Jaargang
9 - nr. 6,
December
2001
Pag. 2
- Kleine ze
lf
st
Pag. 3
- Homeop andigen
ath
Pag. 4
- Uittiebu ie
is
Pag. 5
- Fo
Pag. 6 - to’s Lagerhuis
Wijkbreed
,
Pag. 7 Wijkbreed
Pag. 8 Ouderenw
erkmeded
Pag. 9 eling
De
Pag. 10 -E advocaat weet ra
adl
ven voorst
ellen
Pag. 11 Persberich
te
Pag. 12 n
Adressen
om te bew
aren

Een uitgave van de BOZ

Even voorstellen

Brechtje en Ben hebben er zin in om in Zevenkamp aan de slag te gaan.
Ze noemen zich, samen met Joke
van Mourik, liever het ondersteuningsteam dan de opbouwwerkers
van Zevenkamp. Ze, dat zijn dan
Brechtje Simons en Ben van Zanten
die respectievelijk 1 september en
4 oktober jongstleden. hun intrek
hebben genomen in wijkgebouw De
Scheg.
Wie zijn Brechtje en Ben?
Brechtje (27) is geboren en getogen in Limburg, maar woont alweer
tien jaar in Rotterdam en dat doet
zij inmiddels samen met haar (nog
ouderwets genoemd) verloofde.
Ben (46) is een Rotterdammer. Hij
woont en werkt daar.
Wat is hun motivatie om
opbouwwerker te zijn?
Voor Ben is dat duidelijk zijn gevoel
voor rechtvaardigheid en zijn confrontaties met zaken waarvan ieder
redelijk denkend mens als haast
vanzelf zou zeggen ”Dit kan en mag
niet. Dat moet anders kunnen”. In
de loop der jaren heeft zich dat verder toegespitst op de directe woonwerk- en leefomgeving van mensen.
Daarmee bezig zijn, onder andere
door beïnvloeding van de plaatselijke politiek samen met de wijkbewoners, is voor Ben de drijfveer.
Brechtje vindt haar drive in het creatieve. Komend uit de theaterwereld

was ze op zoek naar een nieuwe
uitdaging. En die vindt ze doordat
in het opbouwwerk een beroep gedaan wordt op haar creativiteit.
Nieuwe mogelijkheden zoeken voor
en vooral met bewoners om aldus
door ondersteuning van die bewoners oplossingen te vinden voor de
problemen van een woongemeenschap als een wijk of buurt.
Waarom Zevenkamp als locatie?
Ik krijg een klein beetje de indruk
uit de antwoorden, dat deze vraag
eigenlijk overbodig is. Als bewoner
zou ik toch moeten weten wat er in
Zevenkamp aan de hand is, zo logisch klinkt het allemaal.
De wijk staat er nu zo’n twintig jaar
en na aanvankelijke rustige jaren
komt er beweging. Mensen trekken
weg en er komen nieuwe bewoners. Nu is verhuizen vrij normaal,
maar de eerste jaren was dat niet
het geval. Veel rust. De samenstelling van de bevolking verandert en
dat vraagt om andere voorzieningen. Zo worden in wijken met relatief veel ouderen natuurlijk minder
speelvoorzieningen getroffen dan
in een wijk met veel jonge kinderen. Daar moet je als bewoners en
dus ook de opbouwwerkers voortdurend alert op blijven. Verder hebben Brechtje en Ben voor Zevenkamp gekozen omdat er volgens

hun informatie veel activiteiten
door bewoners worden georganiseerd. Er schijnen nergens in Rotterdam zoveel opzoomer activiteiten te zijn dan in Zevenkamp. En
verder vormen de vraagstukken
rondom de komst van Nesselande
en de gevolgen daarvan voor
Zevenkamp een leuke uitdaging om
daar goede structurele oplossingen
voor te vinden.
Wat zijn de doelstellingen op
korte en - mogelijk - lange
termijn?
De lange termijn is, gelet op de
korte periode die beiden nog maar
in Zevenkamp werken, nog te ver
weg. Op korte termijn en denken
we aan de eerste helft van het volgend jaar, neemt Brechtje de lopende zaken van Sherita over, bijvoorbeeld de opzoomer-activiteiten en de dagelijkse dingen. Verder
zal zij trachten in gesprek te komen
met de jongeren in de wijk, om met
hen na te gaan welke onderwerpen
aandacht behoeven en hoe een en
ander kan worden aangepakt.
Ben, nog een maand korter hier en
dan nog part time (dat verandert
binnenkort in full-time), is zich nog
aan het inwerken. Omdat er zoveel
bewoners actief zijn in diverse
werkgroepen kost het best wel wat
tijd om de organisaties in Zeven-

Fotografiën: Corstiaan Breedveld

Brechtje gaat voor Zevenkamp.
kamp te leren kennen. Verder zal
hij zijn eigen nieuwe netwerk moeten opbouwen. Niet alleen met bewoners en de BOZ, maar ook maar
de openbare diensten en niet te
vergeten de ambtenaren en bestuurders van de deelgemeente en
zijn collega’s in de andere wijken
van Prins Alexander.
Wat is jullie wens?
Mijn wens is - en dat is ook voor mij
de uitdaging van mijn werk - dat
bewoners elkaar vinden en met elkaar in contact komen om samen
dingen te realiseren waarvan ze
vroeger het idee gehad zouden
kunnen hebben dat ze dat niet voor
elkaar zouden hebben kunnen krijgen. Bij dit proces wil ik dan , samen met Brechtje en Joke, graag
een ondersteunende rol spelen.
Brechtje hoopt op korte termijn
een goede vertrouwensrelatie te
hebben opgebouwd met de bewoners en vooral de jongeren, zodat
ze gezamenlijk de onderwerpen
kunnen aanpakken die in de ogen
van bewoners aangepakt moeten
worden. Een goede relatie is essentieel voor succes. En succes is een
goede woon-, werk- en leef-

Ben van Zanten, de nieuwe opbouwwerker van Zevenkamp.

Fotografie: Corstiaan Breedveld
omgeving.
Boodschap aan de bewoners?
Blijf niet hangen in de dingen die
slecht gaan, maar versterk de goede
punten uitgaande van de kwaliteiten van Zevenkamp. Als je dat doet
ben je beter in staat om bedreigingen om te zetten in kansen. Zorg
voor een goede communicatie,
praat en overleg met elkaar en roddel niet over elkaar. Dit slotwoord
van Ben maakt duidelijk dat
Brechtje, Ben en Joke volgens mijn
interpretatie voorstander zijn van
een open kantoor waar bewoners
ongevraagd binnen lopen. Ik heb
hen dat niet gevraagd, maar toen
ik voor het interview De Scheg binnen kwam, stonden de deuren van
hun kamers inderdaad open. Van
mijn kant dus de oproep: zoek ze
eens op. U zult er geen spijt van
krijgen.

Ondersteuningsteam
komt het dichtste
bij wat wij zijn
voor de
Zevenkampers

Fotografie: Corstiaan Breedveld

De Bewoners Organisatie Zevenkamp wenst u allen Prettig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar

Zevenkamp Bugel, Jaargang 9 - nummer 6, December 2001

2
Zelfstandigen in Zevenkamp

Puck’s Fruitpaleis
Na het vertrek van Van Dijk is het
niet veel meer geweest met de verkoop van groenten en fruit op het
Ambachtsplein.
Bloei en nabloei
Na de bloeiende zaak onder leiding
van Van Dijk zijn er nog weer twee
zaken in de business van groenten
en fruit gesprongen.
Waarschijnlijk zonder te beseffen
dat je pas goed geld verdient voor
langere tijd als je er hard voor
werkt. Je zal niet op een uurtje meer
moeten kijken. Natuurlijk is ook de
nodige vakkennis onontbeerlijk!
Nieuw bloed
Het schijnt dat de nieuwe uitbater
Puck Thakoersingh dat heel goed
beseft.
Puck is afkomstig uit Suriname. Geboren in het jaar 1961.
Hij is ook eigenaar van de succesvolle Toko op het Ambachtsplein en
samen met zijn vrouw Mila is hij de
groentezaak op het plein begonnen. Hij kent dus het Zevenkampse
publiek al jaren! Dat is te merken
aan de service die de klanten krijgen, maar ook aan het winkelaanbod.

Groenten - Fruit - Aardappelen - Salades - Rauwkost

Ruime keuze
Naast het aanbod aan groenten,
fruit, salades en rauwkost zijn er nu
ook artikelen die men niet in de eerste plaats met een groentezaak verbindt! Zo zijn er verschillende
stamppotten te koop, chili con carne, nassi, macaroni en diverse soepen. Maar in de zaak hangt ook een
grote poster voor verschillende
soorten roomijs!
Iets bijzonders?
Speciale wensen worden door Puk
graag in behandeling genomen en
uitgevoerd. Ook voor fruitmanden
kan men bij Puk terecht en naar
wens kunnen de mooiste dingen
ontstaan.
Kwaliteit
Maar waarschijnlijk het allerbelangrijkste is dat er met toewijding
en verstand van zaken wordt gehandeld. Kwaliteit speelt daarbij een
heel belangrijke rol. De klanten willen daar best voor betalen als het
maar hoge kwaliteit is.
Met al onze groeten en fruit met u toch beter uit. Aldus Puck & Mila.
Variatie
En dan natuurlijk de variatie in het
aanbod. Vooral op fruitgebied heeft
Puck veel te bieden.

Ook het uiterlijk van de winkel speelt
een belangrijke rol. Op het eerste
gezicht boezemt de zaak vertrou-

wen in. Alles ziet er vers uit en noodt
tot kopen. Een miskoop ligt niet in
de verwachtingen.

Fotografie: Rinus Klein
Ga maar eens kijken en neem dan
een grote boodschappentas mee !
Ernst van Yperen

Dicht u zelf ook, dan kunt u uw gedicht kwijt bij De Bugel.
Wellicht zullen wij hem plaatsen. Adres in colofon op pagina 3.

”Amorfa”
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Imkerstraat 18
3068 GX Rotterdam

telefoon 010 - 4560399
telefax 010 - 4201408

(Winkelcentrum Zevenkamp)

Lekker eten met ...
Lever op zijn Indonesisch
Snijd de lever in plakken van 1,5 cm dik. Maak een kopje vol mengsel van
bloem, paprikapoeder, peper en zout. Paneer de hierin afgespoelde en
drooggemaakte lever. Doe 125 gram boter in een pan en fruit de uien met
1 fijngesneden paprika in een hapjespan. De uien en paprika uit de pan
nemen en in het hete vet de lever dichtschroeien. Nu laten sudderen
totdat de lever gaar is. Van uien, paprika, bloem, tomatenpuree, ketjap en
bruine suiker een papje maken met water. Het papje bij de lever voegen
en alles een half uur goed laten sudderen met bijvoeging van af en toe
wat water. Let er wel op dat de lever niet te droog wordt tijdens het
sudderen door voldoende water bij te mengen.
Serveren met aardappelpuree en gestoofde in blokje gesneden aubergine met wat druppeltje citroen er door.

artin
Ingrediënten voor 4 personen
300 tot 500 gram Lever
1 Ui
1 Paprika
Ketjap
Bruine suiker
Boter
Peper en zout
Bloem
Tomatenpuree
Aardappelpuree
Aubergine

Lieveschat
Ikhebvandaagietsmooisgedaan
Ikzatingedachtenenikzagjestaan
Ikkeekomhoogenikkeekjetoenaan
Ikzagjeliefdeenerontsprootmijeentraan
Ikhebjemijnliefdeopenbaard
Ikhebjemijnhartgegeven
Ikhebjevanmijnontroeringverteld
Ikhebjemijnzielaangeboden
Ikwerdweerwakkerendachtmijngedachten
Ikvondzegoedzozewaren
Ikwenstejevooraltijdaanmijnzij
Ikmisjeaanblik,misjijookmij
Ikgamorgennogietsmooisdoen
Ikgajenogmaalsmijnliefdeverklaren
Ikdoedatnetzolangtotjijjeaanmijwiltopenbaren
Ikgeefjeintussendaneenwelgemeendetederezoen
Zodroomikopnieuwweerweg
Zogaikheelindeverteenzeg:
Zo,mijnlieveperfje,zohouiknouvanjou
Zoveel,allemachtigdatikzoveelvanjehou
Datikjeeeuwigwilminnen
Datikjeeeuwigwilminnen
Datikjeeeuwigwilminnen
Datikjeeeuwigwilminnen...
(Uit de te verschijnen bundel ”The sacred Ancient”)

Fotografie: Corstiaan Breedveld.
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Kerstklaverjassen
Gezellige avond met een lekker
kopje koffie. Er wordt steeds opnieuw geloot, wie met wie speelt.
De prijzen zijn in kerstsfeer. De
score wordt op de computer bijgehouden. Inschrijven uiterlijk maandag 17 december.
Woensdag 19 december 2001.
Aanvang 20.00 uur.
Deelname ƒ 6,–.
Nieuwjaarsreceptie
De organisaties gevestigd binnen
de Scheg zelf, nodigen u allen uit
om met ons te klinken op een gezond en voorspoedig nieuwjaar.
Uw gastheren/vrouwen van deze
nieuwjaarsbijeenkomst zijn:
Bewonersorganisatie Zevenkamp,
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Alexander en de beheercommissie van Wijkgebouw de
Scheg.
Woensdag 2 januari 2002 van
19.00 uur tot 21.00 uur.
Entree gratis.
Welkom
(Rotterdams Wijktheater)
Pension Nieuw Nederland is een
klein Rotterdams pension. Lena, de
eigenares, runt het huishouden dat
bestaat uit een bonte mengeling
van bewoners. Ze komen oorspronkelijk uit Turkije, Suriname,
Marokko en Nederland. Op en dag
komt er een brief met een bijzonder verzoek. Het hele pension is in
rep en roer.
Vrijdag 11 januari 2002.
Aanvang 20.15 uur.
Entree 2,30 euro.
Vijland
(Kindertheater Prink en Co)
Kinderen uit het publiek stappen

samen met Wilbert het boek in. Het
boek waaruit voor alle kinderen in
de zaal een eigen gelukksschelp te
voorschijn komt. Sfeervolle muziek
en belichting versterken de
betovering.
Vrijdag 18 januari 2002.
Aanvang 16.00 uur.
Entree 7,95 euro.
Van 4 tot 12 jaar.

.
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Braderie Ambachtsplein

Mexicaanse avond
(M.m.v. van dansgroep Viva Mexico)
Om 20.00 uur staat de tafel gedekt
met chili concarne, stokbrood en
salade. Het enige wat u verder moet
meebrengen is een goed humeur.
Vrijdag 25 januari 2002.
Aanvang 20.00 uur.
Entree 7,95 euro.
Captainsdiner
(Shantykoor Albatros)
Tijdens het captains diner
(capucijners met toebehoren) kunt
u luisteren naar het Albatros
Shantykoor.
Vrijdag 8 februari 2002.
Aanvang 20.00 uur.
Entree ƒ 7,95 euro
Seniorenmiddag met
playbackshow
Dinsdag 12 februari 2002.
Aanvang 14.00 uur.
Entree 4,50 euro
De lolletrol
(Kindertheater Annette Dekker)
Waarom is de grond zo vies? De
lolletrol wordt erop uitgestuurd om
uit te vinden wat er aan de hand is
in het kabouterbos.
Vrijdag 15 februari 2002.
Aanvang 16.00 uur.
Entree 2,30 euro.
Van 2 tot 10 jaar.

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs

.

3

Iedere laatste dinsdag van de
maand, dus op 29-1-2002 en
26-2-2002.
De spelregels zijn als volgt:
Een ieder die zijn/haar spullen
wil verkopen krijgt van de
medewerkers van De Scheg
een deelnemersnummer. Dit
nummer blijft van u. Als u een
volgende keer weer mee doet
gebruikt u dit zelfde nummer.
Van 10.00 tot 12.00 uur
kinderkleding/speelgoed
brengen.
Van 13.00 tot 15.00 uur
kinderkleding/speelgoed
verkoop.
Van 16.00 tot 16.30 uur
ophalen restant kinderkleding/speelgoed.
+ de opbrengst van het
verkochte minus 20%. Deze
20% is voor de zaalhuur,
eventueel nieuw aan te
schaffen materialen en voor
nieuwe activiteiten in De
Scheg.
Voor meer info: De Scheg,
telefoon 456 39 93.

Fotografiën: Corstiaan Breedveld
Volop live muziek op het Ambachtsplein tijdens de daar gehouden
braderie. Het was lekker wandelen
en shoppen op de braderie. De winkeliers hadden hun best weer gedaan door allemaal een kraampje
voor hun winkel te bemannen. Bij
de toko met Pakistaans eten bijvoor-

beeld kocht ik mango’s voor f 1,25.
Zeg nou zelf, als dat geen braderie
prijs is.
Verder was er weer de oude vertrouwde draaimolen voor de kleintjes. Er waren ook kraampjes van
buitenaf, met veel handgemaakte
sieraden, leren riemen en glasgra-

veerwerk. En zoals altijd was het
Leger des Heils ook weer van de
partij met hun voorlichtingskraam.
Het is leuk om op te merken dat iedereen opgewekter is dan anders.
Komt dat door de braderie of door
het zonnetje of door beiden wellicht. Wie het weet mag het zeggen.

wij zijn echt niet gek
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De bloemist
voor al uw
groenideeën
Voor al uw bloemwerken door geheel
Nederland
en over de gehele wereld
Ambachtsplein 85, 3068 GV Rotterdam Zevenkamp
Telefoon 010 - 4.55.77.63
- mochten een welverdiende medaille in ontvangst nemen -.

BOENDER MAKELAARDIJ
Zevenkampse

Ring

nummer 743
Rotterdam
T e l e ffoo o n
010-2869997
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www.boendermakelaardij.nl

TAXATIE

HYPOTHEEK

A
A
N
K
O
O
P

DE L.M.V.-MAKELAAR IN UW WIJK

Koken met speksteen, Shiatsu
massage op de fiets, Mandala’s
tekenen bij Harry potter, Gitaarlessen met poppen
Waarschijnlijk vraagt u als lezer
zich terecht af of ze in Buurthuis
Uittiebuis nu helemaal gek zijn geworden. Wel, als echte insider kan
ik u verzekeren: ”niets is minder
waar”. Een ding is wel zeker: de laatste maanden is er in ons Buurthuis
op één na geheel vernieuwd beheersteam, met twee van de vijf
nieuwe SCWers en met verschuivingen van functies en taken en de
daarmee gepaard gaande tijdelijke
Chaos met grote inzet gewerkt, om
Uittiebuis nog leuker, gezelliger en
toegankelijker voor de buurt te
maken, dan het al was.
Nieuwe activiteiten
Ongeacht alle veranderingen hebben wij aan het begin van het seizoen 2001/02 toch een aantal
nieuwe activiteiten met succes in
Uittiebuis geïntroduceerd. Eén ervan is de cursus Shiatsu massage,
een drukpunt massagetherapie die
positief werkt bij klachten als hoofdpijn, rugpijn, slapeloosheid, spierpijn en stress. Het geeft meer energie, vitaliteit, ontspanning en is leuk
om te doenbij jezelf en anderen.
Inmiddels start alweer de tweede
beginnerscursus en daarnaast ook
een cursus voor gevorderden.
Wordt vervolgd in januari 2002.
Ook is het zeker weten zeer gezond
(denk wel aan regenkleding) om op
de fiets naar de Shiatsu massage
cursus te komen, onze bedoeling
met de fiets in regel 1 was eigenlijk
een andere. Sinds begin november
is er in de grote zaal van Uittiebuis
op maandagmiddag gelegenheid
voor allochtone mensen om te leren fietsen. Ook theorielessen zijn
een onderdeel ervan. De lessen
worden georganiseerd door stichting Zahra.
Spek, Spekkie, Speksteen...... ik kan
u nu verzekeren, ze hebben niets
met mekaar gemeen, behalve de
eerste vier letters. Besloten werd
toen om dan maar een cursus ”Koken voor heren” op te zetten, zonder speksteen maar met succes. 8
verwachtingsvolle heren worden
iedere week weer door keukenprinses Henny Daalhuisen getrakteerd op een lesjes ”Hoe wordt ik
keukenprins”. Gezamenlijk pogen
zij dan een voor- hoofd- en nagerecht te bereiden en reken maar dat
ze hun best doen want ze eten het
daarna zelf gemeenschappelijk op.
Heel anders ligt dat bij de cursus
”Beeldhouwen in Speksteen” Niet
met mes en vork maar met stenenraspen en vijlen en kleine stenenbeiteltjes gaat men deze zachte
steensoort te lijf, om als resultaat
een mooi abstract of realistisch ( b.v.
mens of dier) gevormde steen mee
naar huis te nemen. De volgende
cursus begint woensdagavond 16
januari 2002.
Mandala’s tekenen voor kinderen
hoort ook bij de in september
jongstleden nieuw geïntroduceerde
activiteiten in Uittiebuis en zoals het
zich laat aanzien met groot succes.
Het is niet alleen leuk en stimule-

rend voor verbeelding en fantasie
maar kan ook een rustgevende uitwerking hebben en de concentratie verhogen. Inmiddels is al op de
maandagmiddag de tweede cursus gestart, en er is zelfs een wachtlijst voor de cursus die in januari
van start gaat.
Poppen worden echte mensen, althans op zaterdag, als er in Uittiebuis gitaarlessen gegeven worden
Docent Ersan Kezir. De leerlingen
krijgen een half uur privé-les, de
door de docent gekozen methode,
omdat volgens hem ieder mens
nogal verschild van talent en lestempo, en hij zo zijn ongedeelde
aandacht aan iedere leerling kan
geven, wat zeker de kwaliteit van
de lessen ten goede komt.
Poppen komen dan aan bod bij de
cursus poppen maken, die in Uittiebuis vanaf Januari 2002 op de
dinsdagmiddag voor volwassenen
gepland staan. Poppen zijn niet alleen leuk voor kinderen maar ook
menig volwassene kan er veel plezier aan beleven. Gezicht, voeten
en handen worden van Fimoklei
gevormd, lichaam uit ijzerdraad en
fiberfill. Ook aan het aankleden van
de poppen word in de cursus veel
aandacht besteed. Men kan naar
voorbeeld maar ook naar eigen
fantasie werken. Een leuke activiteit voor de echte poppenliefhebber.
Kinderen kunnen in Uittiebuis ook
nog (hoe kan het anders) terecht
voor het Harry Potter project. Voorlezen, knutselen, koken en, en, en...
Dit alles met als thema de favoriete
verhalen van Harry Potter.
Natuurlijk is dit alleen maar een klein
deel van alle activiteiten.
Let Op! In week 1 (2 t/m 6 januari
2002) staat er ook bom vol informatie over Uittiebuis in de middenpagina van de de Postiljon
Geheugentraining
Bij het ouder worden is het niet
vreemd dat het geheugen je wel
eens in de steek laat, dit hoeft echter geen reden tot bezorgdheid te
zijn.
Vaak is de oorzaak hiervan dat het
geheugen minder wordt geactiveerd, bijvoorbeeld omdat je niet
meer deelneemt aan het arbeidsproces. Maar ook concentratie, of beter gezegd het gebrek aan concentratie kan hierin een grote rol spelen. In de cursus geheugentraining
wordt met name veel aandacht besteed
aan het
waarnemen,
Fotografie:
Vera
Vredeveld. opslaan
en terughalen van informatie.
Daarnaast wordt er informatie gegeven over de werking van het geheugen en veel tijd wordt besteed
aan praktische oefeningen, het gebruik van ezelsbruggetjes en het
geven van tips.
De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur en wordt gegeven
op de dinsdagochtend van 9.30 uur
- 11. 30 uur. De eerste bijeenkomst
is op 22 januari 2002. De prijs is
21,- euro met Rotterdampas 13,65
euro, materiaalkosten circa 6,euro.
Uitgaansgroep 55-plussers
Vanuit buurthuis Uittiebuis is er een

Telefoon 010 - 4555017
uitgaansgroep voor 55-plussers
actief. We willen deze groep uitbreiden met nog een aantal gezellige
mensen. De uitgaansgroep komt in
januari weer bij elkaar om af te spreken welke voorstellingen op het
gebied van toneel, musical, ballet
en muziek men met elkaar gaat bezoeken. In januari wordt het programma samengesteld voor het eerste half jaar van 2002. Heeft u ook
eens zin om met een aantal anderen uit te gaan en een voorstelling
te bezoeken? Meld u dan aan voor
de uitgaansgroep! U bent niet verplicht elke voorstelling mee te gaan,
u kiest gewoon wat u leuk vindt!
Aanmelden vóór donderdag 10 januari bij Buurthuis Uittiebuis.
Nederlandse taalles
Iedere donderdag wordt er in de
grote zaal van het buurthuis een
soort privé les gegeven. ’s ochtends
van 9.30 uur tot 11.00 uur, ’s middags van 13.00 uur tot 14.30 uur
en ’s avonds van 20.00 uur tot
21.30 uur. De kosten zijn afhankelijk van uw inkomen.
Fietsles theorie en praktijk
Iedere maandag middag van 13.00
uur tot 15.00 uur. Dit wordt georganiseerd door St. Zahra, voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met Mevrouw Oortgijs 010 - 4568642.
Hindoestaanse les voor kinderen
Zondagochtenden van 10.00 uur
tot 13.00 uur. Deze lessen worden
georganiseerd door St. OALT, voor
meer informatie en opgeven kunt u
contact opnemen met Dhr. Choenni
telefoon 06.18.37.70.08.
Salsa
In februari start er een nieuwe cursus Salsa. De lessen worden gegeven door de zeer enthousiaste ervaren docent Willie Djahoen.
Voor kinderen vanaf 5 jaar
Woensdagen van 13 februari tot 3
juli 2002, van 17.00 uur tot 18.00
uur, prijs 53,89 euro, met Rotterdampas 35,03 euro.
Voor beginners volwassenen
Woensdagen van 13 feburari tot en
met 3 juli 2002, van 19.00 uur tot
21.00 uur, prijs 86,22 euro, met
Rotterdampas 56,04 euro.
Voor gevorderden volwassen
Woensdagen van 13 februari tot en
met 3 juli 2002, van 21.00 uur tot
23.00 uur, prijs 86,22 euro, met
Rotterdampas 56,04 euro.
Klassieke Hindoestaanse dans
In februari start er een nieuwe cursus klassieke Hindoestaanse dans.
De lessen worden gegeven door
docente Briedj Jainandunsing.
Voor kinderen vanaf 5 jaar
Woensdagen van 6 februari tot 26
juni 2002, van 17.00 uur tot 18.00
uur, prijs 51,05 euro, met Rotterdampas 33,18 euro.
Voor beginners volwassenen
Woensdagen van 6 februari tot 26
juni 2002, van 18.00 uur tot 19.00
uur, prijs 51,05 euro, met Rotterdampas 33,18 euro.
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”Het Lagerhuis”

Fotografie: Corstiaan Breedveld

”Het Lagerhuis” in de Vijf Havens Oud en jong tegenover elkaar, met elkaar. Samen een oplossing zoeken voor onder andere de hangplekken en vermeende en echte overlast.
De avond werd druk bezocht.
Soms onstond er spontaan een
dicussie (zie foto rechtsboven).

Afscheidsfeest van Sherita
Sherita heeft afscheid genomen op
een zeer gastvrije manier. Voor iedereen was er een hapje en een
drankje. Vooral de hapjes waren in
trek. Juist omdat ze zo anders waren. Iedereen moest natuurlijk proeven.

Als klap op de vuurpijl deed een van
haar nichtjes een voortreffelijke
dans. Met deze dans werd een verhaal verteld, dat naar het idee van
de redactie best wel ingewikkeld en
lang was. Wij dachten nog, wat een
lang verhaal eigenlijk.

Sherita (rechts) kijkt hoe haar nichtje de sterren van de hemel danstt.

Iedere toeschouwer was werkelijk
onder de indruk, van vooral het
enthousiasme en de spontaniteit
van de danseres.
Sherita, bedankt voor al je inzet en
het gaat je goed.

Fotografie: Corstiaan Breedveld
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Zevenkampsering wordt doorgetrokken naar Nesselande
De Zevenkampse Ring zal worden
doorgetrokken richting Nesselande.
Dit gebeurt ter hoogte van het Leekstermeer, op de plek waar hij ombuigt richting metrostation de Tochten. De plannen voor de nieuwe weg
en voor de reconstructie van de
Zevenkampsering komen binnenkort in bespreking. Als de deelraad
van Prins Alexander zijn goedkeuring heeft gegeven aan dit plan, kan
gestart worden met (voorbereidingen voor) de uitvoering. De werkgroep GON (Gevolgen Ontsluiting
Nesselande), waaraan naast vertegenwoordigers van de deelgemeente en de DS+V, ook wijkbewoners
deelnamen, werd ook bij de opstelling van de plannen betrokken. Als
de aanleg van de weg volgens plan
verloopt, zal deze in de loop van
2003 klaar zijn voor gebruik.

gebruiken als doorgangsroute richting centrum. Dat geeft natuurlijk
een hoop extra drukte. Dat moeten
we niet gaan ontkennen of bagatelliseren. De deelgemeente en de
Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting hebben bekeken wat eraan gedaan kan worden om de overlast
voor Zevenkamp zoveel mogelijk te
beperken. Daartoe zijn de volgende
maatregelen voorgesteld.

Om te beginnen wordt de weg bij
de aansluiting Nesselande-Zevenkamp verbreed, met name vanwege
de nieuwe opstelstroken die er zullen komen. Ook komen er ter
hoogte van de aansluiting stoplichten. Verder wordt het wegdek van
de Zevenkampsering van een nieuwe, zeer sterk geluiddempende asfaltlaag voorzien, het zogenaamde
fluiterasfalt. Daarnaast worden onVeel bewoners van de Zevenkampse geveer 450 huizen, voornamelijk
Ring en onmiddellijke nabijheid vre- aan de Zevenkampsering en de
zen de grote verkeersdrukte die de Schollevaartsedreef, extra goed
ontsluiting van Nesselande richting geïsoleerd, waardoor het verkeersZevenkamp, met zich mee zal bren- lawaai niet tot in de huizen kan doorgen. Die angst voor de toename van dringen.
het verkeer op de Zevenkampse Ook worden bij de kruisingen op
Ring is ook niet geheel onterecht. de Zevenkampse Ring met de CapErik Pot, beleidsmedewerker bij de elseweg verkeerslichten geplaatst
deelgemeente: ”De mensen uit en bestaat het plan om de weg in de
Nesselande zullen (zeker de eerste bocht (waar is dit precies) smaller te
tijd) boodschappen gaan doen in maken. De achterliggende gedachte
het winkelcentrum in Zevenkamp en hierbij is dat een automobilist op een
misschien ook hun kinderen hier op smallere weg automatisch vaart zal
school doen en/of gebruik maken minderen, waardoor het, met name
van andere voorzieningen in de wijk. voor overstekende kinderen, toch
Ook zullen zij de Zevenkampse Ring nog te doen is veilig de overkant

Hier komt de nieuwe weg van en naar Nesselande.
van de weg te bereiken.”
Verder voorzien de plannen in de
aanleg van groene heggen van ongeveer één meter hoog en breed,
die op de Ring, waar dat mogelijk
is, aan weerszijden van de hoofdrijbaan worden aangebracht. Dit
groen heeft weliswaar geen invloed
op de verkeersdrukte, maar maakt
de straat wel wat aantrekkelijker.

van Zevenkamp echter ook grote
voordelen. In Nesselande komen
voorzieningen die ook voor Zevenkampers aantrekkelijk zijn: er komen
nieuwe scholen waardoor ouders uit
een groter aanbod kunnen kiezen.
Ook de bibliotheek die gebouwd zal
worden, vormt een aantrekkelijke
uitbreiding, waar inwoners van Zevenkamp hun voordeel mee kunnen
doen. Via de nieuwe weg kom je met
Nesselande ook aantrekkelijk
de auto zo bij de uitgebreide Zevenvoor Zevenkamp
huizerplas, waarlangs een strand en
De komst van de nieuwbouwwijk een boulevard worden aangelegd,
Nesselande heeft voor de inwoners met in de zeer nabije omgeving een

Fotografie: Corstiaan Breedveld
oeverpark. Deze plas zal ook heel
goed per fiets te bereiken zijn langs
via één van de vele fietspaden die
Nesselande krijgt. En vanaf 2005
kan iedereen zelfs met de metro
naar de plas, via de doorgetrokken
metrolijn. Een andere ontspanningsmogelijkheid biedt het zogenaamde stroompark. De aanleg
hiervan start in 2003. Het park
krijgt een ecologische en een recreatieve functie. Uiteraard zullen
op de nieuw aan te leggen sportvelden straks ook Zevenkampers
van de partij kunnen zijn.

Zuidelijk Wijkpark: meerderheid kust voor Rust en Ruimte
De van 10-13 oktober gehouden
Inloopmarkt inzake het Zuidelijk
Wijkpark, heeft zo’n 200 bezoekers
getrokken. De deelgemeente toonde
zich blij met deze aandacht voor het
park. 130 bezoekers vulden een
enquêteformulier in, waarop ze

Inloopmarkt.

konden aangeven welke variant
voor de inrichting van het wijkpark
hun voorkeur heeft. Op een zevental panelen waren de mogelijkheden
voor de inrichting van het park duidelijk weergegeven. De alternatieven voor Rust en Ruimte waren

Speel en Doe en Kleur en Fleur.

Tot grote verrassing van Jaap de
Boer, beleidsmedewerker bij de
deelgemeente, die zich bezighoudt
met de herinrichting van het park,
gaf 40% van de mensen die het
vragenformulier invulde, de voorkeur aan een rustige invulling van
het park. Het voorstel Rust en
Ruimte bevat onder meer de aanleg van een uitgebreide ‘waterzitplek’.
Onder de bezoekers waren opvallend veel jongeren. Een aantal mensen maakte van de gelegenheid gebruik om met de lift in het ’Woongebouw’ helemaal naar boven te
gaan, om daar een kijkje over de
wijk te kunnen nemen. Het voorstel
Rust en Ruimte bevat onder meer
de aanleg van een uitgebreide
‘waterzitplek’. Veel mensen toonden zich hier enthousiast over. De
uiteindelijke beslissing voor de invulling van het park wordt genomen door het Dagelijks bestuur.
Maar bewoners kunnen ervan uitFotografie: Corstiaan Breedveld gaan dat het door hen met meer-

derheid van stemmen gekozen Het asfaltveld, dat nu voornamelijk
als basketbalveld gebruikt wordt,
thema uitgevoerd zal worden.
krijgt een multifunctionele bestemDe uitvoering van de inrichting zal ming. Ook hiervoor zijn de plannen
gefaseerd verlopen. Voor volgend nog niet uitgekristalliseerd maar het
jaar staat de aanpak van de paden- moet in ieder geval ook voor ander
structuur op het programma, even- sporten bruikbaar worden.
als het aanbrengen van de zitplekken bij het water. De bestaande Tijdens de afrondende fase, die voor
paden zullen breder gemaakt wor- 2004 op het programma staat, zal
den zodat zij ook goed gebruikt het bestaande rosarium worden
kunnen worden door rolstoelers en aangepakt. Wat er precies mee gemensen met rollators. In de zoge- beurt is ook nog niet besloten.
naamde kersentuin zullen rondom Wie meer wil weten over de plande bomen banken aangebracht wor- nen voor het park, kan vanaf 17 deden. Ook is het de bedoeling om cember informatie krijgen op twee
achter het ’Woongebouw’ fraaie locaties: tijdens het publieksplanten neer te zetten waar bewo- spreekuur dat dagelijks van 12ners ook vanuit hun huis kunnen 13.30 gehouden wordt en in het
genieten.
Wijkgebouw De Scheg aan het
Ambachtsplein. Bewoners die meeIn 2003 zal de aanpak van de pa- gedaan hebben aan de enquête, krijdenstructuur worden afgerond. De gen sowieso een brief met meer inkersentuin zal worden opgevrolijkt formatie thuis gestuurd.
met struiken en kleurige bloemen en
planten. Ook de bestaande, kleine Op 14 januari is er een openbare
speelplaats zal worden heringericht. commissievergadering over de planOp dit moment zijn daar nog geen nen voor het park. Iedereen is daar
concrete voorstellen voor gemaakt. ook van harte welkom.
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Nieuwe buurtagent voor veiligheid en leefbaarheid
De functie van wijkagent gaat verdwijnen. Vanaf begin 2002 komt de
buurtagent hiervoor in de plaats.
Deze functieverandering binnen het
politiecorps heeft ook gevolgen
voor Zevenkamp. We vroegen Ben
de Nijs, wijkteamchef van zowel
Zevenkamp als Ommoord en Nesselande om een toelichting hierover.
Ben de Nijs: ’Begin 2002 worden inderdaad officieel buurtagenten aangesteld, en wel in de hele Rotterdamse regio. Iedere buurt krijgt zijn
eigen agent. Voor Zevenkamp zijn
dat er drie, want we hebben de wijk
in drieën opgedeeld. Nieuw Verlaat,
Ambachtsland en de Tochten. Deze
buurten krijgen dus zeer binnenkort
allemaal hun eigen buurtagent. Wie
dat zullen zijn, kan ik nu nog niet
zeggen, daar zijn we nog volop mee
bezig. Buurtagenten hebben een
uitgebreider takenpakket dan hun
voorgangers. De wijkagenten hadden vooral een sociale functie, zij
Bellen met de politie:
Alleen in spoedgevallen:
112
Voor alle andere zaken:
0900 8844

waren bewonergericht bezig. De
buurtagent daarentegen houdt zich
met alle zaken in zijn/ haar buurt
bezig, behalve dan de spoedeisende
gevallen. Voor deze laatste moeten
mensen nog altijd direct het alarmnummer van de politie bellen, de
rest van de zaken worden door de
buurtagent behandeld. Deze is
straks hét aanspreekpunt van de
buurt. Hij/zij houdt zich bezig met
alles betreffende veiligheid en leefbaarheid.
Een buurtagent kan ook ’gewoon’
bekeuringen uitdelen of bijvoorbeeld een actie starten om de criminaliteit in een bepaalde buurt te
gaan bestrijden, als daar aanleiding
voor is.”
De nieuwe buurtagent zal volgens
de Nijs, om goed te kunnen functioneren, zoveel mogelijk netwerken. Hij houdt contact met alle organisaties die er in de buurt zijn en
zal, waar nodig, met hen samenwerken. Daarbij zal de agent zoveel als
mogelijk op straat zijn. Mensen zullen de agent dus regelmatig treffen
en de agent zal weten wat er zijn
buurt allemaal speelt. Buurtagenten
hebben ook een coachende functie voor toezichthouders, veilig-

Nieuw Politie bureau in Woongebouw aan de Zevenkampse Ring.
heidsassistenten en andere wijkteampolitiemensen. Buurtagenten
worden niet ingezet voor andere
taken, zoals de begeleiding van
grote evenementen in de stad. In
januari zal de politie Zevenkamp in

een officiële presentatie de buurtagenten introduceren.
Wie de buurtagent wil spreken, kan
het algemene nummer van de politie bellen: 0900 8844 en vragen
naar de buurtagent van de buurt

Multicultureel kookboek door Margriet Vonk
door vooral allochtone inwoners
van Rotterdam: het geheel is een
heel kleurrijk smulboekje geworden
waarin recepten staan van
Roterdammers, afkomstig uit vele
landen. Naast de heerlijke gerechten die eenvoudig te bereiden zijn.
Bestel het boekje nu en u ontvangt
het thuis voor ƒ 17,50,U kunt het boek bestellen door te
bellen naar Margriet Vonk: 0102763510. Wie snel bestelt, heeft het
boekje nog voor de kerstdagen in
huis. Bestellen per e-mail kan ook:
Stuur dan een bericht naar
margvonk@xs4all.nl en vergeet
niet erbij te schrijven hoeveel exemplaren u wenst en wat uw telefoonnummer is.
Ook is het mogelijk 0m ƒ 17,50,- of
een veelvoud hiervan per giro over
te maken. Vermeld dan wel duidelijk uw adres. Wie met girotel betaalt, heeft het boek ook nog voor
de kerstdagen in huis.

Fotografie: Joop Zeemeijer
waarin men woont. Mocht deze op
dat moment niet te bereiken zijn,
dan wordt er een boodschap achtergelaten en zal er door de agent
zo spoedig mogelijk contact met de
beller worden opgenomen.

Colofon
Wijkbreed
Wijkbreed verschijnt bij wijze van
experiment een jaar lang als katern
in De Zevenkamp Bugel. Het doel is
versterking van buurtgerichte
communicatie.
Wijkbreed geeft extra aandacht aan
gebiedsgerichte samenwerking en
activiteit en wil een bijdrage leveren
aan participatie van bewoners aan
het wijkbeheer in hun eigen
deelplan of onderdeel van de wijk
Zevenkamp, opdat meer mensen
gaan meeweten, meedenken en
meedoen in zaken die hun buurt
aangaan.
Wijkbreed wisselt brede en actuele
informatie uit op buurtniveau.
De redactie bestaat uit:
Cock Snel namens de corporaties
Woongoed Rotterdam, Woonbron
Rotterdam en Woning Bedrijf
Rotterdam, Ben van Zanten van het
opbouw-werk Zevenkamp en
Waheeda Dahoe van het Bureau
Sociaal Wijkbeheer deelgemeente
Prins Alexander en Margriet Vonk.
Journaliste
Margriet Vonk
Fotografie
Corstiaan Breedveld

Nog op zoek naar een bijzonder geschenk voor een smulpaap, of
houdt u zelf misschien ook van bijzonder eten? Bestel dan snel het
leuke en toegankelijke multicultu-

rele kook- en leesboek. Schrijfster
Margriet Vonk nam een kijkje in de
vele keukens van Rotterdam
Na meer dan een jaar aan voorbereidingen is het te koop: het mul-

ticulturele kookboek van Margriet
Vonk. Zij verzamelde wereldrecepten en combineerde deze met
persoonlijke verhalen over verschillende eet- en feestculturen, verteld

Lay-out
De Bugel
Redactieadres
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
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Vervolg Uittiebuis
Voor gevorderden volwassen
Woensdagen van 6 februari tot 26
juni 2002, van 19.00 uur tot 20.30
uur, prijs 76,58 euro, met Rotterdampas 49,77 euro.
Capoeira
In februari 2002 start de nieuwe
cursus zowel voor kinderen als volwassenen.
Voor kinderen van 6 tot 12
Dinsdagen van 19 februari tot 16
juli 2002, van 18.30 uur tot 19.30
uur, prijs 65,80 euro met Rotterdampas 42,77 euro.

gelijk om Mexicaans te leren dansen.
Voor kinderen van 6 tot 10 jaar
Zaterdagen van 12.00 uur tot
13.00 uur, prijs 53,89 euro, met
Rotterdampas 35,03 euro.
Voor tieners van 10 tot 12 jaar
Zaterdagen van 13.00 uur tot
14.00 uur, prijs 53,89 euro, met
Rotterdampas 35,03 euro.

Suikerfeest voor kinderen
Op woensdagmiddag 9 januari
2002. Het suikerfeest wordt door
mensen met het Islamitische geloof
gevierd na afloop van de Ramadan.
De Ramadan is een vasten periode
Voor jongeren en volwassenen
die dit jaar van ongeveer 17 noDinsdagen van 19 februari tot 16 vember tot 17 december 2001
juli 2002, van19.30 uur tot 20.30 duurt. Meestal wordt het suikerfeest
uur, prijs 65.80 euro met Rotter- met familie en vrienden gevierd.
dampas 42,77 euro.
Deze keer willen we er in buurthuis
Mexicaanse volksdans
Uittiebuis een gezellige feestelijke
Iedere zaterdagmiddag is het mo- middag van maken.

Wat gaan we doen?
Er komt iemand iets vertellen over
onder andere: wat de ramadan is,
wat het suikerfeest is en op welke
manieren het gevierd kan worden.
De kinderen kunnen in groepjes aan
verschillende onderdelen meedoen
zoals een soort koekjes bakken, iets
knutselen, spel en dans.
Wat we precies gaan doen zul je
merken als je komt, maar leuk zal
het in ieder geval zijn.
Wanneer: woensdagmiddag 9 januari 2002.
Voor wie: kinderen van 5 tot en met
12 jaar.
Tijd: van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Waar: Buurthuis Uittiebuis.
Ouders die het leuk vinden om te
komen kijken of mee te helpen zijn
deze middag van harte welkom.
Deze middag komt tot stand door
samenwerking tussen de medewerkers van buurthuis Uittiebuis en
Stichting Zahra.

Stichting maatschappelijke dienstverlening alexander
Opening van de wijksteunpunten tussen Kerst en Nieuwjaar

Aad toont het door vandalen
gesloopte hek van TakaTukaland.
De BOZ en de redactie van de Zevenkamp
Bugel wensen de lezers en verder alle
inwoners van Zevenkamp een

Prettig Kerstfeest
en een

Gelukkig Nieuwjaar.

Op donderdag 27, vrijdag 28 december en op woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag
4 januari zijn de Wijksteunpunten Ommoord en Het Lage Land geopend van 9.00
tot 14.00 uur.
Deze dagen kunt u bij de informatiebalie van deze wijksteunpunten terecht voor
informatie op de gebieden wonen, welzijn en zorg. U kunt daar zowel naar toegaan
als bellen. Ook van de afdeling Maatschappelijkwerk en het Ouderenwerk zullen
medewerkers aanwezig zijn.
De Sociaalraadslieden zijn deze dagen niet aanwezig. De wijksteunpunten
Zevenkamp, Oosterflank en Prinsenland zijn tussen kerst en nieuwjaar gesloten.
De spreekuren van het Maatschappelijkwerk komen hierdoor te vervallen. Vanaf
dinsdag 8 Januari zijn de alle wijksteunpunten binnen de deelgemeente weer
bereikbaar. De Wijksteunpunten zijn onderdeel van de Stichting Maatschappelijk
Dienstverlening Alexander(MDA). Hieronder vallen de volgende werksoorten:
Dienstverlening, Maatschappelijkwerk, de Sociaalraadslieden en het Ouderenwerk

Manja Schuurhof op de voet gevolgd
O.J.T.S. Stage
In mijn vorige krantenberichtje
schreef ik over de O.J.T.S. stage die
ik in de herfstvakantie zou gaan
doen. Het is een hele leuke, maar
zware stage geweest. We hebben
er heel erg veel geleerd, zoals wat
nieuwe elementjes op brug vloer
enzovoort. Er werd in 2 groepen
getraind, wij zaten in de vroege
groep. Om 7 uur opstaan wassen,
trainingskleren aan, ontbijten en
om 8uur aanwezig in de turnhal.
Hier trainden we tot 12.00uur dan
lunch en daarna verplicht rusten op
de slaapzaal. De 2e training begon
na een kopje thee om 3uur en
duurde tot 5uur. Na het avondeten
nog wat nababbelen over die dag
en om 9uur alles stil.
Dit ging elke dag zo, het lijkt misschien een beetje eentonig maar dat
was het dus echt niet. Na 4 dagen
kwamen we moe maar met een
goed gevoel weer lekker thuis.
GENT
Met z'n 25 zijn we op een vrijdag
richting Gent gereden. Naar het
W.K. Turnen. Dat was echt heel erg
goed
watSchuurhof
die meiden daar turnde.
Manja
Echt te gek om al die buitenlandsche

turnsters nu eens in het echt te zien
turnen. Dit is echt iets waar je nu
alleen nog maar van kan dromen
maar je hoopt zoiets ook eens zelf
mee te mogen maken. Je weet in ieder geval na dit gezien te hebben
dat alle trainingsuurtjes die je er in
stopt wel degelijk tot iets groots
zouden kunnen leiden. Na afloop
van de wedstrijd zijn we op handtekeningen jacht gegaan, wel heel
leuk want ik heb nu een trainings
t.shirt met heel wat bekende
turnsters erop.
N.K. Clubteams
Op dit moment zijn alle turnsters
bij ons in de turnhal weer druk bezig met hun volledige oefeningen
op elk toestel, de N.K. Clubteams
staan weer voor de deur. Op
zon.25.nov. is de 1ste plaatsingswedstrijd in Alphen a/d Rijn. We nemen deel met 2 Teams. Een Jeugdteam ( 11- 12 jaar ) En een Jun/Sen
Team. Zit je met je team bij de eerste
3 dan ga je door naar de Finale die
gehouden wordt in het weekend
van 8/9 Dec in Zuidwolde.
Helaas moesten we ons wedstrijdje
in Belgie af zeggen. Het bleek gelijk
te vallen met de N.K. Clubteams.En

dat gaat uiteraard voor.
Tussen Kerst en Oud en Nieuw gaan
we weer een paar dagen naar Beekbergen met de meiden. We krijgen
dan ons tussenrapportje om te horen hoe we er voor staan ( oeps,
reuze benieuwd!! )
Als deze krant uitkomt is het al aardig richting Feestdagen. Daarom
wil ik iedereen alvast hele fijne en
gezonde feestdagen toewensen en
ook even extra Corstiaan bedanken
dat ik elke keer een stukje heb mogen schrijven.
Manja

18 december - feestelijke onthulling
Op woensdag 18 december onthult de heer Joop
Goedhart, portefeuillehouder van deelgemeente
Prins Alexander, samen met een aantal
deelnemers van het project pleinpoëzie op
feestelijke wijze het officiële naambord voor het
”Vrolijke Plekplein”. Voor degenen die de
ontwikkelingen niet gevolgd hebben: dit is de
nieuwe naam voor het plein naast Uittiebuis aan
de V.E. van Vrieslandstraat 150.
Tijdstip van handelen is 16.00 uur .
Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd.

22 december - opzoomerfeest voor
Zevenkamp
Op zaterdag 22 december organiseert het
wijkopzoomerteam voor alle opzoomeraars en
diegenen die het willen worden een gezellig
feestje in Uittiebuis. Muziek en presentatie wordt
verzorgd door DJ’s Frans en Fransje en de WERF
(DE band van Zevenkamp) speelt de pannen van
het dak met lekkere swingnummers van toen
en nu.
Er zijn hapjes en drankjes en de organisatie heeft
Manja Schuurhof
ook nog wat verrassingen
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De advocaat weet raad

Juridische tips geschreven
door advocaat Mr. van Swaay.

Dit is het tweede in een reeks van artikelen over de echtscheiding. In
het vorige artikel heb ik geschreven over de financiën. Daarbij is al in
het kort gesproken over de kinderen. Minderjarige kinderen nemen in
de echtscheidingsprocedure een bijzondere plaats in. Daarom ga ik in
dit artikel nader op hun plaats in.
1. Het gezag
Volgens de wet staan alle minderjarigen (dat zijn kinderen tot 18 jaar)
onder gezag. Het begrip is veelomvattend. Gezag betekent de bevoegdheid om beslissingen te nemen, maar ook de verplichting in
het recht om kinderen te verzorgen, en op te voeden. Wanneer voor
of namens een minderjarige belangrijke beslissingen moeten worden genomen is degene die het gezag heeft daarvoor het eerste
aanspreekpunt. Zijn man en vrouw
met elkaar getrouwd, en wordt na
de datum van huwelijksvoltrekking
een kind uit de vrouw geboren, dan
wordt dit kind geacht te zijn geboren uit het huwelijk. De wet bepaalt
dat in zo’n situatie zowel de man
(waarvan de wet dus automatisch
aanneemt dat deze de vader is) als
de vrouw met het ouderlijk gezag
is belast.
Het is niet zo zeer dat ieder het gezag heeft, maar veel meer dat zij
beiden gezamenlijk het gezag hebben. Wanneer zich nu een echtscheiding voordoet zal over dit gezag
moeten worden beslist. De wettelijke hoofdregel is dat het gezag
over minderjarige uit het huwelijk
geboren kinderen ook na een echtscheiding in beginsel bij beide
ouders blijft. De achterliggende
gedachte in de wet is simpel: je
wordt wel elkaars ex-echtgenoot,
maar je wordt nooit ex-ouder. Afwijking van deze regel is slechts bij
hoge uitzondering mogelijk, ingeval van ernstige situaties (zoals bijvoorbeeld misbruik van gezag).

Het plezierige van de WijkInformatieWinkel Zevenkamp is, dat
voor het stellen van vragen over de
wijk Zevenkamp (op een heel breed
terrein) er vooraf geen afspraak
gemaakt hoeft te worden. Gewoon
even binnenstappen gedurende de
openingstijden. U kunt zelf rondkijken en de informatie opzoeken
of informatie vragen aan de medewerkers van de Wijkinformatiewinkel. Ook kunt u hier terecht
voor informatie voor het organiseren van activiteiten in de wijk,
opzoomeren of u presenteren als
groep aan de bewoners van Zevenkamp in de vorm van een tentoonstelling in de etalage van de Wijkinformatiewinkel.
Er is in de winkel een groot aanbod
aan foldermateriaal op een heel
breed terrein. Deze folders kunt u
gratis meenemen. Er zijn in de Wijkinformatiewinkel ja/nee en nee/nee
stickers verkrijgbaar. Op de leestafel liggen diverse (wijk)bladen ter
inzage: consumentengidsen, knipselkranten, seniorenmagazine,
woonselectie enzovoort en informatie over aparte losse activiteiten

2. Omgang
Bij de echtscheiding gaan vader en
moeder uit elkaar, en wonen zij dus
niet meer samen. De kinderen zullen meestal uiteindelijk bij maar een
ouder hun vaste woonplaats hebben. In dat geval moet worden nagedacht over een omgangsregeling
tussen het kind en de andere ouder.
Het is niet alleen de andere ouder
die recht heeft op omgang, ook het
kind heeft dit recht! Dat laatste
wordt nogal eens vergeten. Het
mooiste is natuurlijk dat de communicatie tussen alle betrokken
partijen zo goed is dat deze kwestie
in onderling overleg geregeld kan
worden. Lukt dit niet, dan zal de
rechter eraan te pas moeten komen.
Daarbij moet wel bedacht worden
dat ook de rechter in eerste instantie alleen maar probeert de communicatie tussen de ouders weer
op gang te brengen, zodat zij alles
alsnog in onderling overleg kunnen
regelen.
Soms gebeurt het dat de rechter
zich wil laten adviseren. De Raad
voor de Kinderbescherming is dan
de daartoe aangewezen instantie.
Deze onderzoekt de situatie, onder
meer door met beide ouders te spreken, en brengt na afloop van het
onderzoek een rapport aan de
rechtbank uit. Daarna wordt dit
rapport door de rechter met de
ouders en hun advocaten besproken, waarna een beslissing wordt
genomen. Het betreft een uiterst
langdurige en vaak pijnlijke procedure die tot het uiterste voorkomen
dient te worden.
in de omgeving. Voor nieuwe bewoners van de wijk is er een gratis
tasje verkrijgbaar met praktische
informatie over de wijk en onder
andere een plattegrond.
De WijkInformatieWinkel is een onderdeel van de B.O.Z. (Bewoners
Organisatie Zevenkamp).
Heeft u gegronde klachten, vragen,
opmerkingen of leuke tips aangaande de wijk dan kunt u deze
melden in de WijkInformatieWinkel.
Samen met u gaan wij dan aan de
slag!
Momenteel is er plaats voor een
enthousiaste vrijwillig(st)er die in de
winkel een ochtend of middag mee
wil draaien. Interesse? kom langs
op dinsdag of donderdag of bel
voor het maken van een afspraak,
telefoonnummer 010 - 289 24 04.
De WijkInformatieWinkel is te vinden aan het Spinet naast het postkantoor, telefoon 010 - 289 24 04.
Postadres: Ambachtsplein 141,
3068 GV Rotterdam.
Let op: in schoolvakanties afwijkende openingstijden!!
Met de kerstvakantie 24 december
t/m 4 januari 2002 zijn wij gesloten.
Wij wensen u dan ook namens het
hele team van de Wijkinformatiewinkel: hele fijne feestdagen en een
gezond en gelukkig nieuwjaar!

En hoe zit het nou met het gezag over het kind?
3. Kinderalimentatie
Kinderen verzorgen en opvoeden
kost erg veel geld, zeker wanneer
de kinderen schoolgaand zijn, en
al helemaal wanneer het de middelbare school betreft. De wet bepaalt
dat beide ouders verplicht zijn het
kind te verzorgen en levensonderhoud te verschaffen. Daaronder valt
ook de verplichting om kosten van
opleiding en dergelijke te betalen.
Deze verplichting geldt totdat het
kind de leeftijd van 18 jaren heeft
bereikt, uiteraard gesteld dat het
kind dat ook nodig heeft. Heeft de
minderjarige bijvoorbeeld op 16jarige leeftijd de school verlaten en
werkt hij/zij dan is er mogelijk geen
aanleiding om kinderalimentatie te
betalen. Voor jongeren in de leeftijdscategorie van 18-21 jaar (”de
jong-meerderjarigen”) geldt dat
ook deze recht hebben op een bijdrage in de kosten van hun studie
en levensonderhoud, uiteraard ook

Fotografie: Corstiaan Breedveld

hier alleen wanneer dat nodig is.
Wanneer het kind nu bij een van de
twee ouders verblijft is de andere
ouder verplicht om een bijdrage te
leveren. Hoe hoog die bijdrage uitvalt hangt van verschillende factoren af, en is in het bestek van dit
artikel niet uit te leggen. In ieder
geval wordt gekeken naar de behoefte van het kind (Wat heeft het
kind nodig? Welke opleiding volgt
hij/zij? Welke hobby’s heeft hij/zij?)
alsmede naar de mogelijkheid van
de niet verzorgend ouder om te
kunnen betalen. Voor zover de niet
verzorgend ouder voor ƒ 265,00
of meer per maand bijdraagt in de
kosten van het kind kan hij/zij een
gedeelte daarvan aftrekken van de
belasting.

formeerd dient te worden over belangrijke aspecten met betrekking
tot het kind, zoals schoolprestaties,
gezondheid en dergelijke. Het is in
beginsel aan de verzorgend ouder
om daar uitvoering aan te geven.
Bij een echtscheiding moeten vaak
spullen verdeeld worden. Wanneer
man en vrouw in gemeenschap van
goederen met elkaar getrouwd zijn
(nog steeds de meest voorkomende
situatie) heet dat ”de scheiding en
deling”. Daarover gaat mijn volgend
artikel.

Tenslotte nog dit. Naast dit alles
bestaat er ook nog een recht op informatie. Dat betekent dat de niet
verzorgend ouder te allen tijde geïn-

De Uitlaatklep
van
Zevenkamp

!!

De uitlaatklep is een rubriek voor 'n ieder die zich aan iets ergert, of wie
iets opvalt, of bekend wil maken. Reageer en laat maar horen!

U bent van harte welkom.
Openingstijden:
Maamdag
gesloten
Dinsdag
09.00 - 11.30 uur,
13.30 - 15.00 uur
Woensdag
09.00 - 11.30 uur
Donderdag 09.00 - 11.30 uur,
13.30 - 15.00 uur
Vrijdag
09.00 - 11.30 uur,
13.30 - 15.30 uur
De Wijkinformatiewinkel is vrij toegankelijk voor iedereen!

Dit jaar worden de gedachten bij
velen beheerst door de gebeurtenissen in de USA. Weer is Amerika
er bij betrokken. Als men naar grote
oorlogen kijkt in de geschiedenis
dan ziet men bijna altijd een of ander machtig en belangrijk land in
de wereld dat er bij betrokken is.
Welk land was dat bij de kruistochten? Of was het toen een heel continent? En bij de oorlogen in midden en zuid Amerika? Hoe men het
ook went of keert een godsdienst is
er bijna altijd bij betrokken. Bij de
Kruistochten is dat wel heel duidelijk! En hoeveel slachtoffers heeft de
strijd tussen katholieken en protestanten niet gemaakt eeuwen geleden met zijn brandstapels? Het waren en zijn altijd mensen die gebruik
maken van een of ander geloof en
gelovigen oproepen om hun aan-

bidding om te zetten in gewelddadige overtuigingskracht. Als er dan
ook nog eens een partij bijkomt die
er wel materieel voordeel in ziet om
onder dekking van een of ander
geloof aan de strijd deel te nemen
is het einde helemaal zoek.
De Nederlanders zijn van oudsher
gewend aan vele verschillende geloven in de straat. In een scheepvaartnatie als Holland kwamen al
vroeg in de geschiedenis vele allochtonen met hun eigen geloof het
land in. Een echte staatsgodsdienst
heeft in Nederland nooit veel kans
gemaakt. In deze dagen rond het
voor Christenen zo belangrijke feest
van Kerstmis heerst over het algemeen een gevoel van vrede. Laten
we hopen, dat er niet een of andere
gods-dienstfanaat roet in het eten
gooit.
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Telefoon 010 - 4555017

Mag ik mij even voorstellen: Het SCW - Team van Uittiebuis

Ik ben Ieke Wichers, 35 jaar en sinds
29 oktober aan het werk als ouderenwerker in Uittiebuis. Nog maar
net dus! Ook het begeleiden van
alle vrijwilligers behoort tot mijn
taak. Een uitdaging voor mij is om
meer ouderen te bewegen deel te
nemen aan allerlei activiteiten en
cursussen die georganiseerd worden.
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Klaas Timmerstraat 4

Telefoon 010 - 4 13 51 86
Fax 010 - 4 11 31 51
Postbus: 8008, 3009 AA Rotterdam

Ruime parkeergelegenheid aanwezig

e l i j kf
acht
A m be a t i e
c r

Hobbyshop Cijs is
het aangewezen adres voor alle soorten · klei ·
kralen · verf · poppenbenodigdheden · fimo · teken- en
schildermaterialen · gips- en sjabloneerartikelen ·
pergamano · embossing · stempels · hobbyboeken.

Ik ben
Christi en
verantwoordelijk voor de financiële
administratie en samen met Peter
regel ik het beheer van het buurthuis. Het gebruik en de verhuur van
de ruimtes in het buurthuis gaan
via mij.

n

Ik ben Giselheid en alweer 2,5 jaar
ben ik met veel plezier werkzaam in
Uittiebuis. Heeft men ideeën voor
nieuw op te zetten activiteiten, is
men bij mij dan ook altijd aan het
goede adres. De coördinatie van
alle publiciteit over het reilen en
zeilen van Uittiebuis is sinds kort
het tweede en niet minder relevante
gedeelte van mijn taken binnen het Ik ben in
buurthuis
buurthuis.
Uittiebuis begonnen als coördinator van de Nederlandse taallessen
voor buitenlanders. En ik doe dat
naast mijn werk op het secretariaat
nu nog steeds met veel plezier.

Sinds een paar maanden ben ik
(Peter) beheerder van Uittiebuis en
zodoen-de verantwoordelijk voor
het gebouw, de veiligheid, het onderhoud en voor alle faciliteiten van
het buurthuis. Bij vragen met betrekking tot bovenstaande zaken
kan men dan ook het beste bij mij
terecht.

Met maar
liefst 49
jaar ben ik de oudste van de assistent beheerders, heb ruime horeca
ervaring en de bar is dan ook mijn
voornaamste werkterrein. (herman).

Ik ben Wil en werk voornamelijk aan
de balie en regel daar de
deelnemersadministratie. Als voormalig medewerker in de speeltuin
voel ik me betrokken bij de kinderactiviteiten daarom organiseer ik 1
keer per maand de kinderbingo.

Vera Vredeveld organiseert sinds 1 april 1999 grote
projecten voor Uittiebuis zoals
beurzen en rommelmarkten, pleinpoëzie, de europapleinenkaravaan,
opzoomer- en weekendactiviteiten.
Sinds 1 november 2001 is zij consulent SCW voor de nieuwsbrief,
fonds-en sponsorwerving, het jaarverslag en het werkplan.

Kortom alles maar dan ook alles voor uw hobby.
Breng eens een vrijblijvend bezoek aan de winkel
en overtuig u van de uitgebreide collectie.

Hobbyshop J.J. Cijs
Winkelcentrum Zevenkamp
Ambachtsplein 203-207
3068 GV Rotterdam
Metrohalte Ambachtsland
Telefoon 010 - 420 17 43

Winkelcentrum Binnenhof
Binnenhof 52
3068 JW Rotterdam
Metrohalte Binnenhof
Telefoon 010 - 420 73 40

Ik ben
Petra Reef.
Sinds 3 september 2001 ben ik
werkzaam bij buurthuis Uittiebuis.
Mijn belangrijkste taak is meer mensen met een handicap en/of meer
mensen van allochtone afkomst te
ontvangen in het buurthuis.

Ik ben
willem en
53 jaar, en werksinds april
2000 als kinderwerker in Uittiebuis.
Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Na mijn studie over Marokkaanse sprookjes aan de universiteit van Amsterdam vind ik het een
uitdaging om een stukje van de
daar geleerde theorie in Uittiebuis
in de praktijk te brengen. Ik begeleid ook ”Taka-Tuka land”.

Ik ben Nowaz en werk pas sinds 3
maanden in Uit-tiebuis als assistent
beheerder en ben de benjamin van
ons team. 7 Jaar geleden ben ik uit
Bangladesh naar Nederland gekomen. Ik sta net als Kazim achter de
Bar, breng eventueel de post rond
en heb een aantal speciale taken in
en rond het buurthuis. Ook ik heb
het prima naar mijn zin in
Uittiebuis.

De afdeling balie/ secretariaat valt
onder mijn verantwoordelijkheid.
Bezoekt u ons buurthuis voor het
eerst, zijn Wil, Nellie of ik waarschijnlijk de eersten, die u tegenkomt om u vragen te beantwoorden of de inschrijving voor een van
de vele activiteiten samen met u te
regelen. (Irma).

Ik ben Kazim en werk 7 jaar in Buurthuis Uittiebuis en ben assistent beheerder. Mijn taak is om alles klaar
te zetten voor activiteiten, ik sta
achter de bar, breng de post rond
en doe allerhande klusjes. Mijn werk
vind ik leuk en doe het met plezier.
Bovendien heb ik aardige collega’s.
Misschien zie ik u binnenkort eens
in Uit-tiebuis!
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Persberichten
Jonge Rotterdamse kunstenaars
exposeren in Wereldmuseum
Rotterdam
’Rotterdam in Vorm’ onderdeel van
de tentoonstelling Rotterdammers,
toont vanaf 1 december 2001 tot
en met 24 november 2002 het werk
van Arjen van Krieken (1972) en
Anne-Mercedes Lankhorst (1975).
’Rotterdam in Vorm’ biedt jonge
Rotterdamse kunstenaars, die affiniteit hebben met culturele diversiteit een plek om te exposeren.
Herinneringen aan Peru
De schilderijen van Anne-Mercedes
Lankhorst zijn een persoonlijke interpretatie van de bergen van
Cuzco. Bergen en dieren worden
gezien als personen die deel uitmaken van het verhaal. Het zijn herinneringen of wellicht verzonnen
herinneringen aan het Latijns-Amerika waar zij is geboren maar nooit
woonde.
Arjan Krieken
Arjen van Krieken toont heraldische
schilden, bewerkte autodeuren met
de uitstraling van een middeleeuwse wapenrusting. Het zijn de
iconen van een drukke Rotterdamse
samenleving waarin verleden, toekomst, herkomst en bestemming
over elkaar heen tuimelen. Arjen
van Krieken werkt met afgedankte
materialen, die uit hun oorspronkelijk context zijn gehaald.
Rotterdammers
De tentoonstelling ’Rotterdammers’
laat zien hoe de stad veranderde
onder de invloed van twintigsteeeuwse migratiestromen. In een
kleurrijk beeldverhaal worden de
stad en zijn bewoners neergezet.
Tien Rotterdamse families doen hun
verhaal, zij maken de bezoeker onder andere via interactieve filmprogramma’s - deelgenoot van hun
levens en geven zo een indringend
beeld van multicultureel Rotterdam.
Openingstijden Wereldmuseum
Rotterdam: dinsdag t/m zondag en
feestdagen van 10.00 - 17.00 uur.
Bezoekadres: Willemskade 25, Rotterdam. Voor meer informatie telefoon 010-2707172 of www.wereldmuseum.rotterdam.nl
Nieuw type parkeerautomaat in
Rotterdam. Uitsluitend betalen
met de chipkaart
Wethouder Nico Jansen (Verkeer en
Vervoer) heeft op woensdag 14
november jongstleden een nieuw
type parkeerautomaat in gebruik
gesteld. De nieuwe Stelioautomaat
vervangt een deel van de bestaande
apparatuur, die in de afgelopen jaren storingsgevoelig bleek. Het
nieuwe type accepteert alleen chipkaarten. Met de plaatsing van dit
soort apparaten, ook wel card-only
automaten genoemd, loopt Rotterdam vooruit op het besluit om
vanaf 1 januari 2002 uitsluitend
electronische betaling van parkeergeld op straat te accepteren.
De investeringskosten voor het vervangen 74 automaten door card
only automaten bedragen ƒ 1,6
miljoen! Plaatsing op straat gebeurt
voorlopig ’om en om”, waardoor
met muntgeld betalen tot 1 januari

mogelijk blijft.
Uitsluitend electronisch betalen
Vanaf 1 januari 2002 wordt in Rotterdam chippen de manier om te
betalen bij een parkeerautomaat op
straat. Het belangrijkste betaalmiddel is de opgeladen Chipknip of
Chipper op de bank- of giropas.
Voor mensen die niet willen kunnen of willen chippen met hun pas,
zijn losse chipkaarten te koop op
diverse verkooppunten in de stad.
Door muntgeld uit het straatbeeld
te halen, verwacht ’Stadstoezicht
parkeren’ storingen als gevolg van
vandalisme en diefstal te beperken.
Permanent staat hierdoor 30% van
de ruim duizend automaten in Rotterdam buiten gebruik.
Naast het chippen zijn er in Rotterdam nog andere alternatieven. In
parkeergarages kan nog wel met
munten word betaald. Eerder dit
jaar is ’06 Parkeren’ ingevoerd,
waarbij gebruik wordt gemaakt van
een mobiele telefoon en automatische incasso. Al met al, met de komst
van de euro als wettig betaalmiddel veranderd er dus veel in het
straatbeeld van Rotterdam.
Kursus Intuïtieve ontwikkeling
In wijkgebouw De Scheg, wordt de
cursus herhaald. En wel in januari,
april en september 2002.
Docente Anna van Leeuwen laat u
kennismaken met de inhoud en de
betekenis van ’intuïve ontwikkeling.’ De kursus omvat een aantal
lessen en daarin worden de beginselen geleerd om te werken met de
eigen energie en intuïtie in de praktijk van alledag. In de lessen zit een
opbouw. Aktie en ontspanning wisselen elkaar af. De leiding stemt op
een energieniveau af voor de
kursisten en zorgt voor ieders veiligheid, met respect voor de eigenheid van hen. De volgende onderwerpen komen aan de orde: het leren ’Gronden’ en energiestromen.
Het verschil tussen theorie (wat
denk je) en de praktijk (hoe ervaar
je het hier en nu). Alsmede het leren loslaten van oude ballast (oude
energie). Het neerzetten en stevig
maken van de eigen energie en hoe
men dat zou willen.
De technieken die hierbij worden
gebruikt zijn ontspanningsoefeningen, kreatieve oefeningen (zoals tekenen en dansen), visualisatieoefeningen (het stimuleren van de
fantasie) en eenvoudige gymoefeningen. Het doel van de kursus is
‘om lekkerder in het eigen vel te
komen’ en meer vrijheid en ontplooiing in het leven te ervaren. Iedereen die zichzelf wat beter wil
leren kennen en de eigen mogelijkheden wil onderzoeken, kan deelnemen aan de kursus. De eerste les
vindt plaats op dinsdagavond 15
januari as. en wel van 19.30 tot
22.00 uur in het Gerard Goosenflat, Thomas Mannplaats 150.
Aansluitend daarop is er een
kursusavond op maandag 8 april
as en een op een dinsdagavond in
september as. eveneens van 19.30
tot 22.00 uur. Die kursusavonden
worden echter gehouden in het
Centrum Alexander (Lage Land).
Meerdere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de docente Anna van
Leeuwen onder telefoonnummer
4203924.
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Ouderen nieuws Zevenkamp

Het ouderenplatform wenst u
Prettige Kerstdagen
en een
Voorspoedig Nieuwjaar

Voor u gelezen - voor u gelezen - voor u gelezen

Gelezen op donderdag 25 oktober 2001 in de ”Onze Taal” Taalkalender
Die dag was ”gezegde dag” en ik
las het volgende: Klikspaan, boterspaan: en wat was een klikspaan
oorspronkelijk?
Het woord klikspaan in de uitdrukking klikspaan, boterspaan is ontstaan als een variatie op het verdwenen woord klapspaan. Dit was
een soort ratel waarmee een lepralijder zijn nadering aankondigde, of
waarmee een dorpsomroeper aankondigde dat hij iets ging mededelen, of waarmee bijvoorbeeld een
startsignaal werd gegeven.
Zo was in de veertiende eeuw in
Gent een verordening van kracht
dat graanhandelaren geen koren
mochten kopen, verkopen of uitstallen ”voor dat clapspaen ghesleghen es [= geslagen is]”. Soms
diende ook de klapspaan als muziekinstrument waarmee een danser zichzelf begeleidde. Later kreeg

klapspaan een overdrachtelijke betekenis: iemand die steeds maar aan
het klappen (’kletsen’) was. En naar
analogie van klapspaan ontstond
het woord klikspaan (’iemand die
steeds maar klikt’). De combinatie
klikspaan, boterspaan vormt de eerste regel van een kinderliedje:
Klikspaan, boterspaan,
Je mag niet door mijn straatje gaan
’t Hondje zal je bijten,
’t Katje zal je krabbelen,
Dat komt van al je babbelen.
Wat de boterspaan in dit verband
te betekenen heeft, is niet duidelijk.
Een boterspaan dient om boter uit
een vat te halen.
(naar Riemer Reinsma)
Gelezen op donderdag 4 november 2001 in de ”Onze Taal” Taalkalender. Die dag was ”dialectendag” en het volgende stond op het
kalenderblad:
”Ik heb hemmekes-daar zijn saus
gegeven.’
Wat betekent hemmekes in het
Leuvens?

Functiewoorden verkleinen lukt
bijvoorbeeld niet in de Nederlandse standaardtaal: ’hijtje
komt’, ik je houdje van joutje’ zul
je iemand niet snel horen zeggen.
Behalve dan in Leuven.
In het dialect van die stad kan in
ieder geval het woord hem wel
degelijk worden verkleind tot
hemmekes (-daar). Het kan dan
volgens de dialectoog P. Swiggers
zowel als onderwerp (’hemmekes
weet het weer zeg’) als lijdend of
meewerkend voorwerp (’ik heb
hemme-kes-daar zijn saus gegeven’) worden gebruikt.
Andere persoonlijke voornaamwoorden kunnen in het Leuvens
helemaal niet worden verkleind:
jijtje, ikje, zijtje komen ook in dat
dialect niet voor. Wel schijnen
Leuvense moeders soms tegen
hun kinderen te zeggen ’slaapkes
gij maar’; in dat geval verkleinen
zij dus het werkwoord.
(naar Marc van Oostendorp)

Het Nederlands is dol op verkleinvormen - ’kalmpjes zijn biertje drinken’ - maar toch kan niet elk willekeurig woord worden verkleind.

Voor u gelezen - voor u gelezen - voor u gelezen
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Bugels puzzelrubriek

Klauteren

Thema voor de puzzel van Januari/Februari 2002: ’Nieuw Jaar’ De redactie van de Bugel wenst alle deelnemers
veel puzzelplezier. Ook deze keer zijn er prijzen te winnen. Uit de goede inzendingen zullen drie winnaars
worden getrokken. De winnaars van de herfstpuzzel zijn: eerste prijs ƒ 50,– voor Esther van Deursen, P.
Desmondsingel, tweede prijs ƒ 25,– voor H.M. Pelkman- v. Putten, Max Woiskistraat, derde prijs van ƒ 15,– voor
Stephan Jansen. Wij feliciteren de winnaars van harte. U kunt uw prijs afhalen bij de BOZ.

N

Anijs
Maretak
Appelbignets
Nieuwjaar
Appelflappen
Oliebollen
Beloftes
Oudejaar
Bengaalsvuur
Poedersuiker
Bisschopswijn
Proosten
Champagne
Ratel
Chocolademelk Rotje
Geesten
Sneeuw
Geloof
Sneeuwklokjes
Glazen
Sterretjes
Handenschudden Toekomst
Heden
Vadertjetijd
Hop
Verleden
Klinken
Vuurpijl
Knalerwt
Vuurwerk
Knallen
Wensen
Knaltouwtje
Zeis
Lammetje
Zevenklapper
Liefde
Zoenen

Oplossing:............................................................................................................................................................
Alle inzendingen moeten binnen zijn voor 20 januari 2002 bij de redactie van de Bugel. (Zie colofon pagina 3).

Eetcafé Streetlife II

Tegenwoordig moet men onderscheid maken tussen voetgangers
en wielgangers. Vroeger had je
voetgangers, fietsers/bromfietsers en automobilisten/motorrijders. Dat was zo’n 25 jaar geleden. Toen sloeg het wiel toe. De
voetganger heeft wielen gekregen. Wat vroeger in een tas of
gewoon in de handen gedragen
werd, wordt tegenwoordig in een
of ander karretje vervoerd. Een
autoped voor de kinderen was min
of meer een luxeartikel. Een stepje
waar de kinderen nu het trottoir
en omgeving mee onveilig maken
is heel wel te betalen. En wat te
denken van skates en skateborden.
Allemaal, vrijwel allemaal, in de
sfeer van ontspanning. Maar ook
in de wereld van de rolstoelen is
er veel veranderd. Die zijn nu vrijwel allemaal elektrisch.
Meer dan vroeger zijn de bestuurders van een rolstoel ouderen
mindervaliden, invaliden. Dankzij
de elektrische bediening kan men
tegenwoordig eerder met een rolstoel op weg dan vroeger. Op het
trottoir zijn die moderne voet/
wiel-gangers veel sneller dan de
ouderwetse weggebruiker te voet.
Welke regels gelden voor hen?
Zijn er wel regels?
Op welk deel van de straat horen
zij thuis? Op het voetgangersterrein, het fietspad, de autosnelweg of zoals aan de Zevenhuizerplas ook op ongebaande wegen?
Wie het weet mag het zeggen!

Reactie Politie, Wijkteam Alexander Noord, Frans Berkelaar (wijkagent Zevenkamp).
In reactie op het door u toegezonden artikel met betrekking tot
de plaats op de weg van de diverse voertuigen en/of rolstoelen wil
ik het volgende onder uw aandacht brengen.
* De door u bedoelde karretjes
(bijvoorbeeld winkelwagentjes)
dienen op het trottoir te blijven;
* Een autoped en/of rollerskates
worden als speelgoed aangemerkt
en mogen NIET op de rijbaan komen. Gebruikers daarvan dienen
de regels van voetgangers te volgen (op het trottoir dus).
* De gebruikers van gewone rolstoelen (handmatig of elektrisch
voortbewogen) dienen eveneens
gebruik te maken van het trottoir.
Uitzondering vormt weer de gemotoriseerde types mits zij zijn
voorzien van het bekende bromfiets of snorfiets plaatje in combinatie met verzekeringsplaatje op
de achterzijde van dat voertuig.
Laatst bedoelde types zijn dan
veelal voorzien van een verbrandingsmotor.
* Voor wat betreft de fiets, de
bromfiets en de snorfiets gelden
de regels zoals die onlangs van
kracht zijn geworden (snorfiets en
fiets op fietspad en bromfiets op
de rijbaan, tenzij anders door middel van verkeersborden is geregeld).
Kortom, wij van de politie zijn het
er mee eens dat het voor de gemiddelde burger nog wel eens
moeilijk blijkt om de juiste plaats
op de weg te kiezen, doch 1 feit
blijft te allen tijde van kracht, namelijk de regel dat het verboden
is om zich op de weg zodanig te
gedragen dat daardoor gevaar en/
of hinder voor andere weggebruikers kan ontstaan. Als alle
verkeersdeelnemers in elke categorie zich nu allemaal van dat artikel bewust waren, zou het waarschijnlijk een stuk veiliger op de
steeds overvolle wegen kunnen
worden.
De Klauteraar.

Adressen om te bewaren
Apotheek Zevenkamp
Avond- en weekend-dienstregelingen.
Imkerstraat 35,
3068 GX Rotterdam (Zevenkamp),
Telefoon: 010-4553472.

Voor een hapje en een drankje buitenshuis kunt in Zevenkamp terecht
bij Streetlife II. In de feestmaand
december kunt u zelfs voordelig
van het dagmenu genieten!
De lezers van Wijkkrant Bugel krijgen tegen inlevering van deze
coupon korting op de prijs die geldt

voor het dagmenu op een werkdag.
In plaats van fl. 14,50 betaalt u dan
per persoon fl. 10,—. Een aanrader
dus! Streetlife II heeft echter nog
veel meer te bieden.
Op Tweede Kerstdag kunt u er terecht voor een heerlijke Kerstmaaltijd. Er is keuze uit twee voor-

Dienstrooster 2001/2002
Dagelijks van 17.30 tot 23.00 uur
en in het weekend en op feestdagen tevens van 08.30 tot 17.30
geopend volgens onderstaand
Fotografie: Corstiaan Breedveld.
rooster:
Zevenkamp 21/12-24/12 - 01/02treffelijke menu’s voor de prijs van 08/02 - 15/03-22/03 - 03/05-10/05
ƒ 57,50.
- 05/07-12/07
Ook voor de kinderen heeft
Streetlife II een speciaal menu sa- Gezondheidscentrum Zevenkamp
mengesteld en wel voor de prijs van Imkerstraat 31,
ƒ 22,50 waarop onder andere een 3068 GX Rotterdam (Zevenkamp),
kippenpootje van Donald Duck telf: 010-4551677.
staat.
Wijkverpleging: telefoon: 0102826060.

Ik ben een Bugellezer en krijg op vertoning van deze coupon
het dagmenu voor ƒ 10,– per persoon. Alleen op werkdagen.

Balie geopend van 09.00 - 11.00
uur.

Politiebureau ”Woongebouw”
Het nieuwe politie bureau van
Zevenkamp is gevestigd aan de
Zevenkampse Ring
Uw Wijkagent is F. Berkelaar
Eneco
Storing gas, electra, stadsverwarming
Teleffon 010 - 4550533
Openbaar vervoer
Reisinformatie
Telefoon 0900-9292 (105 ct/min).
Alarmnummer
Alleen voor spoedeisende hulp
Telefoon 112
Verkeersorganisatie
ANWB Rotterdam
Telefoon 010 - 4140000
SOS
Kindertelefoon (gratis)
Telefoon 0800-0432

