
AH komt!
Opening klein filiaal 
Albert Heijn opent eind juni 
een nieuwe supermarkt 
op het Ambachtsplein in 
Rotter dam-Zevenkamp. 
Dat heeft het Zaanse be-
drijf bevestigd. De zaak 
komt in een deel van het 
voormalige pand van Coop.
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Energyfloor
Nieuwe 'attractie'
Spelen, bewegen en 
energie opwekken tege-
lijkertijd. Dat kan op de 
nieuwe speelplek op het 
Ambachtsplein in Zeven-
kamp. Deze energyfloor 
is de eerste in een Neder-
lands winkelcentrum en 
heeft negen zonnepanelen 
waarop je kunt lopen. De 
sensoren in de vloer rea-
geren op beweging.
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KORTE 
INFO
Stuur je kopij 
voortaan naar:
stichtingboz@outlook.
com

Actueel BOZ nieuws?
www.bo7kamp.nl

Column

Rotterdam weet Raad
De columniste droomt 
van een nieuwe bijzon-
dere regering ...

OBS Fridtjof 
Nansen

11 Vragen aan de leiding 
van de school die tijdelijk 
in de wijk is gehuisvest.
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Winter 2021
Foto's van lezers

De Sevencamp
De karavaan startte bij de Seven-
camp, een groot doolhof van wo-
ningen met een prachtige kleur-
rijke binnentuin. De reacties van 
de bewoners verraden heel wat 
vrolijkheid. Een leuke verrassing. 
Af en toe werd er wel een grapje 
gemaakt. Je moet er mee leven met 
die corona. 

De Aarhof
Van de Sevencamp trokken de 
vrijwilligers naar de Aarhof die 
bestaat uit grote complexen. Gast-
heer Hendrik zat te zoomen met 
de school van zijn kleinzoon. Ook 
opa’s gaan onderdeel vormen van 
het lerarenkorps. De paasbroodbe-
zorgers zagen veel eenzaamheid en 
bedrukte gevoelens. Senioren ko-
men nauwelijks buiten en hun er-
varingswereld wordt erg klein. Een 
viertal corona slachtoffers hakten er 
bij de bewoners hard in. Het was 
goed ze een hart onder de riem te 
steken. 

Nieuw Verlaat
Twee dagen later reed de BOZ de 
broden naar Nieuw Verlaat, een 
schitterende flat met een grote en 
gezellige recreatiezaal. Jammer ge-
noeg is deze afgesloten wegens co-

Paasbroden toveren 
een glimlach
Met dank aan het Wijkcomité Zevenkamp, konden de vrijwilligers 
van de Bewonersorganisatie Zevenkamp (BOZ), 605 paasbroden 
rondbrengen bij diverse seniorenwoningen in de wijk.

rona. Tijdens een vorig bezoek wer-
den heel wat babbeltjes gehouden. 
Het viel nu op dat bewoners wat 
meer teruggetrokken en schrikkerig 
waren. Toch waren de reacties posi-
tief. ‘We zijn blij dat je er bent!’ Bij-
zondere uitschieter was An die als 
92 jarige danseres nog volop springt 
op de muziek van André Rieu. De 
mensen van de bewonerscommissie 
hopen van harte op enige versoepe-
lingen en gaan alvast bewonersiniti-
atieven indienen. Ze rekenen op de 
steun van de Bewonersorganisatie 
Zevenkamp.  

Carry van Bruggen
Goede Vrijdag wordt de klap op de 
vuurpijl, een Pameijer paasbrunch 
bij de Carry van Bruggensingel 
gekoppeld aan een paasbrood uit-
deelactie en een optreden onder 
de balkons van de enige echte Elvis 
Presley. 
Elvis is alive! (zie pag. 11)



DIENSTVERLENING

COLUMN
Rotterdam weet raad

Het zal niemand ontgaan zijn dat het een rommeltje is in de lan-
delijke politiek. We hebben gestemd en nu moeten de politieke 
partijen een regering gaan vormen. Al bij de verkenners ging het 
mis. Wat een naar en lelijk beeld kregen we te horen en te zien. De 
demissionair minster president, die aardige, leuke popi jopi, heeft 
jarenlang succes gehad met het verbloemen van leugens door ge-
heugenverlies te veinzen. Hij is nu toch duidelijk zichtbaar voor 
iedereen door de mand gevallen.
Zou het mogelijk zijn om een integere en gemotiveerde regering 
samen te stellen? Vroeg ik me af. En toen opeens zag ik het licht! 
Nou ja, ik dagdroomde weg en er kwam de volgende gedachte bij 
me boven: Wat als we nu eens een regering konden samenstellen 
uit mensen die niet in de politiek zitten, maar een bepaalde kennis, 
integriteit, humor en menselijkheid bezitten. En, wat als dat nou 
eens allemaal Rotterdammers zouden zijn? Wauw! 

Ik droomde verder door bekende Rotterdammers een ministers- 
en/of staatssecretarispost te geven. Om te beginnen zou ik voor 
Sociale Zaken/Werkgelegenheid, mr. Carrie Jansen, AD columnis-
te en vroegere sociaal advocaat kiezen. Mr. Inez Weski voor Justi-
tie/Veiligheid en Hugo Borst met Giovanni van Bronckhorst op 
Volksgezondheid, Sport en Welzijn. Wie zetten we op Buitenlandse 
zaken? Sander de Kramer natuurlijk en op Binnenlandse zaken/Ko-
ninkrijksrelaties gaan Fidan Ekiz en Jandino Asporaat aan de slag. 
Voor Landbouw/Natuurbehoud/Voedselkwaliteit kies ik natuurlijk 
de directeur van het Natuur Historischmuseum, Kees Moeliker sa-
men met zangeres Frederique Spigt. Martin van Waardenberg en 
Loes Luca vertrouw ik Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toe en 
actrice Romana Vrede – hoe kan het anders met zo'n naam: Defen-
sie, en daar kan André van Duin haar heel goed in bijstaan. Archi-
tect, Riek Bakker komt op Infrastructuur en Waterstaat, schrijver 
Abdelkader Benali krijgt Financiën. Voor Economische Zaken/Kli-
maat weet ik nog even niemand... u weet vast wel een paar aardige 
kandidaten te bedenken want we hebben natuurlijk nog veel meer 
goeie Rotterdammers.

En natuurlijk wordt burgemeester Ahmed Aboutaleb de minister 
president. Zo! Regering zo goed als rond.

Dalia (wijkbewoonster)

DIENSTVERLENING

Van uw wijkagenten ...
Akkoord 
over 1,1 
miljoen 
wijkgeld

Een bedrag van 1,1 miljoen euro, 
normaal gesproken bestemd voor 
bewonersinitiatieven in Rotter-
dam-Prins Alexander, inclusief 
de wijken Nesselande en Zeven-
kamp, blijft niet op de plank lig-
gen.

De gebiedscommissie Rotter-
dam-Prins Alexander heeft gis-
teravond besloten dat het geld, 
dat door de coronacrisis niet kan 
worden uitgegeven, besteed zal 
worden aan 'nuttige' plannen van 
verenigingen en organisaties in het 
gebied.
Het opzetje komt van drie leden 

van de gebiedscommissie, Anne-
ke van Dijk (GroenLinks), Pieter 
van Hoof (Leefbaar Rotterdam) en 
Antoinette Roetgerink (CDA). Zij 
stelden voor om de bewonersgelden 
voor Prins Alexander een goede be-
stemming te geven en niet te 'ver-
liezen' aan de Coolsingel.

Zo is het idee ontstaan van een 
bewonersinitiatief nieuwe stijl, 
waarvoor verenigingen, organisaties 
en stichtingen in Prins Alexander 
zich kunnen melden. "Daar 
staat dan wel een tegenprestatie 
tegenover", sprak Pieter van Hoof 
eerder. Collega Anneke van Dijk 
denkt ook aan scholen, sportclubs, 
verenigingen van eigenaren en 
winkeliers. "Kom met plannen, dan 
bekijken wij of dat gehonoreerd 
kan worden." De activiteiten 
moeten wel coronaproof uitgevoerd 
kunnen worden, aldus een van de 
voorwaarden.
Bron: AD Rotterdams Dagblad

Beste bewoners van Zevenkamp,
 
Het liefst willen wij als wijkagenten zoveel mogelijk in de wijk aanwezig zijn en 
fysiek in contact met onze bewoners te komen.
Helaas is dit niet altijd mogelijk, doordat wij bijvoorbeeld ook inzetbaar zijn 
voor meldingen, incidenten, surveillances en acties. Dit met het doel een bij-
drage te leveren aan de wijkveiligheid van zowel Zevenkamp als de andere 
wijken binnen ons Basisteam IJsselland. Ook maken de huidige Covid-maat-
regelen persoonlijk contact moeilijker en vanwege deze Covid-maatregelen is 
ons mobiele spreekuur “Wijkagenten in de buurt” tot nader order stop gezet. 
Wij hopen later dit jaar weer met onze mobiele wijktafel de wijk in te gaan om 
met u in gesprek te kunnen.
 
Maar ook in deze tijden kunt u contact met ons opnemen. Dit kan via het al-
gemeen politienummer 0900-8844, maar ook via onze social media accounts 
Instagram en Twitter.
Door ons een DM (direct message) te sturen, kunt u op een laagdrempelige 
wijze contact met ons leggen. Ook kunt u ons hierop volgen in ons politiewerk 
en waar wij ons tijdens de dienst mee bezig houden.
Via deze social media kanalen vertellen wij u tevens wanneer wij weer met ons 
mobiele spreekuur de wijk in gaan en waar u ons kunt vinden.
 
Volgt u ons al? 
Instagram: Wijkagenten_Zevenkamp en 
Twitter: @WA_Zevenkamp
 
Wij hopen u online te verwelkomen.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Rudi, Danny en Vincent
Wijkagenten Rotterdam Zevenkamp

Heb je een leuke, maar pittige peu-
ter die graag ‘nee’ zegt, alles zelf wil 
doen of heel boos wordt als het niet 
gaat zoals hij of zij wil? Dan is deze 
GRATIS opvoedtraining perfect 
voor jou!
De cursus 'Peuter in Zicht' is ON-
LINE en start op woensdag 31 
maart (13.00-15.00 u) en maandag 
17 mei (09.15 -11.15 uur.) Meld 
je snel aan, er zijn beperkt plaatsen 
beschikbaar.
Ken je iemand die deze training 
kan gebruiken, stuur dan vooral dit 
unieke aanbod door!
Startdatum: 17 mei (09.15-11.15 
uur).
De training wordt gratis aangebo-
den voor inwoners van Rotterdam. 
Aanmelden via de link:
https://vvstwinkeltje.nl/face-
book-actiepeuterinzicht/ 
Of via: twinkeltje@vanveldhuizen-
stichting.nl

Jeugdfonds 
Sport & Cultuur 
Rotterdam ver-
wacht toename 
armoede in de 
klas door coronacrisis
Een uitlaatklep voor kinderen in armoede 
is van groot belang

Rotterdam, 22 maart 2021 – Het Jeugdfonds Sport & Cultuur verwacht 
dat de coronacrisis leidt tot een toename van het aantal kinderen in de klas 
dat opgroeit in armoede. Het fonds baseert die verwachting onder meer 
op berekeningen van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat voorspelt dat 
het aantal mensen in armoede na de coronacrisis met 28% toeneemt. Dat 
betekent dat ook steeds meer ouders het lidmaatschap van de sportclub en 
cultuurlessen van hun kinderen niet meer kunnen betalen. En dat terwijl 
kinderen die thuis te maken hebben met financiële stress zoveel baat heb-
ben bij een uitlaatklep. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat 
ook deze kinderen mee kunnen blijven doen aan sport en cultuur. In de 
vandaag gelanceerde campagne ‘Elk Kind Kan!’ wil het fonds leerkrachten, 
gymdocenten en andere medewerkers in het basisonderwijs bewustmaken 
van de hulp die het fonds kan bieden. De campagne maakt duidelijk dat 
alle kinderen mee kunnen doen met sport en cultuur. Geldzorgen hoeven 
geen drempel te zijn voor ouders.
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ACHTERGROND / Zevenkamp sportief

XerxesDZB is een voetbalvereniging in de Rotterdamse wijk Zevenkamp 
en telt momenteel meer dan duizend leden. 
De vereniging is opgericht op 1 maart 1904. De fusievereniging Xerxes-
DZB is in 2000 ontstaan uit RFC Xerxes en DZB/Zevenkamp. Het 
samengaan van beide verenigingen heeft geleid tot een uitstraling in 
Rotterdam en omstreken. Het sportpark is in 2010 volledig gerenoveerd 
tot een modern en functioneel terrein om zowel prestatief als recreatief 
je favoriete sport te kunnen beoefenen.

Sportpark 
Faas Wilkes
XerxesDZB speelt op Sportpark 
'Faas Wilkes' in de Rotterdamse 
wijk Zevenkamp. Het sportpark 
is vernoemd naar de legendarische 
voetballer Faas Wilkes, de eerste 
Nederlandse voetballer die een 
transfer naar het buitenland maak-
te.
Het sportpark beschikt over 4 
speelvelden en 1 veld speciaal voor 
7-7 pupillen voetbal. Het hoofd-
veld is kunstgras en veld 2 en 3 zijn 
half gras, half kunstvezel. Langs 
het hoofdveld staat sinds 2014 een 
prachtige tribune met 360 zitplaat-
sen. 
De vereniging beschikt over 11 
kleedkamers, waarvan 5 kleedka-
mers met een lockersysteem voor 
een grotere capaciteit. In het club-
huis zijn drie bespreekruimtes, een 
washok en twee scheidsrechters 
kleedkamers.

Bezoekadres:

XerxesDZB
Sportpark 'Faas Wilkes'
Igor Stravinskisingel 1
3069 MA  Rotterdam

Tel.: 010-4558609

https://www.xerxesdzb.nl

E-mail:
info@xerxesdzb.nl

Teams
XerxesDZB kent een groot aantal 
teams:
Senioren zaterdag: 9
Senioren zondag: 4
Vrouwen en meiden: 9
Junioren: 10
Pupillen: 36

Vrijwilligers

Vrijwilliger worden bij 
XerxesDZB
Als voetbalvereniging is Xerxes-
DZB afhankelijk van vrijwilligers, 
die zowel dagelijks als wekelijks 
hun beste beentje voorzetten om 
ervoor te zorgen dat de vereniging 
draaiende blijft. Er is echter altijd 
vraag naar meer vrijwilligers die 
hun steentje bij willen dragen. 

Bent u ouder/verzorger, speler/
speelster, of verbonden met Xerxes-
DZB op welke manier dan ook en 
draagt u deze vereniging een warm 
hart toe? Bekijk dan de openstaan-
de vrijwilligersvacatures hieronder 
en wellicht zit er iets tussen dat bij 
u past.

Bij interesse in één van de onder-
staande vacatures kunt u een e-mail 
sturen naar jeffrey.vanderwerf@
xerxesdzb.nl. Vermeld hierin uw 
contactgegevens, verbintenis met 
de vereniging (bent u ouder/verzor-
ger, speler/speelster, normaal lid of 
geen lid) en de vacature waarin u 
geïnteresseerd bent. Er wordt ver-
volgens zo snel mogelijk contact 
met u opgenomen!

Waarden en 
normen
Waarden en normen staan binnen 
onze vereniging hoog in het vaan-
del. In onze waarden en normen 
staat wat onze basiswaarden zijn, 
welke gedragsregels er gelden en 
wat er van onze jeugdspelers en ou-
ders/verzorgers wordt verwacht.

Onze basiswaarden:

Plezier en Sportiviteit, 
Respect en Openheid, 
Verantwoordelijkheid 
en Eerlijkheid en be-
trokkenheid!

Vacatures op voetbalgebied
• Jeugdtrainer
• Technisch coördinator
• Sociaal coördinator
• Keeperstrainer
• Scheidsrechter

Overige vacatures
• Horeca (bar of keuken, wedstrijddagen en/of trainingsavonden)
• Gastvrouw/-heer commissiekamer
• Gastvrouw/-heer kleedkamergebouw
• Onderhoudsploeg

Commissies
• Activiteitencommissie
• Lief-en-leed commissie
• Ondersteuningscommissie
• Kledingcommissie

https://www.xerxesdzb.nl/vrijwilliger-vacatures

Plezier en sportiviteit

XerxesDZB Zaterdag vrouwen 1

Teamfoto-jo11-7-2016

Wij zijn een hardloopgroep voor vrouwen. We lopen op drie momenten 
per week hard op verschillende niveaus. De trainingen zijn afwisselend en 
spierversterkende oefeningen staan ook op het programma. Na iedere trai-
ning voel je je energiek, daar zorgen wij voor!
We streven naar duurzame vitaliteit door middel van beweging. Of mensen 
nu sportief of minder sportief zijn aangelegd; hardlopen bij onze loopgroep 
is voor iedereen een mogelijkheid om verantwoord in beweging te komen 
en je zo beter te gaan voelen. Het geeft de mogelijkheid de weg te vinden 
naar herstel en welbevinden.
Je leert bij ons hard te lopen en van de trainingen krijg je energie, plezier en 
zelfvertrouwen zodat de levensenergie toeneemt. Door het lopen versterk je 
niet alleen het hart- en vaatstelsel en daarmee de gezondheid, maar breng je 
vooral ook je gedachten tot rust. Dit heeft tot gevolg dat je je een vrijer en 
opgewekter mens voelt.
Twijfel niet langer en kom het proberen, je kan iedere les bij ons instromen.

Wil jij hardlopen
Wil jij plezier
Wil jij verantwoord sneller worden
Kortom wil jij je vitaal voelen
Dan is onze loopgroep echt iets voor 
jou!
Instromen kan altijd!

We trainen iedere maandagavond 
en woensdag- en vrijdagmorgen. 
Onder begeleiding van drie instruc-
trices krijgen beginnende en erva-
ren lopers inspirerende looptrainin-
gen. De trainingen zijn afgestemd 
op jouw niveau en je leert op een 
gezellige, ontspannen en verant-
woorde manier toe te werken naar 
de 5, 10 of … kilometerloop.

Wat kan je verwachten:
• 3 enthousiaste instructrices
• motivatie en stimulans
• hardloopschema’s voor 5, 10, 

15 of meer aantal km's
• techniek, tips en oefeningen
• hoop gezelligheid
• bovenal: resultaat

Waar?
Verzamelplaats Voetbalvereniging 
XerxesDZB,
Igor Stravinskisingel 1,
Rotterdam-Zevenkamp.

Wanneer: 
Woensdag- en vrijdagmorgen van 
9.30 tot 10.30 uur.
Maandagavond van 20.00 tot 
21.00 uur.
Speciaal: iedere zondagmorgen om 
10.00 uur duurloop met na afloop 
koffie en thee. Jij bepaalt de lengte 
van je duurloop en aan deze loop 
zijn geen kosten verbonden.

Beginners
Iedere eerste maandag, woensdag 
of vrijdag van de maand beginnen 
we met een beginnersgroep. We 
bouwen de training in een rustig 
tempo op. Je hoeft dus helemaal 
nog niet hard te kunnen lopen. Met 
afwisselende oefeningen, wandelen 
en korte stukjes hardlopen nemen 
we jou mee op je eerste kilometers. 
We passen de training aan op wat 
jij kan. Dit betekent dat sommige 
vrouwen binnen 3 maanden 5 kilo-
meter kunnen hardlopen en andere 
doen daar een jaar over. 

Doordat we met meerdere train-
sters zijn zal je niet het gevoel heb-
ben dat je mensen ophoudt. Op 
deze wijze blijft hardlopen leuk!
Voel je vrij om het te komen probe-
ren, de eerste twee trainingen zijn 
gratis en daarna beslis je pas of je je 
bij ons aansluit.

Wie?
De lessen worden gegeven door drie 
ervaren trainsters:

Carola, Regina en Suzanne

Twijfel niet en neem direct contact met ons op voor aanmelding of vragen!
Carola Schouwerwou: 06 22231452
Suzanne Verveer: 06 15065015
Regina Schmits: 06 40849024
Mail: info@loopgroeprotterdamsevrouwen.nl
Voor meer info: www.loopgroeprotterdamsevrouwen.nl
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VARIA / Ingezonden foto's van lezers

Amela Okanovic

Amela OkanovicAmela Okanovic

Bart van Straten

Bea Bergenhenegouwen

Ben Barring

Christiem

Elisa Albers Elisa Albers

Elly Brevoort

Ferry Elzinga

Leo Graper

Els van Zanten

Winter
2021
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VARIA / Winters Zevenkamp e.o.

Winter 2021

Marjolein Grotentraast

Marjolein Grotentraast

Marjolein Grotentraast

Mike Pieters Mike Pieters

René Bode

Sandra van Doorn (2)

J.Have

Leo Graper

Leo Graper
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BOZ-ACTIVITEITEN / VARIA

Hier had uw ad-
vertentie kun-
nen staan!

Wilt u bij ons adver-
teren?

Neem dan contact op  
via e-mail: stichting-
boz@outlook.com of 
bel voor meer infor-
matie naar:
06-37563093 

Wie van de bewoners zou weer, of misschien 
wel voor de eerste keer, het balkon voor dit 
spektakel beschikbaar willen stellen. Het gaat 
eventueel om de balkons boven de Big Bazar, 
boven Simit Saray, (voormalig de Blokker), 
plus de kant boven de winkels rondom de 
Lidl.
Dit grootse evenement gaat plaatsvinden in 
de maand september, in de avond vanwege 
de spotlights. De organisatie hoopt op een 
coronavrije tijd, zodat alles normaal door kan 
gaan, ook in verband met de vergunning na-
tuurlijk. Dus ja, het is allemaal onder voor-
behoud, maar laat dit gewoon door kunnen 
gaan.
De kinderen van Zevenkamp worden ook ze-
ker die avond niet vergeten!
Dit wordt echt een onvergetelijk spektakel!

Voor inlichtingen:
stichtingboz@outlook.com
Telefoonnummer: 06 37563093
Wij houden u ook op de hoogte!

Bewonersorganisatie Zevenkamp be-
staat 40 jaar! En dat willen we graag vie-
ren met de bewoners en ondernemers in 
Zevenkamp. 

"Herinnert u zich deze nog, nog nog.....?" 
GEVELCONCERT op het Ambachtsplein! Voor 
het eerst georganiseerd in september 2005. 
Ja, het wordt inderdaad een heus Gevelcon-
cert, voor sommige bewoners een herinne-
ring, voor andere bewoners nieuw. Het heeft 
al eerder plaatsgevonden. Het laatste concert 
was in 2011. Alweer heel wat jaren geleden, 
het was nog in de tijd van het LCC Zeven-
kamp (Lokaal Cultuur Centrum).  

Naast de gehele organisatie hebben we 
een heel belangrijke oproep!  
Bent u of jij muzikaal qua Dans, Rap, 
Opera, Country, Rock, Koor of anders-
zins, dan graag z.s.m. opgeven via 
naaststaande contactgegevens van de 
Stichting BOZ. 

September 2021 September 2021 

Gevelconcert 
Winkelcentrum Zevenkamp 

Oproep aan de bewoners en ook de 
ondernemers van het AmbachtspleinVooraankondiging

Van koor via hip hop en rap naar wereld-
muziek ... allemaal vanaf het balkon.
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Dringend
vrijwilligers
gezocht

De bewonersorga-
nisatie Zevenkamp 
zoekt dringend 
vrijwilligers
 
• Voor het bestuur: 

diverse functies
• Voor de ZevenKrant 

(een interviewer)

E-mail naar stichting-
boz@outlook.com of 
bel 06-37563093 
(Fernande van Dongen) 
of 06-45724536
(Ed de Meijer)

Poppentheater 
Jacobus Wieman
Poppentheater Jacobus Wieman willen we 
graag weer uitnodigen in ons Wijktheater 
in het Huis van de Wijk Zevenkamp.
Maar mag het dit keer wel doorgaan 
vanwege de Corona?
Laten we hopen van wel, we hebben allemaal 
wel zin in een heerlijk poppenkasttheater!

'Allemaal poppenkast'

Poppenkast in de geest van Jan Klaassen, maar 
zonder Jan Klaassen. Korte voorstellingen in de ou-
derwetse poppenkast met veel improvisatie en ge-
legenheid tot reageren. In de poppenkast zorgen 
verschillende figuren voor leven in de brouwerij. In 
alle verhaaltjes speelt Erik, een jongetje met blon-
de krullen die niet snel in de put zit en die er al-
les aan doet om de avonturen tot een goed einde 
te brengen. Er zijn verschillende verhalen mogelijk 
waarin de eeuwige strijd tussen goed en kwaad zich 
afspeelt. Alle poppen zijn op hun eigen wijze eigen-
wijs. Zo is er de heks, Truus Decibel, die haar aapje 
zoekt omdat ze honger heeft. In een ander verhaal 
heeft de bijgelovige boef Janus met de snelle hand-
jes het op de schat van de Burgemeester voorzien. 
Maar er zijn ook verhalen met een aantal eigenwijze 
beesten zoals: Joris de Draak of Bout Big het varken 
of het kleine ijsbeertje.

Locatie:  Het Huis van de Wijk  Zevenkamp
Adres:   Ambachtsplein 141
Wanneer:  MAANDAG 10 MEI 2021
Aanvang:   14.00 uur
Zaal open: 13:50 uur
 
In verband met Corona verplicht mondkapjes op.
U dient wel van te voren te reserveren.
Wij kunnen maar een gering aantal bezoekers ont-
vangen.

Reserveren: (Wijzigingen onder voorbehoud!)
Per e-mail: stichtingboz@outlook.com
Per telefoon: 06 - 37 56 30 93
Houdt de website en Facebook in de gaten!
Kijk voor de info op onze website: www.bo7kamp.nl
Facebook: Bewonersorganisatie Zevenkamp

VOL IS VOL!
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Albert Heijn opent eind juni 
een nieuwe supermarkt op 

het Ambachtsplein in Rotter-
dam-Zevenkamp. Dat heeft het 
Zaanse bedrijf bevestigd. De zaak 
komt in een deel van het voorma-
lige pand van Coop. De tijdelijke 
winkel krijgt een vloeroppervlak-
te van 700 vierkante meter.

De komst naar het winkelgebied 
in Prins Alexander is volgens Al-
bert Heijn de aanzet tot een gro-

tere vestiging, waarvan de ope-
ningsdatum nog niet bekend is. 
Het bedrijf overlegt op dit moment 
in een projectgroep met de gemeen-
te Rotterdam en vastgoedbedrijf 
Orange Capital Partners over de 
nieuwbouw plannen, die het Am-
bachtsplein een oppepper moeten 
geven. 
De gemeente Rotterdam kwam 
vorige week met het be richt over 
de komst van Albert Heijn. "In 
de tweede helft van dit jaar opent 

Nieuwe AH opent eind 
juni in Zevenkamp 

Na een strijd van ruim 2 jaar 
is de kogel door de kerk. De 

firma Albert Heijn heeft zich be-
reid verklaard om Elly’s Place te 
willen onderbrengen in hun nieu-
we supermarkt. 
Albert Heijn wil op deze wijze 
graag invulling geven aan hun so-
ciaal-maatschappelijke verantwoor-
delijkheid t.b.v. de wijkbewoners 
van Zevenkamp, die noodgedwon-
gen afhankelijk zijn van deze voor-
ziening. Albert Heijn heeft aangege-
ven om een deel van de supermarkt 
beschikbaar te stellen voor het vol-
ledige concept van Elly’s Place. Dit 
betekent dat de voedselbank annex 
kringloopwinkel zal worden ge-

continueerd. Albert Heijn is voorts 
bereid om de kosten van huur en 
nutsvoorzieningen uit eigen mid-
delen te bekostigen en dus niet ten 
laste te zullen brengen aan de stich-
ting Elly’s Place. Op basis van vrij-
willigheid van het concern Ahold 
betekent dit dat het concept van 
Elly’s Place op een structurele wijze 
en voor langere tijd geborgd is.

Wijkcomité Zevenkamp, evenals 
alle betrokken partijen, zijn blij 
met deze uitkomst. Het wijkcomi-
té Zevenkamp kan het dossier na 
ruim 2 jaar sluiten. Menig gesprek 
met ambtenaren, maatschappe-
lijk werkers, sociaal ondernemers, 

raadsleden en wethouders, heb-
ben uiteindelijk geresulteerd in dit 
prachtige resultaat. Ook de amb-
telijke organisatie kan het dossier 
sluiten. Zij hebben uiteindelijk met 
succes gehoor kunnen geven aan de 
opdracht van wethouder Grauss, 
om nogmaals op zoek te gaan naar 
een nieuwe locatie voor Elly’s Place. 
Deze nieuwe locatie is noodzake-
lijk, omdat in de loop van 2022 
de huidige locatie van Elly’s Place 
ontmanteld zal worden t.b.v. de 
inpassing van de nieuw te bouwen 
supermarkt van Albert Heijn op 
het Ambachtsplein in Zevenkamp.

Bron: www.likejewijk/zevenkamp

AH Ambachtsplein wordt deels 
voedselbank annex kringloopwinkel

In mijn werk ligt de focus op al-
leenstaande moeders die worste-

len met geldzorgen. Het hoeft geen 
betoog dat de coronapandemie nog 
een rits zorgen erbij heeft gebracht. 
De moeders zijn voortdurend in de 
stress, want er kan elke dag weer 
een (moeilijke) brief komen, of je 
moet alle moed verzamelen om je 
bewindvoerder te bellen omdat de 
wasmachine net stuk is gegaan. En 
dat terwijl de meeste loketten be-
perkt open zijn of je wordt door-
verwezen naar een website. En hoe 
begeleid je de kinderen met de on-
line lessen als je zelf niet digitaal 
vaardig bent? 

De afgelopen maanden werd mij 
weer eens duidelijk hoe makkelijk 
je buiten de boot kan vallen als er 
geen laptop o.i.d. in huis is. Het 
hebben van een laptop of computer 
is in deze tijd geen luxe, maar pure 
noodzaak. Anders doe je niet mee. 
Een moeder zei onlangs 'We heb-

ben een leencomputer van school, 
ik ben als de dood dat er iets mee 
gebeurt, want dan moet ik die te-
rugbetalen'. En deze moeder is niet 
de enige. Reden voor De Buurtbron 
om aan te kloppen bij fondsen. 
Stichting Kinderhulp financier-
de voor de tweede keer een aantal 
laptops voor kinderen in gezinnen 
met geldzorgen. Hiermee zijn niet 
alleen de kinderen geholpen, maar 
ook de moeders hebben er baat bij. 
Iets minder stress als je alvast zelf 
informatie kan opzoeken voordat je 
bij een loket aanklopt. 

Toeslagen en 
kwijtscheldingen, 
regelingen en 
loketten 

In februari heeft een aantal (vrij-
willigers)organisaties via een online 
sessie zich laten informeren over de 
tips en trucs bij kwijtscheldingen. 

In maart hebben wij ons aan de 
hand van praktijkvoorbeelden la-
ten voorlichten door sociaal raads-
man Francesco Geraci. Steeds komt 
naar voren hoe complex regelingen 
kunnen zijn. In april/mei staat een 
online sessie over bewindvoering 
op de agenda. 

Meer informatie? Neem contact op 
met: 
Sherita Thakoerdat  
Inloophuis De Regenboog 
Ben Websterstraat 1
Tel.: 06 34 49 15 82

Laptops 
voor 
kinderen

Computer, geen luxe maar noodzaak ...

Albert Heijn alvast een tijdelijke 
minilocatie op de plek van de voor-
malige Coop," liet de gemeente 
in een nieuws brief weten. ,"Elly's 
Place blijft tot aan de bouw van de 
nieuwe supermarkt op de huidige 
locatie op het Ambachtsplein." De 
bouw van de 'grotere' super: markt 
zou dan begin 2022 moe ten begin-
nen, aldus de ge meente. 
Met AH krijgt Zevenkamp een 
'trekker' die het vervallen win-
kelgebied moet opknappen. De su-
permarkt wordt ook gezien als een 
oplossing voor de proble men in de 
wijk.

Bron: AD Rotterdams Dagblad

Bami goreng is een Chinees 
gerecht van noedels die 
gebakken worden met 
diverse groentes en 
garnalen, kippenvlees 
of varkensvlees. Je kunt 
ook deels vlees en deels 
garnalen gebruiken. In de Chinese keuken worden alle 
ingrediënten eerst panklaar gemaakt en wordt het gerecht 
vervolgens snel op hoog vuur gebakken.

Benodigdheden voor 4 personen
250 gram Chinese mie
400 gram grijze garnalen (diepvries)
150 gram prei
150 gram wortel
150 gram gram paprika
150 gram sperzieboontjes
100 gram taugé
1 gele ui
1 rode peper
2 teentjes knoflook
1 cm gemberwortel
Peper en zout
Dunne (=zoute) ketjap
2-3 eetlepels zonnebloemolie

Voorbereiding
• Week de plakjes gedroogde mie een uur in ruim koud 

water tot ze soepel zijn, giet daarna het water af van 
de noedels door een vergiet.

• Ontdooi de grijze garnalen, giet het smeltwater af, 
snijd de garnalen in stukjes.

• Halveer de prei in de lengte en snijd in smalle reepjes.
• Maak de wortel schoon en snijd deze in minifrietjes.
• Snijd de paprika in vieren, verwijder de witte zaadlijs-

ten en snijd paprika in blokjes.
• Snijd de boontjes in stukjes van 3-4 cm.
• Was de taugé en knijp de bruine wortelpuntjes eraf.
• Schil de ui en snijd in stukjes of reepjes.
• Was de rode peper en snijd in ringetjes.
• Schil de knoflook en de gemberwortel, rasp beide fijn.

Bakken (roerbakken)
• Warm de wok of grote hapjespan een minuut voor, ver-

hit dan de olie in de pan.
• Bak eerst de ui geelbruin, bak dan de garnalen mee tot 

deze witrozig zijn.
• Voeg de rode peper, knoflook en gember toe.
• Schep de wortel, boontjes, prei en paprika toe plus 

zout en peper er doorheen.
• Temper de warmte en laat een ruime minuut afgedekt 

garen.
• Verwijder het deksel, zet de warmte hoog, voeg de mie 

en taugé toe en schep door.
• Breng tenslotte op smaak met ketjap, schep alles goed 

door elkaar.

Aan tafel! Eet smakelijk, liefst met eetstokjes!

Recept

Bami 
goreng
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Spelen, bewegen en energie opwekken tegelijkertijd. Dat kan op de 
nieuwe speelplek op het Ambachtsplein in Zevenkamp. Deze energy-
floor is de eerste in een Nederlands winkelcentrum en heeft negen zon-
nepanelen waarop je kunt lopen. De sensoren in de vloer reageren op 
beweging.

Er is keus uit zes spellen. Spring op de energyfloor en spring vervolgens 
op een cijfer om een spel te kiezen. Je kunt de spellen alleen doen, of 
met meer. Dan ga je bijvoorbeeld om-en-om. Wil je het moeilijker ma-
ken? Dan kun je bijvoorbeeld hinkelen, of stuiteren met een bal.

Spel 1 ‘Follow the light’
Spring op 1, de vloer laat een route van licht zien. Onthoud deze rou-
te! Als de rand geknipperd heeft, 
ga jij de route na springen, of na 
‘stuiteren’ met een bal. Spring je 
verkeerd? Dan ben je af. Na elk 
level wordt de route langer en dus 
moeilijker.

Spel 2: ‘Turn off the light’
Spring op 2, er gaan op verschil-
lende tegels lichtjes aan. Spring 
op de lichtjes om ze uit te doen.
Zie je 1 vierkantje in de tegel, dan spring je 1 keer. Zie je 2 vierkantjes 
verlicht, dan spring je 2 keer, enzovoort. Maar pas op voor de rode vier-
kantjes, als je daarop springt ben je af! 

Spel 3 en 4: Tafeltrainer
• Spring op nummer 3 of 4. Je krijgt sommen te zien van de tafels 1 

tot en met 10.
• Reken de som uit en spring op het juiste antwoord.

Spel 5 ‘De slang’
Spring op 5, de vloer laat een groene slang zien, en een wit vierkantje 
(de appel). Bestuur de slang door op de middelste tegels in de buitenrand 
van de vloer te springen (zie het plaatje). Als de slang de appel op-
eet, heb je een punt.

Spel 6 ‘Drie op een rij’, een spel voor 2 personen
• Spring op nummer 6. 
• Blauw begint: spring twee keer op de plek waar je het blauwe icoon 

wil hebben. Daarna doet roze hetzelfde. Je speelt om de beurt. 
• De speler die 3 op een rij heeft wint! 
• Als je 3 rondes hebt gewonnen heb je het spel gewonnen. Foto's: Rhalda Jansen voor Gemeente Rotterdam

GRATIS PROEFLES intuïtieve 
ontwikkeling van Anna van Leeu-
wen

Door de avondklok is er pas weer 
een proefles op maandagavond 17 
mei 2021. In gebouw De Open 
Hof, Hesseplaats 441, Ommoord-
Rotterdam.
Het is van 19.30-22.00 uur en heel 
graag eerst aanmelden i.v.m. de 1,5 
meter-regel.

Het is een avond met verrassende 
oefeningen en meditaties, ook een 
korte lezing over wat intuïtie ei-
genlijk inhoudt en hoe je het kunt 
gebruiken in het dagelijkse leven…
Als het goed bevalt kunnen mensen 
zich ook aanmelden voor de cursus, 
die start op maandagavond 31 mei, 
dezelfde plaats en tijden.

Deze cursus omvat 6 avonden: 
31 mei – 7 juni – 14 juni – 21 juni 
– 28 juni – 5 juli, zodat je voor de 
zomervakantie klaar bent…
Ook is daar een hele zaterdag bij, 
ter verdieping van de cursus op 
zaterdag 26 juni van 10.00-16.00 
uur.
Graag aanmelden op: 
annavl@hetnet.nl of 
010-4 20 39 24.
U bent van harte welkom.

!Hulp nodig met uw 
Administratie & financiën
Bel Tom 06-38 29 05 93 

!Andere (hulp)vragen worden nog 
steeds zoveel als mogelijk 
telefonisch of digitaal afgehandeld. 
Nummer van de algemene hulplijn 
is 010-455 37 99

U woont in Zevenkamp en
 heeft een (hulp)vraag?

Huis van de Wijk Zevenkamp
Ambachtsplein 141, 010-455 37 99

Telefonisch bereikbaar op:
Maandag 09.00 – 17.00 uur
Dinsdag 09.00 – 17.00 uur
Woensdag 09.00 – 17.00 uur
Donderdag 09.00 – 17.00 uur
Vrijdag 09.00 – 17.00 uur

 
Financiën en administratie  
Heeft u hulp nodig met financiën/administratie dan kunt u 
ondanks de corona maatregelen nog steeds op het Checkpoint 
spreekuur terecht. U kunt contact opnemen met de onderstaande 
contactpersonen zodat we een afspraak met u kunnen inplannen.  
 
Bel alleen als de nood hoog is, aangezien we nog steeds in een 
lockdown zitten. Probeer in eerste instantie de hulpvraag op te 
lossen met kennissen, vrienden en/of familie. Telefonisch 
contact kan natuurlijk altijd.  
 

               Wij bieden hulp bij:  
  
        - Financiën en    
          administratie 
  
        - Overheidsbrieven 

                                                                     - Kwijtscheldingen 
 
                                                                     - Digid aanvragen  
 
                                                                     - Vragen over    
           uitkeringen  
 
                                                                     - Vragen over    
           sollicitatie 

Wilt u een afspraak maken, bel dan 
de onderstaande nummers 

Naam: Eric Scheelbeek  
Dag:    Dinsdag t/m vrijdag 
Tijd:    09:00 – 16:00 uur  
Tel:    06-57757260 

Naam: Tom Boxman  
Dag:    Maandag en vrijdag  
Tijd:    09:00 – 17:00 uur  
Tel:     06-38290593 

Locaties 
Dag:    Woensdag 
Tijd:    12:00  - 16:00 uur  
Wijk:   Ommoord  
Adres: Sigrid Undsetweg 300 
 
Dag:    Dinsdag en Donderdag 
Tijd:   10:00 – 13:00 uur 
Wijk:   Zevenkamp  
Adres: Ambachtsplein 141 
 
Dag:    Vrijdag 
Tijd:    13:00 – 15:30 uur  
Wijk:   Lage Land  
Adres: Remmet van Milplaats 15 
 

EnergyEnergy

FloorFloor

Nieuw op Ambachtsplein

Oproep 
Charlie 
Shaverplein
Jolanda van Duivenbode is samen 
met Buurtwerk en Buurtlab bezig 
om verbeteringen te bewerkstelli-
gen voor het Charlie Shaverplein. 
Dit kan o.a. door gebruikmaking 
van een bewonersinitiatief, dat 
bewoners met plannen voor hun 
straat of wijk in staat stelt subsidies 
aan te vragen om zo hun ideeën uit 
te kunnen voeren.
Zijn er bewoners uit de directe om-
geving van het plein die hier ook 
wat tijd voor vrij willen maken? 
Een uurtje in de week kan al goed 
helpen! Of die zelf ideeën of initia-
tieven hebben?
Voor meer informatie en/of aan-
melden kunt u contact opnemen 
met Joost.kuijpers@buurtwerk.nl 
tel: 0623314205.
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Tuinteam 
nieuws
Na 6 jaar te zijn gehuisvest in het 
Huis van de Wijk, gaat het Tuin-
team verhuizen. In speeltuin Taka 
Tukaland zijn we bezig om een 
ruimte te verbouwen. We hopen er 
per 1 mei officieel te zitten! 
We helpen mensen die het zelf niet 
(meer) kunnen en waarvoor een 
hovenier echt te duur is. Dit jaar is 
het allemaal nog steeds iets anders; 
Corona maakt het werken, na een 
tijdje stilgelegen te hebben, anders. 
We doen nu voorlopig even geen 
tuinen die alleen dóór het huis be-
reikbaar zijn. Ook het vervoer naar 
ver afgelegen tuinen is wat moei-
lijker, daar we niet zomaar met z’n 
allen in de Buurtwerkbus kunnen. 
En als de bewoner op de dag van 
afspraak Corona-achtige klachten 
heeft, schuiven we de afspraak ook 
even op. We werken natuurlijk zo 
snel mogelijk, maar willen wel goed 
werk afleveren in plaats van snel-
snel; kwaliteit voor kwantiteit! Als 
u minimaal 3 uur per week, buiten 

aan de slag wilt, bent u van harte 
welkom! U kunt er andere mensen 
heel erg mee helpen. Er is een leuk 
team en we staan open voor nieuwe 
ideeën, etc. We werken vooralsnog 
vier ochtenden en een middag per 
week. 
Heeft u interesse, of wilt u het ge-
woon eens proberen, neem dan 
contact op met Buurtwerk.
Ook zijn we op zoek naar tuinge-
reedschap. Heeft u dat over, door 
bijvoorbeeld een verhuizing, dan 
kunnen wij dat goed gebruiken!   

Ondersteuning 
mantelzorgers!
Als mantelzorger komt er vaak veel 
op je af. Daarnaast is het wel vrijwil-
lig, maar absoluut niet vrijblijvend! 
Dit bekent dat veel mantelzorgers 
de druk flink voelen. Het Tuinteam 
van Buurtwerk wil ook mantelzor-
gers in Prins Alexander ondersteu-
nen. Dit kunnen we doen door te 
helpen bij het onderhoud van óf de 
tuin van de mantelzorger, óf de tuin 
van de mantelzorgontvanger. 
De procedure is makkelijk: u kunt 
zich per mail, whatsapp, sms, of te-

lefoon aanmelden. Wij nemen dan 
contact met u op. U wordt daarna 
op een lijst geplaatst en zodra u aan 
de beurt bent nemen we contact 
op en komen we momenteel met 2 
vrijwilligers langs. 
Daar u al iets terugdoet in de vorm 
van mantelzorg, is dat voldoende 
en komen we gratis en voor niets 
helpen in de tuin. 

DemenTalent
Buurtwerk is in samenwerking met 
Aafje bezig om mensen met (begin-
nende) dementie, vergeetachtigheid 
of niet aangeboren hersenletsel een 
kans te bieden bij te dragen aan de 
maatschappij.  Uitgangspunt hierin 

is: “Ik wil iets voor een ander be-
tekenen”. “Ik wil iets doen wat ik 
leuk vind”.
Thuis komen met verhalen, nieu-
we belevingen door bijzondere 
ontmoetingen en bezigheden in de 
wijk. 
Heeft u interesse of weet u iemand 
voor wie dit project wellicht een 
mooie activiteit op kan leveren? 
Kom eens praten over de mogelijk-
heden.
DemenTalent geeft de mogelijk-
heid om als vrijwilliger actief te 
worden in de samenleving.
Daarom zoeken wij vrijwilligers 
met beginnende dementie, vergeet-
achtigheid of niet aangeboren her-
senletsel die graag tuinieren.

Wat doen wij
Het Tuinteam helpt met licht tuin-
werk: onkruid wieden, maaien, 
knotten, etc. en we zorgen ervoor 
dat het tuinafval netjes opgehaald 
wordt. Hoge bomen verwijderen, 
schuttingen plaatsen/opknappen 
en/of bestratingen doen wij niet. 
Dit om geen betaald werk te ver-
dringen en met het oog op de ge-
zondheid van de vrijwilligers. Wat 
wij terugvragen is dat u óf iets te-
rugdoet voor de buurt of buren, óf 
een vrijwillige bijdrage.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met:
Joost Kuijpers, projectleider 
Groen, tel. 06-10759427 of 
010-4553799   
Joost.kuijpers@buurtwerk.nl

Irma Hartman, projectleider 
DemenTalent, tel 06 46 64 26 58 
E-mail: Irma.hartman@aafje.nl

Joanneke Engel, projectleider 
DemenTalent, tel. 06 83 07 63 71
E-mail: joanneke.engel@
buurtwerk.nl

Ruimte beschikbaar in 
Taka Tukaland
Er is de afgelopen tijd door vrijwilligers flink ge-
werkt in “Het Kleintje Witje”. Er is getimmerd en 
geverfd en het is omgetoverd tot een multifunc-
tionele ruimte waar nu activiteiten voor kinde-
ren georganiseerd kunnen worden!
Heeft u ideeën hiervoor, dan kunt u contact op-
nemen met de speeltuin. De gebruikersvergoe-
ding is in overleg, maar een tegenprestatie is 
ook heel fijn! 

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
E-mail: Bert.Dekker@buurtwerk.nl  
Tel.: 06 13 93 46 14.

Speeltuin “Taka Tukaland”
Cole Porterstraat 400
3066WT Rotterdam-Zevenkamp

De opgeknapte ruimte in "Het Kleintje Witje"

Jongeren lentemaanden 
bij Buurtwerk
Jongeren van 12 jaar en ouder opgelet! In de lentemaanden 
april, mei en juni kun je deelnemen aan allerlei leuke online- 
en buitenactiviteiten bij Buurtwerk. Van online escape rooms, 
boksen en voetbal, online gamen en koken tot aan online rap-, 
zang- of dansworkshops. Er is voor ieder wat wils! Benieuwd 
naar wat je allemaal kan doen in deze maanden? Kijk dan op 
de flyer of volg ons op Instagram en Facebook om op de hoog-
te te blijven van de laatste nieuwtjes.

Winactie: Bovendien maak je ook nog kans op één van de 
vele bol.com bonnen ter waarde 
van € 50,- ! Buurtwerk geeft in de 
lentemaanden elke maand drie 
bonnen weg. Wil je weten hoe? 
Kijk dan snel op onze Instagram-
pagina voor instructies en uit-
leg. Succes!

Instagram: youngbuurtwerk
Facebook: jongerenwerk PA
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Hoe komt de Fridtjof Nansen-
school in de vroegere school Ze-
venkamp in onze wijk terecht?
"Ons pand in Ommoord is op en 
versleten. Dit wordt gesloopt en 
in de zomer van 2022 is de nieuw-
bouw klaar en verhuizen we weer 
terug. Via de gemeente Rotterdam 
hebben wij het schoolpand aan de 
Jan Greshoffstraat toebedeeld ge-
kregen om ons tijdelijk te huisves-
ten. Het pand is opgeknapt en in 
januari hebben wij onze intrek ge-
nomen. De verwachting is dat we 
in de zomer van 2022 weer terug-
keren naar Ommoord." 

Wat voor type school zijn jullie? 
"Wij zijn een Jenaplan school. We 
hebben in totaal 400 kinderen ver-
deeld over 17 stamgroepen. In deze 
stamgroepen zitten kinderen van 
verschillende leeftijden door elkaar. 
Zo hebben wij vier stamgroepen 
7/8, vier stamgroepen 5/6, vier 
stamgroepen 3/4 en 5 stamgroe-
pen 1/2. Wij willen kinderen op 
onze school voorbereiden op hun 
rol in de maatschappij en gaan uit 
van leren voor, door en met elkaar. 
Dit kan het best als kinderen met 
verschillende leeftijden door elkaar 
zitten.
Ons team bestaat uit 30 personeels-
leden en dagelijks zetten wij ons in 

om de kwaliteiten van de kinderen 
zo goed mogelijk te ontwikkelen."

Wat is de ervaring van de directie 
tot nu toe in Zevenkamp? 
"Wij zijn heel erg blij met onze tij-
delijke locatie. Onze eerste contac-
ten met onze nieuwe buren ervaren 
wij als zeer positief en we zijn blij 
dat we het mooie pand aan de Jan 
Greshoffstraat weer een onderwijs-
functie hebben kunnen geven."

Hoe kijkt de school tegen de 
buitenruimte aan van de school?
"De buitenruimte heeft last van 
achterstallig onderhoud, verstopte 
putten, zwerfvuil, oude wrakken 
van fietsen etc. Het groen is uit-
bundig buiten zijn borders gegroeid 
en daar is het kunstgrasveld door 
vervuild. Er hebben al gesprekken 
plaatsgevonden met Stadsbeheer 
om de buitenruimte aan te pakken. 
In ons onderwijs willen we de bui-
tenruimte heel erg graag inzetten 
voor ons onderwijs, dat is tot nu 
toe wel een uitdaging."

Waar legt de Fridtjof Nansen de 
verbinding met de buurt?
"Gezamenlijk optrekken met be-
woners, wijkcomités en buurtwerk  
om de openbare buitenruimte 
rondom de school te upgraden naar 

een gezellig sport- en buurtplein. 
Wij zijn ons ervan bewust dat we 
een hele positieve rol kunnen spe-
len voor de wijk en willen deze rol 
dan ook heel graag uitvoeren. In-
middels hebben we de eerste over-
leggen gehad om in ieder geval de 
directe buitenruimte zo snel moge-
lijk aan te pakken."

Wat zijn de toekomstafspraken 
met Klein Rotterdam?
"Klein Rotterdam is de school die 
ook in het pand gehuisvest is. Wij 
hebben veel contact met elkaar en 
stemmen vaak met elkaar af. Klein 
Rotterdam heeft de ambitie om te 
groeien en wij stemmen onze beide 
behoeftes op elkaar af."

Is er een relatie gelegd met 
Wollefoppengroen?
"Ja dat klopt, we zijn ons aan het 
oriënteren voor Natuurlessen in de 
Taka Tuka Tuin."

Wat vindt de school van tuinieren?
"Bij ons oude pand in Ommoord 
hadden we een eigen schooltuin. 
Elke bouw had zijn eigen moes- 
en bloementuin. Vandaar onze 
interesse voor de Natuurlessen die 
we graag willen voortzetten."

En wat is de ervaring met 

kinderboerderij de Blijde Wei?
"Het zijn uitdagende en interactie-
ve lessen die gratis worden verzorgd 
door Stichting Natuurstad Rotter-
dam i.s.m. de gemeente Rotterdam. 
Onze ervaringen zijn positief met 
de Blijde Wei."

Wil de school gebruik maken van 
de ZevenKrant?
"Onze kinderen vinden het heel erg 
leuk om af en toe stukjes aan te le-
veren voor de ZevenKrant."

Hoe pakt de school de achterstand 
aan opgedaan in coronatijd?
"Op dit moment zijn we erg blij 
dat we weer helemaal open zijn. 
We merken dat het nog steeds een 
lastige en roerige tijd is. Veel kinde-

Vragen aan Fridtjof Nansen school
ren moeten thuis blijven omdat ze 
bijvoorbeeld verkouden zijn of toch 
niet helemaal lekker. Daarnaast 
hebben we helaas ook al een aan-
tal groepen in quarantaine moeten 
plaatsen. De onzekerheid rondom 
de gezondheid van kinderen, ou-
ders en personeelsleden maakt dat 
het onderwijsveld best wel onder 
druk staat. Met onze positieve hou-
ding maken we er het beste van en 
zijn we erg blij dat we nu in ieder 
geval weer fysiek les mogen geven.
De achterstanden worden steeds in 
kaart gebracht en gemonitord en 
gelukkig zijn er wat middelen be-
schikbaar om deze achterstanden 
in te halen. Concrete plannen hier-
voor volgen in de komende maan-
den."

We spreken met Agnes Reichardt 
(Brede School coördinator)  van de 
Ommoordse school Fridtjof Nan-
sen. Deze school is voor 1,5 jaar 
neergestreken in de vroegere locatie 
van de Zevenkrant en Uittiebuis. 
Het gebouw is fantastisch opge-
knapt. 
Anders is het gesteld met de buiten-
ruimte: het omringende groen is to-
taal verwaarloosd, overal liggen los-
se tegels en het kunstgrasveld is tot 
op de draad versleten. Het gaat om 
een openbaar gebied ook van grote 
betekenis voor de buurt. Een forse 
investering is dus aan de orde: een 
nieuwe kunstgrasmat. Stadsbeheer 
gaat zijn verantwoordelijkheid op-
nemen. Dit betekent: schoonspui-
ten van de putten zodat het veld 
niet regelmatig onder water komt, 

snoeien en verwijderen van wild 
groen, herstel van het tegelwerk. 
Door de anti-kraak is het gebied 
uit het zicht geraakt. De school ori-
enteert zich op natuurlessen i.s.m. 
Wollefoppengroen en Jacqueline 
Stammeijer.
Buurt en onderwijs trekken samen 
op. Agnes van de Fridtjof Nansen 
school maakte ook kennis met de 
Vredesfabriek, de fabriek van de 
Democratie. Die is actueler dan 
ooit. Bewoners die deze fabriek in 
het Huis van de Wijk bezochten, 
herinneren zich goed de impact op 
kinderen en het vormend en inter-
actief karakter ervan. Kortom het 
bestuur van de BOZ had een impo-
nerend gesprek. Nu is er tijd voor 
actie. We rekenen op de steun van 
het wijkcomité. 

Een gloednieuwe omge-
ving en tuinieren

Groene Vrienden, Beste Mensen, 

In de Taka Tuka Tuin liggen we aar-
dig "op schema" op het moment. 
Alle maartse zaden zijn de grond in 
gegaan! 
De bedden zijn inmiddels ook ont-
grast en liggen er prachtig zaaiklaar 
bij. De kapucijners, sugar snaps en 
tuinbonen nog tijdens de Wassende 
maan gelegd.
  
De zomerwortelzaadjes liggen op rij 
tussen de uien en knoflookbollen, 
wat voor een gunstige combinatie-
teelt zorgt. De wortelvlieg wordt 
namelijk door de geur van de uien 
in de war gebracht en de uienvlieg 
door de heel andere bladvorm van 
de peentjes. 
Ondanks storm en regenbuien lig-
gen de aardappels op hun plek, 5 
centimeter onder de oppervlak-
te zodat we ze later in het seizoen 
kunnen aanaarden. De klimplan-
tenrekken zijn al een paar keer 
weer recht overeind gezet, net als de 
kerstboompjes. De kleine soorten 
gaan wel aanslaan, de grote vari-
anten zullen in de loop van de tijd 
op de takkenril of in het Paasvuur 
belanden. 
De grote naaldboom achter het 
bijenhuis is opgekroond om licht 
te geven aan de bijen. De boom 
blijft staan, want hij is een bijzon-
der mammoetboom; weliswaar niet 
inheems maar wel uniek. De struik-

jes in het lint door het voedselbosje 
slaan goed aan, alle knoppen gaan 
botten en uitlopen. 
Zelfs de eerste maaiers zijn over de 
graspaden in de moestuin gegaan. 
De grassprieten zonder zaden wor-
den bijeen geharkt op een hoop en 
verspreid als mulchlaag in de per-
celen. 

Aan de bloemenborder wordt hard 
gewerkt door Thirza en in de krui-
dentuin zijn ook bloemen gezaaid 
door Helen. Met vereende krachten 
brengen we veel leven in deze Lust-
hof !!

Een andere grote klus die nog open 
stond, was het monteren van de 
zonnepanelen.
Ook deze klus is weer geklaard en 
op dit moment zijn alle panelen 
aangesloten en hebben we zonne-
kracht in huis. De komende weken 
houden we nog diverse tests maar 

het ziet er allemaal goed uit. 
We kunnen trots zijn dat ook met 
deze duurzame stap we een nog 
mooiere plek hebben weten te ma-
ken voor de bewoners van Zeven-
kamp.
Het wachten duurt al een jaar, maar 
hopelijk kunnen we dit jaar toch 
weer verder met het koken met de 
wijk zodat we elkaar als wijkbewo-
ners kunnen ontmoeten in 't Groe-
ne Stekkie.

Maar kom vooral langs in de Taka 
Tuka Tuin en geniet, ook in het 
zonnetje van de komende voor-
jaarsdagen.

Groet,

Jacqueline en Frenk, 
Wollefoppengroen & co,
Tel. 06 - 3943 6150.

Wollefoppengroen & Co.

... verwaarloosd groen ...
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KLEUREN  VOOR  KINDEREN

✂

Hier weer een berichtje van 
Inloop Zevenkamp.

De afgelopen tijd hebben we niet 
stilgezeten en de koffie is nog steeds 
bruin en gratis voor de wijkbewo-
ners.
Samen hebben we mutsjes gebreid 
voor het Ouderenfonds en deze zijn 
inmiddels ingeleverd.

Sinds kort hebben we een laptop en 
een aantal tablets om op te oefenen.
Wijkbewoners kunnen zo gratis oe-
fenen en leren omgaan met digitale 
middelen.

Ook worden er bij de bakworkshop 
elke donderdag heerlijke dingen 
gebakken zoals quiche en  kaneel-
broodjes.

Alle activiteiten worden voor uw en 
onze veiligheid in kleine groepjes 
gedaan en er wordt rekening ge-
houden met de 1,5 meter afstand 
en mondkapjes regels.
We hebben samen met de buren 
genoten van een optreden van El-

vis op het Carry van Bruggenplein, 
het was enorm gezellig er werd op 
afstand gedanst en meegezongen. 
Iedereen in de buurt heeft ook nog 
een paasbrood gekregen, met dank 
aan de Bewonersorganisatie Zeven-
kamp (BOZ).

Inloop Zevenkamp

Wilt u meedoen met een van de 
activiteiten? 
Geef u dan op of bel ons voor in-
formatie of kijk op de facebookpa-
gina van inloop Zevenkamp.

Tel: 088-2714201

Aan de Korne in de rivieren buurt kreeg het oude OPZOOMERteam weer 
de kriebels. Alles duurt te lang; we willen elkaar weer gewoon gedag kun-
nen zeggen. Gewoon op visite gaan. Het volgende werd bedacht. Laten we 
een gebaar van saamhorigheid maken en iedereen aan de Korne een leuke 
paasverrassing geven. Opzoomeren van de Gemeente deed een duit in het 
zakje en kwam over de brug met een sympathiek bedrag om dit mogelijk 
te maken.
Met vier mensen, drie vrouwen en een man, werden er schaaltjes gevuld 
met paaseitjes en in een leuk zakje gedaan. De volgende dag zijn een paar 
dames op pad gegaan om alle schaaltjes uit te delen. Het samenstellen van 
de bakjes voldeed niet echt aan de lopende coronaregels, maar soms moet 
je iets meer durven dan dat er mag. Zie de foto’s bij dit stukje. Iedereen 
bedankt die het mede mogelijk heeft gemaakt. Mocht u nou aan de Korne 
wonen en geen bakje hebben ontvangen zou dit kunnen kloppen: We kwa-
men een paar bakjes te kort.

Loek C. Ernst

Vrolijk Pasen

Breien voor het Ouderenfonds

LENTE!
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Elvis is alive! Paasverrassing van het Korne Opzoomerteam...



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

Bewonersorganisatie 
Zevenkamp (BOZ)
Tel. 06-375 630 93
stichtingboz@outlook.com
www.bo7kamp.nl
Facebook: Bewoners Organisatie 
Zevenkamp Rotterdam

Meldpunt
Bewonersactiviteiten
Ed de Meijer
Tel. 06-373 451 65

Huis van de Wijk Zevenkamp
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
Tel. (010) 455 37 99

Zevenkamp Blog
https://zevenkamp.wordpress.
com

Advieslijn Woonoverlast 
Rotterdam
www.awr010.nl
Tel. 088-3777666

Hobby Computer Centrum
Frits Wickerhoff
Aar 249a - 1e verdieping
Tel. 06-517 928 80

Leger des Heils Welzijn- en 
Gezondheidszorg
Maatschappelijk Centrum R’dam
Kooikerweg 28
3069 WP Rotterdam
Tel. (010) 222 98 88

Stichting 
Buurtwerk Alexander
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
Tel. 010-4553799
info@buurtwerk.nl
joost.kuijpers@buurtwerk.nl
Tel. 06-107 594 27

Vraag-Wijzer
Prins Alexanderplein 21
Charley Tooropsingel 52
Vrijdags 09:00 uur - 11:30 uur
Tel. 14010
info@vraagwijzeralexander.nl

Gebiedscommissie
Prins Alexander
Prins Alexanderplein 6
3067 GC Rotterdam
Tel. 14010

Roteb
Lucie Vuylstekeweg 5
3066 GT Rotterdam
Algemeen nummer 
Tel. 14010

GGD gezondheidslijn
Tel. 010-4339966
Spoedlijn:
Tel. (010) 286 60 99
www.ggd.rotterdam.nl

Dierenartsenpraktijk 
Zevenkampse Ring 741
3069 MD Rotterdam
Tel. (010) 455 74 10

Gezondheidscentrum
Zevenkamp
Aar 55
3068 HA Rotterdam
Tel. (010) 455 16 77
https://www.gczevenkamp.nl

Gezondheidscentrum 
Charley Toorop
Charley Tooropsingel 48
3059 WG Rotterdam
www.gccharleytoorop.nl
Tel. (010) 455 58 88

Fysiotherapeuten
Tel. (010) 455 81 05
 
Team Wijkgericht werken Ze-
venkamp (wijkverpleging)
Zevenkampwvp@conforte.nl
Tel. 085 808 2014

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
Ma t/m vr van 8.00-17.00 uur
Tel. 0800-0543 (gratis)

Vestia wijkkantoor
Zevenkamp
Tel. (088) 124 24 24

Woonstad Rotterdam
Prins Alexanderlaan 201
3065 RH Rotterdam
Van 8.30 uur tot 16.30 uur
Tel. (010) 440 88 00

Woonbron
Tel. (010) 286 88 66

BASISSCHOLEN
KBS de Vliedberg
Directeur: Yvonne Hoppener
Korne 180 
3068 GN Rotterdam
Tel. (010) 421 46 68

CBS ds. J.J. Buskesschool
Directeur: Debby Schefers
Ben Websterstraat 3-11
3069 XJ Rotterdam
Tel. (010) 455 29 40

OBS de Waterlelie
Directeur: vacature
Veluwemeer 1
3068 KM Rotterdam
Tel. (010) 421 10 20

COLOFON

De ZevenKrant is een uitgave 
van Stichting Bewoners-
organisatie Zevenkamp (BOZ)

BEREIKBAAR VIA 
Tel. 06-375 630 93
stichtingboz@outlook.com

REDACTIE
Ed de Meijer, Joost Kuijpers,
Mike Pieters

FOTOGRAFIE
Kees Bosman, Mike Pieters,

OPMAAK
M&A Digitale Producties

DRUK 
Flevodruk Harlingen

Oplage: 8.100

WIE

WAT

WAAR

ACCU
ACHTERLICHT
ACHTERWIEL
BAGAGEDRAGER
BAND
BEL
BIDON
BINNENBAND
CRANK
DERAILLEUR
E-BIKE
FIETSCOMPUTER

FIETSSLOT
FIETSTAS
HANDVAT
JASBESCHERMER
KETTINGSLOT
KINDERZITJE
MIDDENMOTOR
MOUNTAINBIKE
REMKABEL
SNELBINDER
SPAAK
SPATLAP

SPIE
SPIN
STADSFIETS
STUUR
TERUGTRAPREM
TOURFIETS
VELG
VENTIEL
VERSNELLING
VERSNELLINGSKABEL
VOORWIEL
ZADEL
ZĲTAS

Puzzel & win: Woordzoeker Fiets

De winnaar ontvangt een cadeaukaart.

AGENDA

PUZZEL | INFO

Zo doet u mee!
Los de prijspuzzel op en 
stuur uw oplossing in vóór
31 mei 2021, onder vermel-
ding van uw naam, adres en 
telefoonnummer.
E-mail naar:
stichtingboz@outlook.com

Of scan de QR-code.

De overgebleven letters vormen de oplossing.

Winnaar vorige puzzel:
J.M. van der Waarden-de Jong 
wonend in de Maracas.

Oplossing vorige puzzel:
“Glijbaan”

Poppentheater 
Jacobus Wieman
Maandag 10 mei 2021
Aanvang: 14.00 uur.

Huis vd Wijk Zevenkamp
Ambachtsplein 141
Reserveren via e-mailadres:
stichtingboz@outlook.com
Telefoon: 06-37563093

GRATIS ONLINE CURSUS
Peuter in zicht
Opvoeden en Zo 

31 maart (13.00-15.00 uur)
17 mei (09.15-11.15 uur) 

Let op!

Alle agendapunten zijn onder 
voorbehoud van de dan geldende 
coronamaatregelen.

Gevelconcert Winkelcentrum
Ambachtsplein
September 2021

Voor inlichtingen:
stichtingboz@outlook.com
Telefoonnummer: 06 37563093

Gratis proefles 
Anna van Leeuwen
Maandag 17 mei 2021
Tijd: 19.30-22.00 uur.

De Open Hof, Hesseplaats 441, 
3069 EA Rotterdam, Ommoord. 
Aanmelden via e-mailadres:
www.annavl.net of 
Telefoon: 010 4 20 39 24

����������

E J T I Z R E D N I K E L L V E S

A T O U R F I E T S K V E S E - T

C B T O L S S T E I F A B T N B U

H B A R E P Z N B V C N A E T I U

T L A N E A A N O H E R K I I K R

E E T G D M I L T D O L S F E E E

R I R E A A K E T T I N G S L O T

W W L U T G R A O A H B N D S D U

I R Z N G L E M B A P K I A N N P

E O U Ĳ I T N D N E N S L T E A M

L O E C T E R D R A L N L S L B O

M V H I D A V A R A I I E A B N C

S T E D P A S C P P G L N C I E S

P F I E T S T A S R D E S C N N T

A M O D E R A I L L E U R U D N E

A J A S B E S C H E R M E R E I I

K V E R S N E L L I N G V P R B F

ACCU
ACHTERLICHT
ACHTERWIEL
BAGAGEDRAGER
BAND
BEL
BIDON
BINNENBAND
CRANK
DERAILLEUR
E-BIKE
FIETSCOMPUTER
FIETSSLOT
FIETSTAS
HANDVAT
JASBESCHERMER
KETTINGSLOT
KINDERZITJE
MIDDENMOTOR

MOUNTAINBIKE
REMKABEL
SNELBINDER
SPAAK
SPATLAP
SPIE
SPIN
STADSFIETS
STUUR
TERUGTRAPREM
TOURFIETS
VELG
VENTIEL
VERSNELLING
VERSNELLINGSKABEL
VOORWIEL
ZADEL
ZĲTAS

Oplossing
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