bladerdeeg. Prik 
gaatjes in de randen van het 

deeg met een vork. Giet het 
ei/spinazie mengsel in de 
vorm.

*) Verdeel de parten peer over 
de vulling. Hak de noten en 
strooi deze over de peren 
quiche.

*) Bak vervolgens de quiche 
af in 45 tot 55 minuten in het 
midden van de oven. 

  Eet smakelijk

Wist je dat?
De Bewonersorganisatie Ze-
venkamp BOZ bestaat in no-
vember 38 JAAR!
Opgericht op 12 november 
1981 en nog steeds vóór en 
dóór bewoners van Zeven-
kamp.

Wist je dat?
De eerst paal geslagen in  Ze-
venkamp dit jaar herdacht 
werd? Dat is al weer 40 jaar 
geleden, een mensenleven 
bijna.(voor jonge mensen).”

Wist je dat?
Ons Zwembad aan de Zeven-
kampse Ring goedgekeurd 
is door de autoriteiten?! We 
kunnen voorlopig nog jaren 
zwemmen in ons Zwembad.

Wist je dat?
Dit het Chinese jaar van het 
varken is? Het element daar-
bij is dit jaar aarde.
Een aardvarken dus.
Start 05-2-2019 
Eind  24-1-2020
Volgendjaar jaar van de Rat
Nieuwjaarsdag 25-1-2020.

Wist je dat?
Wij volgend jaar weer een 
schikkeljaar hebben? D de 
extra dag op 29 februari valt?

Wist je dat?
Als jij op 29 februari geboren 
ben je niet oud wordt? Een 
vriendin van mij wordt dan  
18 jaar. In gewone jaren is dat 
72 jaar of 26.298 
dagen!!
18 jaar klink beter 
dan 72 toch?

Wist je dat?
Vuurwerk de gemoederen ex-
plosief bezig houden. In ons 
gebied Prins Alexander is 
er een discussie of je op het 
strand van Nesselanden mag 
knallen op 31 december?!

Ingrediënten
2 peren
100 gr oude kaas
200 gr blauweader kaas
200 gr spinazie
100 gr macadamanoten
4 eieren vrije-uitloop
6 vellen bladerdeeg
voor de bereiding:
olijfolie
Peper +zout

Zeven Zomerse Zaterdagen 
Zevenkamp 24-8-2019

Bereidingswijze

Hartige perentaart
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Inloop Zevenkamp Wat Anders: IJmeer 9
( 088 - 2716970 / 06 - 40602526  mireille.leurs@pameijer.nl ellen.boesjes-moerland@pameijer.nl 

14:00 uur t/m 16:00 uur sjoe-
len (gratis)

Dinsdag kunt u van 12:00 
uur t/m 13:00 uur genieten 
van een vers bereide lunch 
voor €2,-

Woensdag van 10:00 uur t/m 
11:30 uur kunt u meedoen 
met kaartbingo met kleine 
prijsjes. (gratis)

Donderdag van 10:00 uur 

t/m 11:30 uur kunt u uw na-
gels laten verzorgen (gratis).

Donderdag van 12:00 uur t/m 
13:00 uur kunt u voor € 3,- 
een warme maaltijd inclusief 
toetje eten

Vrijdag ochtend van 10:00 
uur t/m 11:30 uur is er kof-
fieochtend met iets lekkers.
(gratis)

Heeft u zin om deel te nemen 

Iedere dag hebben wij bij in-
loop Zevenkamp activiteiten

Weekprogramma:
Maandagmiddag kunt u van 

aan een van onze activitei-
ten?  Of wilt u gezellig samen 
eten? U bent van harte wel-
kom!

Natuurlijk is er altijd een gra-
tis kopje koffie of thee
Tot ziens bij inloop Zeven-
kamp.

Adres: 
IJmeer 9
3068 kx Rotterdam
( 06- 40602526

Mensenwerk in de Pauluskerk
In 2016 publiceerde ROSA 
(Rotterdamse Sociale Allian-
tie) haar manifest tegen de 
armoede. 

In 2018 organiseerden ze met 
acht van de politieke partijen 
een mars tegen de armoede. 
Wellicht heeft dit mede ge-
leid tot de vorming van het 
nieuwe College met een an-
dere agenda. Wethouder 
Grauss heeft het over ‘Uit de 
Knoop’ (armoede) en Reset-
Rotterdam (schulden). Wet-
houder Richard Moti kwam 
naar de Pauluskerk om te 
praten over ’Mensenwerk’. 
De nieuwe aanpak van de 
Sociale Dienst. 

Nodige verandering
Er moet het nodige veran-
deren aan SoZaWe, vooral 
wat bejegening van de klan-
ten betreft. Er moet een we-
derzijds vertrouwen komen. 
Moti komt uit Crooswijk, 
studeerde werktuigbouw-
kunde en was lange tijd be-
stuurder bij de FNV. Een 
uitkering hebben €974,-  is 
geen lolletje. Je komt moei-
lijk rond. De economische 
groei heeft de arme Rotter-
dammers niet bereikt. Hoe 
kunnen we als gemeente hun 
inkomenspositie verbeteren? 
Werk is belangrijk, het geeft 
je meer eigenwaarde en trots. 
Het is essentieel voor je so-
ciale contacten. Het streven 
van het huidige college is het 
aantal werklozen van 38.000 
terugbrengen naar 30.000. 
Hoe gaat Moti dat aanpak-
ken? Door de dienstverlening 
te verbeteren. Mensen wer-
den vernederd en opgejaagd. 

Je eerste brief was een dreig-
brief. 

Bij niet komen gekort
Als je niet komt opdagen 
wordt je gekort. Daarnaast 
moet er duurzaam werk ko-
men voor een langere tijd. En 
tenslotte is inkomens zeker-
heid zeker van belang. Toe-
slagen op diverse momenten 
zorgen voor verwarring en 
leiden tot schulden. Werk 
moet ook lonen. 

Betere dienstverlening
Om terug te komen op de 
dienstverlening. Richard 
Moti vindt dat het de klanten 
makkelijker moet gemaakt 
worden. Niet enkele digitaal, 
maar concreet helpen. Pas 
je aan tot het niveau van de 
klant. Geef een belletje als er 
een brief aankomt. Wat be-
doelt Richard met duurzaam 
werk? Bedrijven worden be-
naderd om een opleiding te 
geven. Er komen afspraken 
met werkgevers, tegelijkertijd 
met subsidie. Tjeerd de Boer 

sprak in de Pauluskerk als 
ervaringsdeskundige. Hij is 
econoom en kwam op 45 ja-
rige leeftijd in de problemen 
met twee elkaar opvolgende 
hartaanvallen. 16 Jaar lang 
werd hij slecht bejegend, als 
moest hij gestraft worden. 
Hij werd zelfs verwezen naar 
de bouw voor de functie van 
puinruimer. Tjeerd werkte 
mee aan het FNV zwartboek. 
Hij bepleitte intensief bege-
leiden van SoZaWe klanten 
richting werkgevers. Hij be-
pleitte ook een duurzaam 
basisloon van €14,- per uur. 
Vrijwilligers verdienen een 
extra van €50,- per maand. 

Zaalvragen
Vanuit de zaal werd gevraagd 
aan de politiek om met name 
het administratieve gedeelte 
aan te pakken en vrijwil-
ligers juridisch te vormen 
bij het bezwaar maken. Het 
nieuwe beleidsstuk mensen-
werk schept positieve ver-
wachtingen. 

Een “bakje troost”, een Ne-
derlandse uitdrukking. Maar 
wat betekent dat dan? Waar 
komt deze uitdrukking van-
daan?

Kom meepraten over nog 
meer Nederlandse spreek-
woorden. Spreekwoorden 
zijn kort en krachtig; ze ge-
ven vaak een (volks)wijs-
heid weer. Of het nu een ge-
zegde, een uitdrukking, een 
spreekwoord, een spreuk of 
een zegswijze is, in de Neder-
landse taal hoor je die dage-
lijks. Wij beginnen met een 
bakje troost en als de maag 
gaat jeuken, dan hebben wij 
nog wat boontjes uit water.
Aansluitend een lunch, dus. 

Nederlands is dat 
nou moeilijk?

De bijeenkomst is gratis. 
Aanmelden bij Sherita Tha-
koerdat via 06 34 49 15 82.
U vindt Inloophuis De Re-
genboog in de Ben Webster-
straat 1, naast de Ds. J.J. Bus-
kesschool.
Hartelijke groet,
Sherita Thakoerdat 
( 06 - 34491582

Wanneer?
Maandag 4 november 2019 | 
10:00 uur - 12:30 uur

Wanneer u bemerkt dat uw 
gezichtsvermogen afneemt 
is het de hoogste tijd om uw 
ogen te laten controleren. 
Een afnemend gezichtsver-
mogen sluipt er langzaam in. 
Met de passie van de Opto-
Ring™ formule en passie voor 
het vak beleeft u uw oogzorg.

Hoe? 
De opticiën neemt de tijd 
voor haar klanten, ze denken 
mee, bieden een luisterend 
oor en nog veel meer. Ze 
houdt van al haar (toekom-
stige) klanten. Ze denken dat 
ze daar ook verschillend van 

andere opticiëns. Elk per-
soon heeft zijn eigen ver-
haal. De passie van Uw Opti-
cien  is om ervoor te zorgen 
dat mensen in het algemeen 
een betere kijk op de wereld 
krijgen. Hierin voorziet Uw 
Opticien  letterlijk en heel 
vaak figuurlijk. In de ogen zie 
je de ziel. Daarin gelooft Uw  
Opticien.  
Kom langs en ervaar het zelf:

Uw ogen zijn een kostbaar bezit en daarom moet u 
uw ogen in goede conditie houden.

Ogen zijn een kostbaar bezit
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Scholen in Zevenkamp
KARATE
Dynamische vechtsport waarbij voornamelijk gebruik wordt 
gemaakt van speciale vuiststoten, trappen, slagtechnieken en 
in mindere mate werptechnieken.

JIU JITSU & BRAZILIAN JIU JITSU
Een vechtsport is gebonden aan regels, jiujitsu daarentegen 
is bij uitstek een vechtkunst. JiuJitsu is gebaseerd op de aan-
val van een tegenstander vanuit alle denkbare posities en 
vanuit diverse vechtdisciplines. Braziliaanse Jiu Jitsu (BJJ) is 
een krijgskunst die zich richt op grappling met de nadruk op 
grondgevechten.

KIDS
CROSSFIT VOOR KIDS VAN 5-15 JAAR
Ons CrossFit Kids programma gaat over kinderen meer la-
ten bewegen, zelfvertrouwen opbouwen, teamwork en – het 
meest belangrijke – plezier hebben!

DS. J.J. Buskesschool gaat digitaal

DS. J.J. Buskesschool 
gaat met zijn tijd mee.

Per 1 september 2019 is de 
schoolapp actief geworden.  
Ouders en leerlingen kunnen 

in deze app alles zien. Wan-
neer moeten ze naar school, 
wanneer heb je vakantie. Als 
je ziek bent kan een van je 
ouders je via de app ziek 
melden. Cijfers staan er in. 

Wollefoppengroen
Wollefoppengroen heeft met de Ds. J.J. Buskes-
school een afspraak gemaakt dat leerlingen van 
deze school uit groep één en groep twee, praktijk-
les krijgen in het kweken van groenten en fruit.

Is dat boek geschikt ??!!
Je vraagt je als ouder vaak 
af of een bepaald boek ge-
schikt is voor je kind. en dat 
is Terecht! Maar hoe kom je 
daar nou achter? Juf beau is 
misschien de oplossing. De 
Zevenkrant stel haar voor.

1) Juf Beau is een pseudoniem 
maar veel kinderen van de 
Buskes kennen haar als de 
docent van groep acht.
2) juf Beau leest kinderboe-
ken en geeft dan recensies 
over die boeken. 
3) Ze heeft een facebook-
pagina waar je al die dingen 
kunt lezen.
4) Ze was uitgenodigd als 
gast om tijdens de kinder-
boeken week als journalist/ 
recencent aanwezig te zijn bij 
dit voor haar, voor de kin- De enige echte juf Beau

Een gedeelte van de app zoals die nu op mijn tablet staat. Ziet 
er gewoon goed en professioneel uit.

3077 ML Rotterdam
( 06 - 24885923
E: h3@asg-rotterdam.nl
( 06 - 24885923
E: h3@asg-rotterdam.nl
Gebouw Welpen Horde 3
Nieuwemeer 105
3068 KJ Rotterdam 

Activiteiten na school
Lord Baden Powell, de op-
richter van de padvinderij 
was generaal in het leger.

Hij vond het belangrijk dat je 
naast je school ook bezig was 
met je eigen lichaam en je in-
zetten voor een ander.

Een uitspraak van hem is:
Je vind vreugde in het plezier 
dat je anderen bezorgt.

Ik denk dat daar het heitje 
voor een karweitje vandaan 
komt. Doe iets leuks voor een 
ander, zijn auto wassen bood-
schappen doen. Wat moet 

De ZevenKrant kreeg ook 
toegang tot deze app. Niet tot 
vertrouwelijke info, maar wat 
de school doet. 

Een voorbeeld
Kamp met groep acht bij-
voorbeeld. Voordat de 
kinderen thuis zijn, kunnen 
ouders al meekijken naar 
de geboorte van een kalf 
op dat kamp. Je kan kijken 
wie er allemaal werkt. Hoe 
de groepen in elkaar steken 
kortom transparant.

Het lijkt mij dat ouders dit 
instrument zeker zullen 
gebruiken. Ook voor toe-
komstige ouders is de app 
vrij toegangkelijk om eens 
te kijken hoe het er op die 
school aan toe gaat.

deren en  voor uitgevers van 
kinderboeken een belangrij-
ke gebeurtenis.
Op de Buskes is ze ook Taal-
coördinator.
Genoeg info om even Face-
book te openen en haar ver-
slagen te lezen.

men betalen : een heitje
toendertijd 25 cent
Wordt lid
Padvinderij, een leuke bezig-
heid als je niet zo nadruk-
kelijk wil sporten. De Albert 
Sweizer Groep is een grote 
groep actief in Rotterdam. 
Bij ons in Zevenkamp zit een 
groepje van de welpen 3
dit is een groep van jongens 
van 6 tot en met 10 jaar. In-
tresse? Hier naast staat de 
contact informatie.

Contactpersoon
J. Rooduijn Contactpersoon
Adriaan Kooningsstraat 258
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Zevenkamp allerlei - Zevenkamp allerlei - Zevenkamp allerlei 

Een appelfesitval met Vrou-
wen van Wanten. 
Het is druk bij Centraal 
Wonen. Van overal worden 
heerlijke appeltaarten aan-
gerukt in tal van variaties : 
appel met noten, appel met 
nutella, Dudok 
creaties, appel met suiker en 
rozijnen, grote taarten, kleine 
taarten. Een deskundige jury 
van door de wol geverfde 
dames zal er drie kwartier 
over doen om te jureren. Het 
is een heel werk om meer dan 
dertig taarten te proeven en 
de hele gamma van smaken 
uit elkaar te houden. 

Elke taartenbakster kreeg een 
nummer. Bij de uitreiking 
wist de jury absoluut niet 
welke taart van wie was. 

Terwijl de jury proeft verken-
nen we het terrein. Het ziet 
er idyllisch uit. Ballen gooien 
voor de kinderen, sjoelen, 
overal terrasjes en een grote 
tent die aansluit bij de buurt-
kroeg. Er worden aan de 
lopende band appels en peren 
geschild, druiven geplukt en 
vervolgens gaan ze de mixer 
of de stoofpot in. 

Het resultaat aan goden 
drankjes mag er zijn. Er wor-

den pannenkoeken gebakken 
naturel of met appel. Klein-
tjes kruipen over de grond en 
spelen met een grote kwispe-
lende hond die ook al houdt 
van appels. 

De vlag gaat uit
Karel heeft de vlag uitge-
hangen en grote spandoe-
ken. Iedereen moet het weten 
, Centraal Wonen' opent zijn 
deuren. De jury reikt de 
koperen, zilveren en gouden 
appel uit. 
Er volgt een daverend 
applaus. Kinderen heb-
ben appeltjes op hun wang 
geschilderd. 

Vrouwen van Wanten 
Ondertussen zijn de Vrou-
wen van Wanten met hun 
camper gearriveerd. Het ter-
ras word ingericht hele rijen 

Dag van de dialoog
In navolging van de ste-
delijke dag van de dia-
loog, organiseert Stich-
ting De Buurtbron ook 
in Zevenkamp een Dag 
van de Dialoog

Het thema is Relax, dit is 
Zevenkamp. Hoe relax is 
Zevenkamp? Net als elders 
in de stad, heeft ook Zeven-
kamp te maken met verschil-
len en overeenkomsten, met 
lastigheden en gelukkig ook 
mooie momenten. De Dag 
van de Dialoog is een dag 
om met andere wijkbewo-
ners in gesprek te gaan. Een 
dialoog is een ander gesprek 
dan een debat of discussie. 
Bij de Dag van de Dialoog 
gaat het om ontmoeting, het 
luisteren naar elkaar, het el-
kaar (beter) leren kennen. 
De Dag van de Dialoog is 
ontmoeting en gesprek tus-
sen wijkbewoners die elkaar 

normaal niet zo snel zouden 
tegenkomen. Wijkbewoners 
die misschien wel net zo re-
laxt zijn als u.  

Vooraf melden
Er kunnen 27 wijkbewoners 
meedoen. Daarom is het 
raadzaam om u vooraf aan te 
melden. Doe dat bij Sherita 
Thakoerdat via telefoon 06 34 
49 15 82. Dan krijgt u een be-
vestiging met gegevens over 
start- en eindtijd én de loca-
tie thuisgestuurd.

Hartelijke groet,
Sherita Thakoerdat | 
( 06 - 34491582

Wanneer?
Zaterdag 16 november 2019
’s Middags.
 
Ben Websterstraat 1
Roterdam
( 06 - 34491582.

Wijkcomite Zevenkamp vraagt uw aandacht voor het volgende:

Wilt u meer groen in de wijk 
en heeft u hiervoor een idee 
of ideeën? Dan brengen wij 
als wijkcomité Zevenkamp 
het actieplan ¹Rotterdam 
gaat voor groen’ graag on-
der uw aandacht. 

Het actieplan ’Rotterdam 
gaat voor groen’ heeft tot 
doel 20 hectare extra groen 
in de stad te realiseren. Het 
plan moet gericht zijn op de 
openbare buitenruimte, met 
gras of planten in de volle 
grond. (dus niet in planten-
bakken) U mag het zelf gaan 
beheren, maar hoeft niet. 

Financiële bijdrage
Om deze initiatieven te kun-
nen realiseren, is een finan-
ciële bijdrage mogelijk van 
maximaal € 5.000,00 per 

initiatief. De gemeente gaat 
het plan uitvoeren en/of het 
materiaal leveren. Bewoners 
krijgen dus niet zelf het geld 
in handen. Deze financiële 
bijdrage vervangt niet het be-
staande beleid voor geveltui-
nen, zelfbeheer en bewonersi-
nitiatieven.

Hoe gaat dit in zijn werk? 
Indien u als bewoner een 
plan heeft, kunt u dit aange-
ven bij de gebiedsnetwerker 
of de wijkmanager van uw 
wijk, middels telefoon 14010. 
Deze is vervolgens verant-
woordelijk voor de verdere 
afhandeling van uw idee. Hij 
of zij beoordeelt uw initiatief 
in uw gebied met een rele-
vante vertegenwoordiger van 
Stadsontwikkeling en Stads-
beheer. 

Voorwaarden:
Het nieuwe groen:
a. wordt gerealiseerd in de 
openbare buitenruimte.
b. kent bij voorkeur ook an-
dere betrokken partijen en/of 
bronnen van financiering.
c. is positief beoordeeld door 
het gebied, waarbij gekeken 
is of het past in de inrichting 
van de buurtbeheer en onder-
houd door de gemeente goed 
mogelijk is (bijvoorbeeld door 
aan te sluiten bij bestaand 
groen) er draagvlak is bij be-
woners (zelfbeheer mag, maar 
is geen vereiste).
d. bestaat niet uit een gevel-
tuin.
e. wordt aangelegd door of 
onder regie van de gemeente.
f. er worden voor- en na foto’s 
gemaakt (door gemeente)

Hopend u hiermee van dienst 
te zijn geweest,
Wijkcomité Zevenkamp.

Appelfestival
banken en stoelen stromen 
vol.

De familie ruzie
De familie ruzie, de kapotte 
camper, het kan de jonge tie-
ner niet schelen. In haar fan-
tasie en die van het super 
enthousiaste publiek maken 
we een cruise, een allinclu-
sieve reis naar Turkije en een 
vliegreis naar Oklahoma  De 
theatergroep weet niet alleen 
de volwassenen, maar ook 
de kinderen helemaal mee te 
krijgen. Zijlen worden golven 
en papa de held. Mams komt 
met een schattig badpak. Een 
grote skippybal stuitert door 
het publiek. Rap en Line 
Dance en subtiele liedjes wis-
selen elkaar af. 
Wanneer maken we 
weer zo een reis?  

Allemaal Rotterdammers
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De bewonersorganisatie Ze-
venkamp stond voor twee 
uitdagingen: de buurt naar 
binnen brengen in de Aar-
hof (seniorenhuisvesting) 
en het Huis van de Wijk Ze-
venkamp (een voormalige 
jongerenvoorziening) om-
bouwen tot een centrale ont-
moetingsplek voor gezinnen. 

We kunnen het project ge-
slaagd noemen. De openheid 
van de Aarhof en toeganke-
lijkheid van het Huis van de 
Wijk zijn zeker deels te dan-
ken aan de waaier van cultu-
rele activiteiten die met steun 
van Neyenburgh succesvol 
zijn gerealiseerd. De opkom-
sten gingen gemiddeld naar 
tachtig deelnemers. 

Costa del Plankgas
Verrassend waren de betuttel-
de senioren in het stuk Costa 
del Plankgas die het heft zelf 

in handen namen. Het pu-
bliek kon dit bijzonder appre-
ciëren. 

Bertus en de Tjet Setters
Bertus en de Tjet Setters, ge-
kend van de Havenstakingen, 
brachten Nederlandstalige 
rock nummers die vooral 
40- en 50-ers aanspraken. In 
navolging van de geëmanci-
peerde ouderen gingen twee 
groepen van dertig senioren 
de Maas op en wisselden van 
gedachte over bewonersiniti-
atieven en participeren. 

Jacobus Wieman
Gezinnen kregen aandacht 
op de dag van de opening 
van het Huis van de Wijk Ze-
venkamp. Poppenspeler en 
buikspreker Jacobus Wieman 
wist 150 bewoners en kinde-
ren te bekoren. Velen gingen 
op de foto met de sprekende 
lievelingspoes. 

Marjolein Meijers
Marjolein Meijers trok een 
honderdtal bewoners met 
haar twee muzikanten die tal 
van instrumenten bespeel-
den: gitaar, accordeon, viool, 
contrabas, fluit, sax en doe-
delzak. Haar cabaret toverde 
een glimlach op de lippen. 
Sommige liedjes waren me-
lancholisch.

Bon Voyage
Bon Voyage van Onderwater-
producties bracht het publiek 
op de camping met Franse 
chansons van Charles Azna-
vour en Silvie Vartan. Dit al-
les in een grappige driehoeks-
verhouding. 

Turbulentie
Het Huis van de Wijk stak 
haar vleugels uit en bracht 
schitterende acrobatiek op 
het Ambachtsplein. Turbu-

lentie liet je vliegen, zonder 
vliegtuig. Bewoners partici-
peerden mee. 

Appelfestival
Het Appelfestival van het ge-
zamenlijk wonen (Centraal 
Wonen Zevenkamp) bracht 
tussen de appeltaartenwed-
strijd door Aliekloesief, rei-
zen in je verbeelding. Het 
was heel druk en de spelers 
lieten hele gezinnen meespe-
len. 

Dikke Dames
In dat zelfde Centraal Wonen 
worden buurtbewoners op 1 
november geïnspireerd door 
het schilderen van Dikke Da-
mes. Kunstwerkjes kunnen 
geëxposeerd worden. 

Cruise Control
Op 1 december 2019 speelt 
Cruise Control, een zes-kop-
pig jazz orkest, dat de Rot-

terdamse 50- en 60-er jaren 
doet herleven. De Wederop-
bouw Revue verwijst naar de 
50-er jaren met liedjes, per-
formances en gedichten. Het 
is een feest van herinnering 
voor de senioren van de Aar-
hof en het toegestroomde pu-
bliek. 

Pierre van Duijl
Het trio Pierre van Duijl sluit 
in december het jaar af en 
dan echt Rotterdams. 
13-12-2019 vanaf 17:00 uur
Nieuw Ambachtshuis

Belangrijk
Cultuur als verbinding. Het 
is heel belangrijk voor Ze-
venkamp. De Stichting Be-
vordering van Neyenburgh 
koos hierbij voor een wijk in 
de verdrukking met heel wat 
armoede, maar ook heel veel 
energie. De continue lijn is 
onontbeerlijk.

Cultuur als verbinding tussen jong en oud

Wat was of 
nog moet ko-
men
Enkele foto's  van verschil-
lende optredens van allerlei 
soort. Voor jong en Oud.
De foto's zijn door de Ze-
venkrant gemaakt. Enkele 
artiesten zien we weer terug 
in  november of december 
van dit lopende jaar.



Dank aan Wijkcomité
Zevenkamp

Op 20, 21 en 22 de-
cember 2019 wordt het 
drukker op het Am-
bachtsplein dan u kunt 
bedenken. 

Met de traditionele schaats-
baan, poffertjes, warme cho-
comelk en live artiesten op 
het podium, kunnen de vol-
wassenen genieten terwijl 
de kinderen naar hartenlust 
skiën op onze roller ski baan 
voorbij schieten. Voor de 
kleintjes hebben we een ro-
delbaan en kunt u naar har-
tenlust knutselen onder pro-
fessionele begeleiding.

Genieten dus
Daarnaast hopen we op mooi 
weer (niet te warm, maar ze-
ker niet nat) en dat u zult ge-
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Spannende tijden met: 
Sint Nicolaas en de WinterWeek vlak voor Kerst

WINTER WONDERPRET OP HET AMBACHTSPLEIN
nieten tijdens het doen van 
uw boodschappen. 

Samenwerking
Dit Kerst-evenement  wordt u 
aangeboden door uw Winke-
liersvereniging Zevenkamp, 
BOZ, Krachtige vrouwen en 
de gemeente Rotterdam. 

EHBO
Daarnaast met medewerking 
van buurtwerk, het huis van 
de wijk, de EHBO vereniging 
en natuurlijk met behulp van 
Revelation Events.
De winkeliersvereniging 
zoekt nog vrijwilligers om 
te helpen tijdens deze drie 
fantastische dagen. Bent u 
beschikbaar? 
Neem dan contact op met 
Bea Opto-Ring

INTOCHT SINTERKLAAS Zaterdag
16-11-2019
Intocht St-Nicolaas in 

Zevenkamp start bij 

Volkstuinvereniging de 

Tochten om 13:30 uur 

en de stoet gaat dan 

naar het Ambachtsplein 

waar een groot feest 

is. Om 17:00 uur is het 

einde van dit feest.

Cruise Control
Jazz met een verhaal Voor-
stelling: Jazzlab 
De muziek van Cruise Con-
trol verraadt een grote affi-
niteit met de jazz van de late 
vijftiger en vroege zestiger 
jaren. Grote inspiratie-bron-
nen zijn Thelonious Monk, 
Charles Mingus en Horace 
Silver. Het repertoire bestaat 
grotendeels uit eigen werk 
van Bart Egeter en Ruud Ber-
gamin. Dit staat garant voor 
een eigen en afwisselend ge-
luid.

Historie
Cruise Control is geen een-
dagsvlieg. De historie gaat 

Poppentheater
Poppentheater Jacobus Wie-
man heeft een speciaal sin-
terklaaspro-gramma met 
poppenkast. Koos ontdekt 
dat de zaal vol zit met kin-
deren. Dat betekent gezel-
ligheid. Hij wil graag iets 
voor de kinderen, doen maar 
er staat een poppenkast en 
daar mag hij vast niet aanko-
men. Zal hij proberen eens 
in die kast te kijken? In de 
poppenkast speelt zich een 
spannend verhaal af rond het 
feest van Sint Nicolaas. Alle 
ingrediënten uit het Sinter-
klaasfeest komen in de pop-

pen-kast met milde humor 
terug. Sinterklaas heeft het 
druk. Daar-om vraagt hij 
ook dit jaar weer de hulp van 
Erik. 

Trots
Erik is daar erg trots op, 
maar hij vindt het niet leuk 
dat iedereen het te druk heeft 
om hem te zeggen waarmee 
hij kan helpen. Erik is geen 
Piet.

Klein Pietje 
Al snel ontmoet hij een klein 
Pietje dat het vak van Piet 
nog moet leren. Het paard 

heeft kuren. En er sluipt ie-
mand door de kamers van 
Sinterklaas. Hoe zal dat aflo-
pen als Erik samen met een 
bang maar dapper en slim 
Pietje deze problemen moet 
oplossen? 
 
Huis van de Wijk Zeven-
kamp
Ambachtsplein 141
3069 GV Rotterdam Datum: 
Woensdagmiddag 27 no-
vember 2019.
Van 14:00 uur tot 16:00 uur 
Entree gratis.
 
stichtingboz@outlook.com

terug tot 2001, toen de band 
ontstond door een initiatief 
van de Utrechtse drummer 
Ramón Hermans, die in de 
jaren 90 met pianist Bart 
Egeter deel had uitgemaakt 
van de band Thelonious 
Think Tank. 

Ramón Hermans kende saxo-
fonist Ruud Bergamin uit 
begin jaren 70, toen zij deel 
uitmaakten van een Utrecht-
se big band onder leiding van 
Gijs Hendriks. 

Zondag 1 december 2019
Om 15:00 uur
Entree gratis
Locatie: Aarhof 93 Ingang 1

Wederopbouw Revue 
De Wederopbouw Revue is 
een voorstelling die de sfeer 
van het Rotterdam na de 
oorlog ademt. Over inwonen 
bij je ouders, het huishouden, 
de Lijnbaan, de spannende 
hoorspelserie van Paul 
Vlaanderen, de Snip en Snap 
Re-vue en meer. Nostalgie 
ten top! Tijdens de voorstel-
ling krijgt ook u het woord. 
Wat zijn uw verhalen over 
Rotterdam in de jaren 50? 
Ging u ook winkelen op de 
Lijn-
baan, dansen in de Palace en 
iets drinken bij Ruteck’s?

Een middagje genieten van 
sketches, muziek en confé-
rences, op lijnbaan, dansen 
in de Palace en iets op z’n 
Rotterdams natuurlijk! 

De liedjes, veelal meezingers 
zoals ’Alie Cyaankali en ‘Diep 
in mijn hart’ van tante Leen, 
worden begeleid door de 
professionele musici Jos Val-
ster en Frenk van Meeteren. 
Theater voorstelling van: 
OuweRotten
Locatie: Aarhof 93 Ingang 1
Zaterdag 14 december 2019
Om 15:00 uur.
Toegang gratis
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Heb je zin om gezellig te koken voor wijkbewoners en om dit te leren van een professionele kok? Tijdens het koken maak je van simpele ingrediënten mooie 
en gezonde gerechten. Wees welkom bij de gratis kookles. De wijkbewoners zullen het zeker waarderen! Uiteraard eet je ook een hapje mee. Start donderdag 
26 september 2019 van 09:30 uur tot 12:00 uur. Huis van de wijk Zevenkamp, Ambachtsplein 141. Informatie: Marco van Gent, marco.vangent@buurtwerk.nl, 
( 06 - 57562228.

Iedere zomer zijn er 
gezinnen die door 
geldgebrek niet op 
vakantie kunnen. 

Daarom nodigde stichting 
Excelsior4All members van 
Quiet Rotterdam uit om 
gratis de eerste competitie-
wedstrijd Excelsior – Jong 
FC Utrecht bij te wonen. 

Op 10 augustus 2019 was 
het zover en Quiet-families 
hebben die avond een fan-
tastische ervaring gehad. 
En mooi dat Excelsior won 
met 2-0. 

Stichting Excelsior4All, 
bedankt voor het beschik-
baar stellen van de gratis 
kaarten! 

Teken & schilderclub

* Tekenen & schilderen onder 
deskundige begeleiding.

* Donderdagmiddag van 
13:30 tot 15:30. In het Huis 
van de Wijk Zevenkamp. He-
lemaal GRATIS!

* Er zijn nog maar een aantal 
plekken dus meld u nog snel 
aan!!!

* Aanmeldingen via Marrian-
ne den Uil, ( 06 - 31269979, 
Marianne.denuil@buurt-
werk.nl of gewoon in 
het Huis van de Wijk  Zeven-
kamp.

Wilt u uw SchilderkunstVerbeteren?

U schildert/tekent  zo ?                              

Kookles Zevenkamp en zelf opeten 

Quiet Rotterdam members naar Voetbalwedstrijd
Excelsior

En u wilt dit bereiken?
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Actief in de wijk

Deze twee dames zijn actieve medewerkers van Buurtwerk in 
Zevenkamp. Zij gingen de straat op om een enquête te houden 
over de leefbaarheid in de wijk. Zij waren erg enthousiast. 

De dames wilden van mij 
weten hoe oud ik was, of ik 
hier al lang woonde en of ik 
met de buren goed kon om-
gaan. Daar kwamen we bij 
een van de doelen van dit be-
zoek: Aan mensen uitleggen 
dat bewonersinitiatieven om 
iets leuks in de wijk te or-
ganiseren gesteund kunnen 
worden met een financiële 
bijdrage. Ook dit jaar is er 
rond de Halloween(net voor-
bij) maar ook rond de Kerst 

nog tal van leuke dingen te 
bedenken. Buurtwerk, dat in 
het Huis van Wijk zit, wil bij 
een dergelijk aanvraag graag 
helpen.
Zij kunnen dan samen met u 
een aanvraag opstellen voor 
het Wijk committé die over 
uw aanvraag moet beslissen. 
Zij weten ook wat er wel en 
niet gesubsidieerd mag/kan 
worden. 
Huis van de Wijk
Ambachtsplein 141

Het weer wordt weer minder en de dagen weer korter. Om toch nog wat 
leuke momenten te creëren is er vanaf oktober in het Huis van de Wijk 
Zevenkamp voor de jeugd een leuke Game Night georganiseerd. 

Op zaterdag 9 november 
2019 geeft Anna van Leeu-
wen een erg mooie work-
shop, waarbij uw intuïtie 
ontwikkeld wordt en de 
emoties in balans komen. 

Je vindt in deze drukke we-
reld weer de stilte in jezelf! 
(zeggen de cursisten, die al 
deelnamen).

Het adres is De Open Hof, 
Hesseplaats 441, 3069EA 
Rotterdam- Ommoord. 

Tijd: 10:00-17:00 uur. Kos-
ten: 50 Euro voor 5 uur les, 
inclusief hapjes en drankjes. 
Graag een fleece-dekentje 
meenemen!

Aanmelden en/of vragen
Anna van Leeuwen ( 010 - 

4203924 of e-mail annavl@
hetnet.nl of kijk op de site 
www.annavl.net (voor de 

complete inhoud).
U bent van harte welkom op 
deze bijzondere dag.

7kampsbakkie
Behoefte aan gezellig-
heid? Kom dan eens 
naar het 7kampsbakkie. 

Op  elke 2e en laatste don-
derdag van de maand van 
14:00 tot 15:30 wordt er een 
gezelligheidsmiddag geor-
ganiseerd in het Huis van 

de Wijk Zevenkamp (Am-
bachtsplein 141). Kom langs 
voor een bakkie koffie, het 
spelen van spelletjes, of ge-
woon even een gezellig 
praatje. 

U bent van harte uitgeno-
digd! 

Tot dan! 

Game Night Zevenkamp

Iedere week op woensdag 
avond 18:00 uur tot 20:00 
kunnen kinderen van 10 
tot en met 15 jaar het tegen 
elkaar opnemen met ver-
schillende spellen, met tafel-
voetbal, met tafeltennis  en 
op de Playstation. 

Gezellig
Gezellig met zijn alle in de 
grote zaal van het Huis van 
de Wijk met leuke muziek. 
Ben jij de beste in spellen 
dan zien we je graag woens-
dagavond op de Game night. 
Heb je zin om mee te doen 
of heb je een vraag over de 
avond kom dan gezellig 
langs in het Huis van de Wijk 
of kom een keer kijken op de 
avond zelf.  
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niet uitvalt komt de volwas-
sen tand op een verkeerde
plek en groeit deze de ver-
keerde richting op. Hierdoor 
kunnen bijvoorbeeld
hoektanden van de onder-
kaak in de bovenkaak gaan 
prikken of kan de bek in
andere gevallen niet keurig 
meer sluiten. Daarnaast staan 
de melktanden te dicht
op de tanden van het blijvend 
gebit kan er haar en vuil tus-
sen de tanden
ophopen. Hierdoor is er een 
vergrote kans op tandsteen 
en ontstekingen. Zowel
de standafwijkingen als de 
ontstekingen kunnen erg 
pijnlijk zijn en kunnen zelfs
het eetgedrag van uw huis-
dier doen veranderen.
Het advies is daarom om op 6 

De redactie heeft om een bij-
drage gevraagd van de die-
renarts met betrekking tot 
ons thema Kattenthema

Blijvende melktanden
Wisselen van de tanden ge-
beurt ook bij het gebit van 
onze huisdieren. 
Een hond wisselt zijn snijtan-
den op de leeftijd van drie 
tot vijf maanden, zijn hoek-
tanden van vijf tot zeven 
maanden en zijn kiezen van 
vier tot zeven maanden. Een 
kat wisselt zijn of haar tan-
den van de leeftijd van 3 tot 6 
maanden. 

Volwassen tanden
In de kaak onder het melk-
gebit groeien de volwassen 
tanden. Door de groei van de   

volwassen   tanden   lossen   
normaal   de   wortels   van   
de   melktanden   op.
Uiteindelijk hangt de melk-
tand enkel nog vast aan het 
tandvlees en valt deze
eruit. Soms kun je deze 
melktandjes vinden, maar 
vaak worden ze door onze
huisdieren doorgeslikt. 
Indien de wortel van de 
melktand niet op tijd oplost 
zoekt de volwassen tand een
andere plek om door te bre-
ken, in plaats van op dezelfde 
locatie. In sommige
gevallen kan de melktand er 
alsnog uitvallen als de vol-
wassen tand gedeeltelijk
is doorgekomen. In dat geval 
groeit de blijvende tand als-
nog op de goede plek.
Indien de melktand echter 

De Dierenarts vertelt info over uw kat en hond
a 7 maanden leeftijd een be-
zoekje te brengen aan
die dierenarts om het gebit 
van uw huisdier te laten con-
troleren. Indien er dan
nog melktanden aanwezig 
zijn zal er een afspraak ge-
maakt moeten worden om
onder narcose deze melktan-
den voorzichtig te verwijde-
ren.

Blijvende tanden
Het probleem van blijvende 
melktanden komt vaker bij 
honden dan bij katten
voor.  Het is  dan ook  zo dat 
het probleem  zich  vaker  
voordoet bij  kleinere
hondenrassen dan de grotere. 
De melktanden waarbij de 
grootste kans is dat ze
blijven zitten zijn de hoektan-

den. Indien deze niet worden 
verwijderd kunnen de
volwassen hoektanden in het 
gehemelte gaan prikken en 
kunnen soms zelfs in
extreme gevallen doorgroei-
en tot in de neus. 

Drs. Nathalie de Koning
dierenarts van Dierenkliniek 
Rotterdam

Deze kat is de inleiding naar ons volgende thema Honden 
van Zevenkamp doet u mee? 
Stuur uw foto naar zevenkrant@ernst-signum.nl

Hierboven Budha. De twee 
andere katten: uit het asiel, 
maar dat is nu lang vergeten.

Max had zijn baas zover gekregen om de vorige keer een oproep voor foto’s van katten te plaatsen. Het valt een beetje tegen, 
maar we gaan in der herkansing: in het volgend nummer, waarschijnlijk onze kersteditie, gaan we op de hondentoer. Stuur je 
foto’s met tekst naar zevenkrant@ernst-signum.nl. Max kijkt er naar uit. Hij is niet bang voor honden.  

Dino-kat, erg fout?!

Bewoners Reageren + Katten thema
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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: maandag van 09:30 uur tot 13:00 uur 
           woensdag van 12:30 uur tot 16:00 uur

Waar staat het WijkInformatie Punt 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 
bijvoorbeeld de Vraagwijzer

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

Colofon

De ZevenKrant is een uitgave 
van Stichting Bewonersorgani-

satie Zevenkamp met een oplage 
van 8.600

Bezoekadres: 
Ambachtsplein 141
( 06 - 37563093

Freelance journalistiek en 
Lay-out/opmaak

Loek C. Ernst
zevenkrant@ernst-signum.nl 

Hoofd Fotografie
Kees Bosman

Redactie
Ed de Meijer

Joost Kuijpers
Loek Ernst

Nathalie de Koning 
(dierenarts Zevenkampse Ring)

Druk: 
Flevodruk Harlingen

Deadline kopij ZevenKrant 
nummer 6 is 

op 
21-11-2019

Bezorging ZevenKrant 6 vanaf 
13-12-2019 tot 20-12-2019

Wijk Informatie Punt 
Ambachtsplein 141

Zeven Zomer dagen Zevenkamp

Weer een leuk feest uit on-
ze reeks 
Feestjes kunnen in het water val-
len. Slecht weer programma op-
gestart vanwege de regen. 

Gewoon Het Huis van de Wijk 
in. Uiteindelijk viel het toch nog 
mee. Een foto zegt meer dan 100 
woorden. Bedankt Kees

Puzzel 7Krant 

+ Enquête 7Krant

Inleveren voór 

20 november2019

Enquête bus

WAT GEBEURT ER IN DE 
IMKERSTRAAT?
Het gebouw Imkerstraat 25-31 

werd in september aan de bin-

nenkant verbouwd. Grote bak-

ken overvol met puin stonden 

in de doorgang naast de Aarhof. 

Omwonenden zijn heel benieuwd 

wat er gaat gebeuren met dit 

voormalige gezondheidscentrum 

waar de Kringloopwinkel van 

onze scootmobielclub in 2018 tij-

delijk onderdak had. 

Voor Zevenkampers is het wijkin-

formatiepunt WIP de plek voor 

allerlei hulpvragen. Een omwo-

nende ging met de vraag 'Wat ge-

beurt er in de Imkerstraat?' naar 

de vrijwilliger van het WIP. 

Deze vrijwilliger van het WIP 

kreeg de volgende informatie van 

de Projectmanager van Stads-

ontwikkeling Rotterdam. "Ik heb 

voor u navraag gedaan bij de hui-

dige eigenaar van het pand. Deze 

heeft aangegeven dat er op dit 

moment wordt gestudeerd op de 

mogelijkheid om woningbouw te 

ontwikkelen op deze locatie."

Enige dagen later stuurde hij ook 

nog deze informatie: "De huurder 

van de Imkerstraat is Stichting 

Mulitcultureelcentrum Rotter-

dam Oost. We hebben ondertus-

sen contact gehad met de stichting 

en mijn collega André Paans gaat 

binnenkort met ze kennismaken." 

Die  is bekend als de Gebiedsmana-

ger van Zevenkamp.

Twee mensen die er werkten wisten 

aan een omwonende nog iets meer 

te vertellen. "Het wordt een Huis 

van de Wijk, een soort buurthuis 

voor iedereen. Zowel voor ouderen 

als voor kinderen en gehandicap-

ten", zeiden ze.

En uit een andere bron werd ver-

nomen dat dit tijdelijk is voor on-

geveer 4 jaar. Daarna wordt het 

gebouw gesloopt en vervangen 

door woningen. Om dat te verwe-

zenlijken, dient eerst het bestem-

mingsplan gewijzigd te worden 

van "Maatschappelijke functie" naar 

"Woningbouw". 

Inmiddels is te zien dat het gebouw 

in gebruik genomen. N

aar binnen kijken kan niet omdat 

alle ramen afgeplakt zijn met een 

spiegelende folie. Maar soms is 's 

avonds te zien dat er licht brandt. 

Omwonenden weten niet wie er ge-

bruik maken van het pand en wat er 

binnen gebeurt. Er is nog niets over 

bekend gemaakt aan de omwonen-

den. Zou het dan toch waar zijn dat 

het pand stiekem gebruikt gaat wor-

den als moskee?
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Algemeen Alarmnummer
Politie/Brandweer/Ambu-
lance
Alleen voor spoedeisende 
hulp en levensbedreigende 
situaties.
( 112
Algemeen nummer Zeven-
kamp:
( 0900-8844

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

Meldpunt Bewonersactivitei-
ten
Ed de Meijer ( 06-37345165
Wijk Informatie Punt (BOZ)
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
( 06 - 37563093

Zevenkamp Blog
https://zevenkamp.word-
press.
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

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 HA Rotterdam
( 010 - 4551677

Gezondheidscentrum 
Charley Toorop
Charley Tooropsingel 48
3059 WG Rotterdam
www.gccharleytoorop.nl
( 010 - 4555888 (algemeen)

Huisartsen Charley Toorop
Dr. van Leeuwen 
Dr. Verdonk
Dr. Van der Hoek
Dr. Sanderse  
Dr. van der Voorden 
( 010 - 4555888
FysiotherapeutenFysioNesse
( 010 - 4558105

Wonen
Centraal Wonen Zevenkamp
Het leukste dorp van Rotter-
dam
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. Buskes-
school
Directeur: Debby Schefers
Ben Websterstraat 3-11
3069 XJ Rotterdam
( 010 - 4552940

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

Denk 
Dromen
Egelnest
Feest 
Groen 
Hark 
Herfst 
kamp 
Koe 
Leen 
Lekker

Lol 
Multimarkt 
Oliedom 
Pel 
Prijsje 
Rek 
Room 
Soesje 
Som 
Speelplaats 
Spel 
 

Stam
Storm
Taart
Tand
Vaat
Vakantie
Vlo
Vol
Want
Wind

 

Prijswinnaar mevrouw van 
der Ende is blij met haar 
prijs: een verjaardagskalen-
der van de Oranjes.

De prijs is een waardebon van BOL.com of 
een Wereld natuurfons kalender van 2020

In de puzzel box mogen deze keer ook de enquêteformulie-
ren. Graag allemaal invullen. Het is van belang voor het be-
houd van uw krant.

Op de voorpagina van 
deze krant staat een 
enquête. Vul hem als-
tublieft in. Wij vinden 
het belangrijk dat de 
wijkkrant in Zevenkamp 
blijft verschijnen. 

Wij van de BOZ hopen dat u 
dat ook vindt. Vul de enquête 

Allemaal 
Rotterdammersin, of u het eens bent met de volgende stelling:

Het is niet goed als subsidie voor onze 
ZevenKrant verder wordt verminderd. Knip hem 
uit en doe hem in de bus op 
het WIP. 

U kunt m ook emailen. Mail 
eens of oneens naar:
enquête7krant@
ernst-signum.nl 
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Handige adressen om te weten

Lezers enquête
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