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Speelplaatsen, straten, singels en pleintjes kregen een
beoordeling (Na de zomer periode volgt een tweede ronde)
Oplettende bewoners zullen het misschien gezien hebben. Twee
groepjes van dames en heren stonden op diverse plekken in de wijk
met elkaar uitvoerig te praten over onkruid tussen de tegels, het vele
poep, het zwerfvuil in de bosjes en in de singels en nog veel meer.
Niets bijzonders zult u misschien zeggen. Daar hebben wij het in de
straat dagelijks over. ’Want schoon is het hier allang niet meer’, stellen bezoekers van het winkelcentrum Ambachtsplein.
Om het schoon en het heel van
bijvoorbeeld het Ambachtsplein
nu te kunnen beoordelen, heeft
deelgemeente Prins Alexander in
samenwerking met ROTEB en
Gemeentewerken een niveaukaart samengesteld.
Bestrating,
straatmeubilair,
groen, bloembakken, zwerfvuil,
papierbakken, onkruid, graffiti
en uitwerpselen kunnen zo op
een goede manier beoordeeld
worden. En dat is dan ook
gebeurd. Afgelopen maandag 10
en dinsdag 11 juni is een bont
gezelschap op pad gegaan.
Het gezelschap
Deelgemeente Prins Alexander is
de organisator van de schouw.
Naast medewerkers van de deelgemeente, waren aanwezig een
aantal vertegenwoordigers van
politieke partijen, gemeentewerken, ROTEB, de Bewonersorganisatie Zevenkamp en het Opbouwwerk.
Net als vorig jaar wordt het
schouwen tweemaal gehouden.
Nu dus voor de eerste maal en na
de zomer de tweede keer. De
gemiddelde waardering van deze
twee schouwen levert vervolgens
een cijfer op.
Werkwijze
Vooraf werd uiteengezet en afge-

sproken welk deel van de wijk
bekeken zou worden en hoe met
de beoordeling om te gaan. Tevens werd aangegeven dat deze
schouw geen inventarisatie is van
alle mogelijke klachten met als
doel deze direct door te geven
aan de desbetreffende diensten.
Zowel Gemeentewerken als de
Roteb konden goed uitleggen hoe
zij werken en met welke knelpunten en beperkingen zij te maken
hebben.
De locaties
Aan de hand van vooraf uitgekozen plekken werd de kwaliteit
van de bestrating, openbaargroen, bloembakken en straatmeubilair beoordeeld. Ook werd
een hard oordeel gegeven over
zwerfvuil, papierbakken, onkruid,
graffiti en uitwerpselen. Een willekeurig aantal locaties pikken we
eruit.
Dikke Vriendjesplein nabij Clara
de Vriesstraat
Een groot terrein met veel speel
mogelijkheden en veel groen. Het
groen zag er tijdens het bezoek
goed onderhouden uit. Gras onlangs gemaaid. Als cijfer kreeg
groen een 4 op de schaal van 1
tot en met 5. Graffiti werd wel
aangetroffen en wel op de muur
van de school. Ook een aantal

Groepjes dames en heren praten over wat er allemaal moet gebeuren om de wijk leefbaar te houden.

speeltoestellen waren beklad. Het
cijfer werd ook een 2. Daar tegenover werd geen hondenpoep aangetroffen op het gras maar wel in
de goot. Cijfer 4.
Voetbalpleintje Dieze
Een volgens bewoners intensief
gebruikt voetbalpleintje. Het
groen er omheen zag er redelijk
goed uit,kreeg een cijfer 3. Het
zwerfvuil was wel volop aanwezig. Het cijfer 1 werd niet vaak
gegeven echter hier wel van toepassing. Op het speelterrein zelf
vond men geen hondenpoep. Wel
pal naast het bord verboden voor
honden en in het groen. Cijfer 2
was hier van toepassing.

hier vuil weg te halen, echter de
singel lag redelijk vol met vuil.
Cijfer 2 werd hier uitgedeeld.
Daarentegen zag het groen er
redelijk goed uit en kreeg dus een
dikke 3. Uitwerpselen van honden vond men daar waar het
hoorde namelijk op de uitlaatzone waar het ook mag. Hier kwam
dus cijfer 4 uit de bus.
Tot slot
In twee dagen tijd zijn zo’n veertig lokatie’s in Zevenkamp bezocht en beoordeeld. Na de

Foto: Ben van Zanten

zomerperiode gaat dat nogmaals
gebeuren. Tijdens het schouwen
werden ideeën en tips aangereikt
om schoon en heel in Zevenkamp
te verbeteren. De Bewonersorganisatie Zevenkamp is van de partij
om daarin iets te betekenen. In
de volgende wijkkrant meer informatie over dit onderwerp.
In de Wijk Informatie Winkel van
de Bewonersorganisatie Zevenkamp kunt ook informatie inlezen en ophalen. Vragenstellen
kan ook. Voor openingstijden, zie
elders in de krant.

Rosarium Zevenkampse Ring
De bestrating was om te huilen
kreeg dus een één. Het straatmeubilair kreeg een 2, het groen
kreeg een 2. Het onkruid stond
flink hoog en hondenpoep was
duidelijk aanwezig. De waardering voor dit stukje Zevenkamp
kwam dan ook niet uit boven de
2.

Het blijft toch nog maar steeds een rommeltje.

Foto: Ben van Zanten

Gong
Als laatste voorbeeld halen we
het fietstunneltje nabij de Gong
aan. De Roteb gaf aan regelmatig

Wat zou u doen als uw kinderen dit thuis ook doen?

Foto: Ben van Zanten

Op pagina 9 verslag met foto’s prijsuitreiking Youth & Safety
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Zelfstandigen in Zevenkamp

Snacks langs de Zevenkampseweg
Wie vanaf de Capelseweg over de
Zevenkampseweg Zevenkamp
binnenkomt ziet rechts al weldra
de fraai-ogende Snackbar van
Hugo en Teddy Pieters. De uitbater woont al zo’n 31 jaar in
Ommoord en ontdekte al in 1979
een bijzonder geschikte plek
voor zijn bedrijf dat daar nu ruim
twintig jaar is gevestigd.
Aanvankelijk met de in Zevenkamp overbekende snackwagen
op die plek. Hugo Pieters is een
horecaman die zich oorspronkelijk bezig hield als vertegenwoordiger in wasmiddelen! In jongere
jaren had hij als vakantiewerker
de broodnodige horeca-ervaring
opgedaan in de kantines op campings en bij bedrijfskantines. De
stap van wasmiddelen naar
snacks was dus niet zo’n bijzonder grote stap.
Hoe het allemaal verder ging
In 1983 begon hij naast de snackwagen aan de Zevenkampseweg
een snackwinkel in de Imkerstraat die hij in 1991 heeft overgedragen aan een andere eigenaar. Vanaf 1985 tot 1989 was hij
ook de eigenaar van een Café-restaurant aan de Hesseplaats in
Ommoord vlak naast een beken-

de Doe-het-zelf-winkel. Vervolgens was er ook nog een soortgelijk bedrijf in Schiebroek.
Sinds kort heeft hij nu een vaste
standplaats langs de Zevenkampseweg in het keurige snackpandje. Weliswaar een flinke investering en dat allemaal omdat er in
het beleid van de gemeente
Rotterdam geen plaats meer was
voor snackwagens. Wie nu een
snackwagen zou willen runnen
mag ’s morgens komen maar
moet na sluitingstijd met de hele
handel huiswaarts gaan. Dan is er
maar een oplossing: een vaste
bedrijfsruimte!
Het personeel
Het echtpaar Pieters wordt in de
snackverkoop en alles wat daarbij
komt, aan de Zevenkampseweg,
bijgestaan door Priscilla de Kok
en Kitty van Doorn. Dat moet ook
wel want Hugo Pieters heeft vanzelfsprekend ook nog eens veel
tijd nodig voor de administratie
van het bedrijf. Door de voornamelijk Europese regelgeving voor
het vestigen en onderhouden van
een snackbedrijf wordt heel veel
aandacht van de eigenaar gevraagd. Langzamerhand voelt
Hugo Pieters zich dus ook echt

een kantoorman!
Het huidige pand
Voor het vestigen van zijn bedrijf
heeft Hugo heel veel medewerking ondervonden van de deelgemeente Prins Alexander. Toch zijn
er ruim zes ’ambtelijke’ jaren
nodig geweest voordat hij toestemming kreeg het huidige pand
te laten bouwen. Zo mocht de
klantenruimte niet veel groter
zijn dan de ruimte die de oorspronkelijke snackwagen nodig
zou hebben. Daarnaast is er ook
nog de regelgeving voor het
gebruik van de grond en de erfpacht.
Voorts de aansluiting op het riool
voor toilet en keuken, de waterleiding en elektriciteit. Dat allemaal is onderhevig aan een strenge regelgeving. Om een snackbar
te mogen runnen zijn er tal van
regels wat mag en wat niet mag.
Wie de propere en kleurige klantenruimte betreedt ervaart dat
het echtpaar Pieters daar verstand van heeft. Bij wijze van
spreken kan je binnen van de
grond eten. Wie honger of dorst
bespeurt kan er goed terecht
voor de lekkere trek. Waar het
horeca-bedrijven aangaat ben ik

Het eerst opvallende strakke pand, als je Zevenkamp binnenkomt. Foto: Rinus Klein

kritisch, maar deze zaak wens ik
van harte aan te bevelen voor
jong en oud. De redactie van
wijkkrant Bugel wenst het echtpaar en personeel voortreffelijke
jaren in Zevenkamp.
De omgeving van de Snackbar
Met de grond achter en naast de
Snackbar is het treurig gesteld.
Een bemodderde groenstrook die
toch onder de zorg van de deelgemeente valt. Wellicht gaan nu
bij de dames en heren van het
vernieuwde bestuur gordijnen en

ramen open voor de broodnodige
frisse wind zodat zij ook terdege
aandacht zullen gaan besteden
aan het stukje groen.
Noot van de redactie
Tot mijn verrassing had Hugo
Pieters niet eerder gehoord van
het bestaan van de wijkkrant
Bugel waarin ook zelfstandigen
aan het woord komen. Uiteraard
is een wijkkrant als de onze ook
goed voor de middenstand, want
zeg nou eerlijk, in elk nummer
schenken we aandacht aan hen.

Dicht u zelf ook, dan kunt u uw gedicht kwijt bij de Bugel.
Wellicht zullen wij het plaatsen. Adres in colofon op pagina drie.

”AMORFA”

Het advocatenkantoor
van Rotterdam Prins Alexander
echtscheidingen - alimentatie - ontslagzaken huur zaken - bedrijfsadviezen - incasso algemene voor waar den
Imkerstraat 18
telefoon 010 - 4560399
3068 GX Rotterdam
telefax 010 - 4201408
(Winkelcentrum Zevenkamp)

Lekker eten met ...
Jachtschotel

Doe wat boter in de pan en bak daarin de ontbijtspekplakjes tot ze
krokant zijn. Neem de zuurkool uit het pakje en doe de inhoud bij het
spek. Bak op 9 van de thermostaatbrander de zuurkool onder steeds
omscheppen droog. Vul een glaasje van de Liebfraumilch wijn en blus
hiermee de inhoud van de pan. Weer droogbakken en dan weer een
glaasje wijn erbij, net zo lang totdat het hele pak op is. De zuurkool
is nu donkerbruin, doordrengt van de wijnmaak en ziltig van de spek.
Maak intussen puree (zie vorige recepten) en plaats die in een ovenschaal in de oven. Wat kruidenpaneermeel erover en in 20 minuten
gratineren.
Maak een bedje van de zuurkool op een schaal, drapeer daar het
gebraden vlees op en garneer rondom op de overgebleven rand zuurkool zoete druiven, rozijnen of mandarijnen.
Geef de jus apart erbij.
Serveer met een schaal frisse sla.

artin
Ingrediënten voor 4 personen.

Antwoord
Wolken donkel en licht
drijven over de wereld heen
onderbroken door kleuren
dewelke het blauw laten zien.
Gevoelens in licht en donker
gaan in je leven voorbij
die je lippen drogen van verlangen
in het doormaken van de tijd.
Mensen trekken in bonte stoet
in licht en donker voorbij
soms passen ze bij je
maar vaak loopt het niet goed.
Toen ontmoette ik jou
het leven kleurde op
tussen de wolken lichtblauw
voor even en toen werd het grauw.

1 kilo aardappelen.
1 pakje zuurkool.
1 ons ontbijtspek.
1 liter Liebfraumilch.
Kruidenpaneermeel.
Melk.
Ei.
Kruiden, peper en zout.
1 kip, fanzantje, parelhoentje,
reerug of draadjesvlees.
van mer.lijn@worldonline.nl
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Wijkaccommodatie de Scheg 010-4563993

Eerste Hulp Bij Ongelukken, de EHBO!!!

Openingstijden tijdens de vakantie Wijkgebouw De Scheg 2002
Maandag 22 juli tot en met vrijdag 26 juli van 08.30 uur - 16.30
uur, behalve op donderdag, want
dan is de Scheg al op 8.00 uur
open. In de weken 31, 32, 33 en
34 open van 8.30 uur tot 12.30
uur op:
Dinsdag 30 juli, 6, 13 en 20
augustus 2002.

Donderdag 1, 8, 15 en 22 augustus 2002.
Vrijdag 2, 9, 16 en 23 augustus
2002.
Maandag 26 augustus tot en met
vrijdag 30 augustus 2002 van
8.30 uur tot 16.30 uur, behalve
op donderdag, want dan is de
Scheg al op 8.00 uur open.

Kinderkledingen speelgoedbeurs

Als er geen EHBO-ers zouden zijn
zou het met veel van onze medemensen niet zo goed aflopen.
Want weet u wat u moet doen als
iemand die naast u zit ineens
omvalt? Als de buurvrouw aanbelt met de mededeling help, hij
heeft bleekwater ingeslikt? Of u
snijdt zich op een vreselijke
manier in de arm, waarbij een
slagaderlijke bloeding optreedt,
hoe dan te handelen? Iemand
met verstand van zaken altijd
direct in de buurt is bijzonder
handig. Er zijn meer EHBO-ers
dan dokters, dus er is er altijd
wel één EHBO-er in uw omgeving.

Iedere laatste dinsdag van de
maand.
.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.

Colofon
De Zevenkamp Bugel
is een uitgave van de BOZ
Oplage: 7.800
Frequentie: 6 maal per jaar
Redactie:
B.O.Z. Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
Teleloon 010 - 289 24 00
Telefax 010 - 289 24 09
email: zevenkamp@zonnet.nl
www.bugel.box.nl
Organisatie:
Corstiaan Breedveld
Freelance journalistiek:
Corstiaan Breedveld
Rinus Klein
Martin van Brenen

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor EHBO de afdeling Terbregge-Ommoord is sinds 1 januari 1961 actief in de wijken Terbregge en Ommoord. Zevenkamp bestond toen nog niet, vandaar die naam. Het secretariaat
van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging bevindt zich momenteel in Zevenkamp bij Mevrouw
Essenburger in de Boy Edgarstraat en geldt voor heel Prins
Alexander.
Minstens één EHBO-er per gezin
Mevrouw Essenburger vertelt,
dat het erg handig zou zijn, als er
in elk huisgezin tenminste één
persoon EHBO heeft gedaan. In
de huiselijke sfeer vinden heel
wat ongeluk(jes)ken plaats. Vaak
ontstaat paniek bij zowel het
slachtoffer als de omstander(s). Je
leert op de EHBO vooral ook dat
je dan rustig moet blijven en niet
in paniek moet gaan raken.
Meestentijds zien de mensen de
noodzaak niet in van EHBO, maar
zodra oom Piet op een verjaardagsfeestje een hartaanval krijgt
en iemand doet mond op mond
beademing en/of renimatie, dan
is de interesse gewekt. Men is
dan sneller geneigd om zich als
cursist aan te melden.
De vijf basis principes
Op de cursus worden de vijf basis
principes geleerd en door ervaring uitgebouwd, aldus voorzitter
v.d. Hoff.
Die vijf basisprincipes zijn:
1) Let op gevaar voor jezelf en

V.l.n.r.s: Secretaris Mevr. Essebaggers, voorzitter J.E. v.d. Hoff en gewoon lid Mevr. C. Sohier.

voor anderen. Je mag niet zelf
slachtoffer worden.
2) Nagaan wat er is gebeurd en
hoe het is gebeurd.
3) Wat mankeert het slachtoffer.
4) Het slachtoffer geruststellen.
5) Deskundige hulp laten komen
en degene die dat gaat doen ook
laten terugkomen en zeggen wat
er is gezegd.
Soms word je door de buren zelfs
als dokter gezien, zo van: weet jij
dit, kan jij dat?
Wat vooral niet doen
Corrie Sohier vertelt dat het ook
erg belangrijk is om een aantal
dingen niet te doen, zoals:
1) Niet het slachtoffer verslepen
of aan trekken. Een uitzondering
kan zijn als het slachtoffer op de
treinrails ligt. Dan moet je het
slachtoffer wel wegslepen.
2) Het slachtoffer geen drinken
geven, want wellicht kan hij niet
goed slikken en stikt hij. Je mag
het wel aanreiken, dan kun je
gelijk zien of hij het zelf kan.
3) Als het slachtoffer pijn in zijn
been heeft, dan moet je vooral
niet de zere plek willen opsporen
op dat been, maar op het andere
been de plaats aanwijzen. Doet
het hier of doet het daar pijn?
4) De omstanders zich niet met
jou of met het slachtoffer laten
bemoeien.
5) De EHBO-er niet ongevraagd
gaan helpen. De omstanders
moeten wachten totdat de EHBOer hulp vraagt.
Op de cursus leer je hoe je moet
handelen om de omstanders
onder controle te krijgen en te
houden.

Fotografie:
Rinus Klein
Corstiaan Breedveld
Lay-out/opmaak:
Corstiaan Breedveld
De Zevenkamp Bugel
nummer 4 verschijnt
30 - 08 - 2002
Sluitingsdatum kopij:
02 - 08 - 2002
Steeds wordt de inhoud van de gele koffer aangepast.

Foto: Corstiaan Breedveld

Kleine en grote evenementen
De EHBO-ers (veelal vrijwilligers)
worden ook voor evenementen
gevraagd, waartegenover een
kleine vergoeding staat. Het
gebruikte materiaal is erg duur. U
kent ze vast wel. Ze staan langs
de weg bij de avondvierdaagse of
bemannen een kraampje bij diverse sportevenementen. Maar
ook de organisatie van grote eve-

Een praktijkvoorbeeld
Dhr. v.d. Hoff was eens op
vakantrie in de Vogezen en lag
lekker te pitten in zijn caravan.
Plotseling werd er aan de deur
geklopt door een Hollandse
dame, haar man was onwel
geworden. Zij wist niet dat
Dhr. v.d. Hoff een EHBO-er
was, maar dat kwam dus wel
goed uit. Na vijftien minuten
reanimatie te hebben toegepast bleek de man te zijn overleden. Toch moest Dhr. v.d.
Hoff doorgaan met reanimeren
totdat de arts gearriveerd was.
Dat klinkt een beetje raar,
maar psychologisch is het voor
de nabestaanden wel erg
belangrijk. De nabestaanden
hebben dan het gevoel dat ze
er alles aan gedaan hebben om
het slachtoffer nog te redden.
Maar zo vaak komen deze situaties niet voor.

nementen kan een beroep op de
EHBO-er doen. Soms gebeurt het
dat de vrijwilligers aan hun lot
worden overgelaten. Een volgende keer zal de EHBO-er zich dan
wel tweemaal bedenken om zijn
diensten aan te bieden. Vaker
echter krijgen ze een warm welkom en wordt er gezorgd voor de
innerlijke mens met drinken, bijvoorbeeld broodjes en een dankjewel.
Jeugd-EHBO
Op de scholen wordt inmiddels
ook steeds vaker een EHBO cursus gegeven. (Zie ons artikel over
de Buskesschool in onze vorige
Bugel). Mevrouw Essebaggers
leidt de cursussen en neemt
graag een assistent mee. Als die
assistent dan voldoende ervaring

Foto: Corstiaan Breedveld

heeft opgedaan, mag hij zelf
weer cursussen geven. Momenteel wordt er aan het Emmauscollege les gegeven. Op 28 juni 2002
was daar het examen.
Elk jaar op herhaling
Ook als je les hebt gehad van de
KNV EHBO Terbregge-Ommoord,
dan moet je examen doen. Dat
doet het Oranje kruis trouwens
voor heel Nederland.
Een cursus begint met 19 lessen
voor beginners en volgt dan met
8 lessen voor gevorderden. Het
diploma geldt voor twee jaar.
Heb je binnen een jaar geen herhalingscursus van 8 lessen gevolgd, dan vervalt je diploma. En
die herhalingen zijn hard nodig.
Er verandert steeds zo veel, dat je
soms wel eens juist de verkeerde
dingen gedaan blijkt te hebben.
Bovendien is het zo, dat je routine moet gaan krijgen. Je onthoudt niet echt alles. Maar door
de opgedane routine weet je wel
juist te handelen wanneer het
nodig is. Om die routine op te
bouwen moet je wel minstens
vier jaar bezig zijn, is de ervaring.
Aanmelden
Op 19 september 2002 start er
weer een cursus EHBO aan de
Anatole Franceplaats 2 te Ommoord. U kunt zich nog aanmelden via het telefoonnumer 010 4218159. Of breng een bezoekje
aan de www.ehbo.nl of
www.ehbo-ommoord.nl.
Daar kunt u ook altijd uw vragen
kwijt of u zelfs aanmelden. Helaas lukte het de redactie niet om
bij www.ehbo.nl in te loggen.
De Koninklijke Vereniging EHBO
Terbregge-Ommoord wil niet
boven de 70 leden uitgaan,
anders wordt de organisatie te
groot en daardoor onoverzichtelijk. Maar er zijn nog wel wat
plaatsen vrij, dus als u lid wilt
worden, dan is haast geboden.
Wij van de Bugel, zijn best wel
trots dat het secretariaat in
Zevenkamp is en dat er ook in Zevenkamp EHBO-ers wonen. Dat
geeft ons wel een veilig gevoel.
Corstiaan Breedveld

4

Zevenkamp Bugel, Jaargang 10 - nummer 3, Juni 2002

De bloemist
voor al uw
groenideeën
Voor al uw bloemwerken door geheel
Nederland
en over de gehele wereld

Buurthuis Uittiebuis

Telefoon 010 - 4555017

Taka-Tuka-land hele zomer open
De hele zomervakantie kunnen
kinderen alle dagen van de week
terecht in de speeltuin. Maandag
tot en met zaterdag van 10.00
uur - 18.00 uur en zondags van
11.00 - 18.00 uur.
Een dagkaartje kost € 0,50 voor

kinderen en volwassenen. Een
ouderpas € 6,50. In de laatste
week van de zomervakantie van
26 tot en met 30 augustus 2002,
houden wij weer de traditionele
Huttenbouwweek. De Huttenbouw staat dit jaar in het teken

van de cowboys en Indianen. €
2,50 per kind per dag, dus €
12,50 per week.
http://pippi.wolweb.nl; of naar
http://langkous.wolweb.nl;
of
naar http://taka-tuka-land.wolweb.nl.

Open dag in Uittiebuis 7 september van 16.00 tot 01.00 uur
Ambachtsplein 85, 3068 GV Rotterdam Zevenkamp
Telefoon 010 - 4.55.77.63

UW LMV - MAKELAAR IN ROTTERDAM - ZEVENKAMP

Boender Makelaardij
Zevenkampse Ring 743
3069 MD Rotterdam
boendermakelaardij@planet.nl

Tel.: 010 - 286 99 97

Aankomend seizoen zal geleidelijk getracht worden het buurthuis meer en meer een ontmoetingsplaats voor alle be-woners
van Zevenkamp te laten zijn. Wij
willen inspelen op onze multiculturele samenleving.
De kinderen kunnen gewoon
weer terecht voor bijvoorbeeld
judo, timmeren, mandala’s tekenen, capoeïra, weerbaarheid en
de kook club. ook voor olieverven, aquarelleren, haarknippen,
gitaarles en voor diverse activiteiten voor ouderen en gehandicapten kan men weer bij ons terecht.
De kinderdisco, kinderbingo en
bingo voor volwassenen zijn ook
in de toekomst vaste onderdelen
van ons programma, net als de
Nederlandse taalles voor anderstaligen.

Vanaf maandag 8 juli 2002 ligt het
programma voor het aankomend seizoen in Uittiebuis.
Sportthema
De Open Dag begint om 16.00
uur met de feestelijke opening
van een expositie met als thema
”Sport”, in aanwezigheid van een
bekende uit de sportwereld. Wij
houden nog even geheim om
welke sport het gaat, maar het
laat zich misschien wel raden. Tot
18.00 uur staan er dan vele activiteiten op het programma, onder
andere een tafelvoetbaltoernooi
voor kinderen en jongeren,
demonstraties salsa, capoeïra,
werelddans, hindoestaans dansen, line dansen en een demonstratie van onze gitaardocent.
Iedere bezoeker kan deelnemen

Zomerprogramma 50-plussers
Verkoop • Aankoop • Taxatie
Hypotheek • Assurantiën

www.BOENDERMAKELAARDIJ.nl

Zomerprogramma 50-plussers
De buurthuizen in de deelgemeente presenteren voor de 50plussers een gezamenlijk aanbod
in de zomer.
Dinsdag 9 juli 2002, Schielandhuis.
Dinsdag 23 juli 2002, Floriade.
Woensdag 7 augustus 2002, fietstocht door de Krimpenerwaard.

Donderdag 22 augustus 2002,
boottocht door de Betuwe.
Maandag 26 tot en met donderdag 29 augustus 2002, themawandeltochten.
In het nieuwe seizoen worden er
weer een aantal cursussen voor
50-plussers aangeboden.
U kunt zich nu al inschrijven!
Haal de folder in het buurthuis.

Harry Potter Projekt (HaHaPéPé)
Vanaf 10 September is er iedere
dinsdag weer Het Harry Potter
Projekt (HaHaPéPé). Voor iedereen die nog niet bekend is met
Harry Potter: Harry Potter is de
Tovenaarsleerling die talloze
adembenemende avonturen beleeft op Zweinstein, hét opleidingsinstituut voor de aankomende tovenaar of heks. Je leert
er bezemsteel vliegen, toverspreuken en een nieuw spel, het
zwerkbal. Waar dit allemaal op

neer komt valt te leren in het
HaHaPéPé-projekt.
De bijeenkomsten zijn op 10, 17
en 24 september 2002 en 1 oktober en 8 oktober 2002. Er komt
een nieuw aangepast programma, omdat er sinds vorig jaar
alweer zoveel gebeurd is met
Harry Potter! Je kunt je er nu al
voor inschrijven. Eigen bijdrage €
2,50 voor per keer. Wil je alle vijf
keer mee doen dan kost dat €
12,50.

aan een speurtocht door het
buurthuis met de kans om leuke
prijzen in de wacht te slepen.
Op het programma staan verder
demonstraties en informatie over
zelfverdediging voor ouderen,
geheugentraining en yoga en een
puzzelwedstrijd voor ouderen
met prijsuitreiking. Tussen 17.15
uur en 18.30 uur kunnen mensen
van 50 jaar en ouder dan de
kookkunsten van eveneens koks
met meer kook-ervaring nuttigen
(inschrijving vooraf). De Open
Dag wordt afgesloten met een
swingend feest vanaf 20.00 uur.
In de volgende Bugel, die op 30
augustus 2002 huis aan huis
bezorgd wordt, staat het complete programma van zaterdag 7
september 2002.

Vrijwilligers gezocht
Zonder vrijwilligers begin je niet
veel. Een groot aantal activiteiten
in Uittiebuis draait dankzij de
enorme inzet van vrijwilligers.
Wie wil zijn of haar hulp aanbieden om de volgende activiteiten
mede draaiend te houden of op
te zetten.
Vrijwilligers voor kinderactiviteiten, kinderinstuif, Harry Potter
project, foto club.
Vrijwilligers voor diverse activiteiten, Nederlandse les, individueel kinderopvang tijdens de
Nederlandse les, evenementen
bedenken en organiseren, helpen
bij evenementen zoals open dag
en rommelmarkt, kookcafé voor
50-plussers.
Vrijwilligers voor activiteiten
voor verstandelijk gehandicapten.
Hulp bij de partyavonden elke

Op 20 juli officiële Opening van Duimdrop Nieuw Verlaat derde zaterdag van de maand,
Programma
Van 12.00 uur - 12.30 uur, opening van de Duimdrop door een
vertegenwoordiger van de Deelgemeente.
Van 12.30 uur - 13.00 uur, optreden fanfare.
Van 13.00 uur - 15.00 uur, diverse
spelletjes voor kinderen op het
plein, begeleid door vrijwilligers.
Er staat ook een luchtkussenkasteel en nog veel meer.

Van 15.00 uur tot 15.30 uur, alle
kinderen eten gezamelijk broodjes, popcorn, suikerspin enzovoort.
Van 15.30 uur tot 16.00 uur,
optreden en prijsuitreiking Hindoestaanse Klassieke Dans en
Salsa.
Om 16.00 uur, sluiting.
Na 20 juli 2002 is de Duimdrop
weer van dinsdag tot vrijdag
open!

Zo sterk als een beer
Weerbaarheids -cursus voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12
jaar. We starten in september met
een cursus voor de kinderen van
8 tot 10 jaar. Schrijf u in.

Kosten 9 lessen plus 2 ouderbijeenkomsten € 45,-. (Rotterdampas € 29,50).
Informeer naar de startdatum.

Break-dance Break-dance Break-dance
Alles onder begeleiding van
een ervaren en al bekende leraar Break-Dance.
Start: dinsdag 15 oktober 2002.

Tijd 16.00 uur - 17.30 uur.
De cursus omvat 4 lessen op de
dinsdagmiddag en kost € 28,-.
Info Willem te Molder

dj’s en bands voor de partyavonden, koken op maandagavond,
tekenen en schilderen, country
dans, djembe muziek, badminton
soosavond, film- en theatergroep
wandelclub.

Kinderfeestjes
Vrijdags 16.00 – 19.00 uur
Op afspraak kunnen kinderen kiezen een feestje te houden met de
volgende thema’s:
Een sprookjesfeest
Een piratenfeest
Een cowboy- en indianenfeest
Een ridderfeest
Of doodgewoon een kookfestijn!
Ook kun je je uitleven met borden en bekers, die je zelf maakt.
Of een sporttas, een bloempot
versieren.
Kosten:
Basistarief: € 43,10
Bovendien voor elk kind: € 4,55.
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Huurders van Woningbedrijf Rotterdam wachten op antwoord
Bewoners uit de Hunze, Tjonge
en de Scharster die hun woning
huren bij het Gemeentelijk
Woningbedrijf Rotterdam maken zich ernstig zorgen over het
onderhoud aan de woningen, de
kwaliteit van de woonomgeving
en de werkwijze van het Woningbedrijf en de communicatie met
bewoners.
Een aantal bewoners is voorheen actief betrokken geweest
bij besprekingen die alles te
maken hadden met onderhoud,
woonomgeving en betrokkenheid van huurders bij hun eigen
buurt. Er was toen sprake van
een goede samenwerking. Afspraken werden gemaakt en
diverse werkzaamheden werden
voorbereid en uitgevoerd.
Een grote stilte
Het is voor huurders onbegrijpelijk dat zij van het WBR niets
meer vernemen. Het enige dat
men ziet zijn de enorme reclame
borden met de Oren van het
WBR. Alles in het teken van een
betere communicatie tussen
huurder en verhuurder.

Stilte en achteruitgang
Bewoners hechten veel waarde
aan een goede woonomgeving.
Dit maakt het wonen en het gezamenlijk wonen in een buurt zo
prettig. Wat bewoners nu merken is het tegenovergestelde.
Speeltoestellen zijn weggehaald,
de verlichting is nog steeds niet
aangebracht evenals de toegezegde bloembakken. Het onderhoud van de speelplaats laat veel
te wensen over.
Het verzoek
Verontruste bewoners hebben de
handen ineen geslagen. Men wil
spoedig in gesprek raken met het
Woning Bedrijf Rotterdam.
Enkele bewoners hebben zelf het
initiatief genomen om een brandbrief te sturen.
Kortom bewoners uit de Hunze,
de Tjonge en de Scharster hechten veel waarde aan een goed
contact met het Woning Bedrijf
Rotterdam. Gezien de de Grote
Oren van het Woning Bedrijf
Rotterdam in haar eigen reklamecampagne mag een open communicatie geen enkel probleem
zijn.

Wie heeft deze speeltjes gezien, we willen ze weer terug.

Foto: Corstiaan Breedveld

Pleintje aan de Kuinder krijgt een facelift
Ingeklemd tussen de Roer, de
Kuinder en Reest ligt een zwart
geasfalteerd speelveld. Dit veld
wordt intensief gebruikt. Niet
alleen door kinderen maar ook
door vaders,moeders, ooms, tantes, vrienden en vele anderen.
Toch is er een grote wens vanuit
kinderen en volwassenen. Kan
het pleintje niet wat meer kleur
krijgen? Het beton is grauw, het
asfalt zwart en de lantarenpalen
grijs. Kleur in de buurt maakt
alles een stuk gezelliger.
Het initatief
Onder aanvoering van tante Jetty

hebben de kinderen en omwonenden het plan opgevat om het
pleintje een face-lift te geven.
Allereerst moet het beton en de
palen een kleurtje krijgen. Voor
de kleintjes is gedacht aan een
groot schoolbord en wat plantenschalen moet dit alles kompleet
maken.
Inhaken
De bewoners hebben zich inmiddels aangemeld bij het opzoomeren. De vlaggetjes, raamposters
en dergelijke zijn reeds in huis.
Het Plein kan versierd worden,
echter eerst moeten de verfpot-

ten, kwasten en bezems over het
plein heen. Met de deelgemeente
Prins Alexander zijn inmiddels
afspraken gemaakt
Niet alleen de deelgemeente
draagt de bewoners een warm
hart toe: ook de Almonde stichting gevestigd aan de Reest
steunt het initiatief. Bewoners en
de Almonde Stich-ting werken al
jaren samen om de buurt gezelliger te maken.
Wanneer alles opgeknapt is kan
het buurtfeest beginnen. Voor
nadere informatie kunt u terecht
bij mevrouw Jetty Seymonson,
Kuinder 81.

Eigen plekje Kurt Weillstraat

Geen gezicht, zo’n, vieze bak, geef het een mooi kleurtje.

Hoezo armoedig en scheef.

Foto: Ben van Zanten.

Foto: Corstiaan Breedveld

De bewoners van de Kurt Weillflat hebben nu een eigen afgeschermd plekje waar het in de zon goed toeven is. Het geheel is gecompleteerd met tafeltjes en stoeltjes. Uw fotograaf nam alvast een kijkje over de
schutting heen en nam deze foto. Op dat fotomoment werd net officieel de zithoek in gebruik genomen.
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In de nieuwe woonwinkel van Woonbron is de Klant Koning
Vanaf halverwege maart dit jaar
kunnen (nieuwe) klanten van
Woonbron terecht in een geheel
nieuw onderkomen van de woningcorporatie. De winkel is
gevestigd aan de Zevenkampse
Ring (naast de politie). Niet
alleen het gebouw is gloednieuw, ook het concept dat in de
winkel gehanteerd wordt is
nieuw voor Prins Alexander.
Situaties waarbij huurders in
sobere wachtkamers lang moesten wachten tot zij eindelijk hun
verhaal konden doen, zijn voorgoed voorbij bij Woonbron vestiging Prins Alexander.
Vanaf nu is de klant nog meer
koning. Iedereen die een bezoek
brengt aan de smaakvol ingerichte winkel zal dat zeker beamen.
Al gelijk bij binnenkomst wordt

de bezoeker geconfronteerd met
een smaakvol ingerichte ruimte,
waarbij een grote tafel met comfortabele oranje stoelen er
omheen, uitnodigt om lekker te
gaan zitten. Achter de tafel staat
duidelijk een koffieautomaat
opgesteld en links daarvan, voor
de kleintjes, een futuristisch aandoende speelhoek compleet met
ingebouwde televisie.
Zones?
Ed Cleffken, Manager Winkel, volgens zijn officiële functieomschrijving, leidt ons met gepaste
trots de zaak rond. Hij legt uit dat
de ruimte die de bezoeker bij
binnenkomst het eerst aantreft,
de oriëntatiezone genoemd
wordt. Hier kan je dus rustig rond
kijken en besluiten dat je of
regelrecht naar de computer toe-

Interieur Woonbron.

Foto: Corstiaan Breedveld

gaat om de site van www.woonselectierijnmond.nl te openen,
op zoek naar een nieuwe huurwoning of koopwoning via de
VG+makelaar, of eerst naar de,
zeer toegankelijke balie, voor
een informatief gesprek met één
van de medewerkers die in de
tweede zone, klaar staan om de
klant van dienst te zijn.
De winkelruimte beschikt ook
nog over een derde zone, de dialoogzone. Dit is een door glazen
wanden afgesloten ruimte waar
bezoekers en medewerkers in
alle ruste een privé-gesprek kunnen voeren en bijvoorbeeld contracten kunnen tekenen.
Te huur? Te Koop? Te Woon!!!!
Het aloude systeem van alleen
maar huren volgens een vaste
procedure is, evenals het loketje,
verleden tijd bij Woonbron. De
woningcorporatie biedt huurders
nu verschillende huurmogelijkheden aan. Naast het huren volgens
een vastgesteld maandbedrag
(het bekende systeem met de
jaarlijkse huurverhoging) kunnen
er nu ook woningen volgens een
huurvast bedrag voor vijf of zelfs
tien jaar worden gehuurd.
Daarnaast is het ook mogelijk om
van Woonbron een huis te kopen.
Dit kan ook weer op twee manieren, volgends de MGE- (Maatschappelijk Gebonden Eigendom)
constructie waarbij de koper bij
verkoop het huis aan Woonbron

De ingang van de gloednieuwe Woonbronwinkel.

terugverkoopt of volgens het
Koopcomfort model. Beide mogelijkheden om via Woonbron
een huis te kopen, zijn met name
interessant voor mensen die tot
nu toe niet (financieel) in staat
waren zich de luxe van een eigen
huis te veroorloven.
Extra diensten
Woonbron heeft nog meer
nieuws bedacht. Huurders en kopers kunnen straks gebruik maken van extra diensten waaronder de klussendienst, het tuinonderhoud en de maaltijdvoorziening. Deze extra voorzieningen
maken het bijvoorbeeld voor
oudere bewoners gemakkelijker
om langer in hun eigen huis te
blijven wonen maar ook jongere
bewoners kunnen natuurlijk profiteren van het aanbod aan dien-

Foto: Corstiaan Breedveld

sten. Ed Cleffken licht toe dat het
nieuwe bedieningsconcept valt
onder het motto ’Klant Kiest’ De
klant is immers van nu af aan
koning en mag dus kiezen wat
hem/haar het beste uitkomt.
Wie nieuwsgierig is geworden
naar de nieuwe locatie en/of ook
benieuwd naar de nieuwe mogelijkheden, moet gewoon eens
een kijkje gaan nemen. Een
bezoek is vrijblijvend, de koffie is
altijd vers en de winkel is iedere
werkdag geopend. Eerst bellen
kan natuurlijk ook: 010 - 2868866. Adres Woonbron vestiging
Prins Alexander: Zevenkampse
Ring 342.
Voor vragen en/of klachten over
service en onderhoud kan 24 uur
per dag gebeld worden: 2924100.

Project Buurtbemiddeling op zoek naar Buurtbemiddelaar
Helma Faber, de coördinator van
het nieuwe Zevenkampse project
Buurtbemiddeling is er helemaal
klaar voor: ze heeft haar kantoor
in een flat aan de Kooikerweg
gezellig ingericht, de folder is
geschreven en de eerste vrijwilligers hebben zich aangemeld!
Helma heeft er zin in, nu nog de
rest van de benodigde vrijwilligers en het Team kan van start
gaan!
Het project Buurtbemiddeling is
bedoeld, het woord zegt het al,
om te bemiddelen in conflicten.
De bemiddelaar is hierbij een
wijkbewoner die zich vrijwillig
inzet om te bemiddelen tussen
bewoners die een conflict hebben, om samen tot een oplossing
te komen. Bemiddelen betekent
dat er naar beide partijen geluisterd wordt voordat er een gezamenlijk gesprek komt waarbij er
ook gesproken wordt over mogelijke oplossingen van het probleem.
Het project Buurtbemiddeling wil
eraan bijdragen dat problemen/
conflicten tussen bewoners niet
uit de hand lopen. Mensen die
een conflict hebben met hun
buren, bijvoorbeeld over geluids-

overlast, en dat samen niet kunnen bijleggen, kunnen binnenkort terecht bij het telefonisch
Spreekuur
Buurtbemiddeling
Zevenkamp. De procedure werkt
als volgt: iemand die een conflict
heeft waarbij hij/zij hulp nodig
heeft om eruit te komen, belt
naar het Spreekuur en vertelt zijn
verhaal. Het conflict wordt vervolgens besproken met het Team
Buurtbemiddeling dat bestaat uit
de coördinator Helma Faber en
de vrijwillige buurtbemiddelaars.
In het team wordt besproken wie
met het probleem aan de gang
gaat. Een beller moet wel bedenken dat de ‘tegenpartij’ ook aan
het woord komt en ook moet hij
bereid zijn om samen met de
bemiddelaar en de tegenpartij
naar oplossingen te zoeken. Eerst
vinden er dus afzonderlijke
gesprekken met beide partijen
plaats en vervolgens met iedereen samen.
Niet alle conflicten lenen zich
voor
deze
vorm
van
Buurtbemiddeling: onenigheid
waarbij sprake is van fysiek
geweld, zware psychische problemen en/of problemen binnen een
familie, komen niet in aanmerking voor deze vorm van bemid-

deling.
De deelgemeente en de woningcorporaties hopen met de inzet
van het Team Buurtbemiddeling
bij te dragen aan een prettiger
woonklimaat in Zevenkamp.
Door de inzet van het Team
Buurtbemiddeling kan al in een
vroeg stadium een conflict opgelost worden voordat zaken zodanig uit de hand gelopen zijn dat
een ingrijpen van professionele
zijde nodig is.
Meld u aan
Voor het project zijn ongeveer
tien vrijwilligers nodig. De nieuwe coördinator wil het liefst een
gevarieerd team samenstellen,
dus een juiste mix van jong, oud,
allochtoon en autochtoon.
Op dit moment hebben zich al
vijf vrijwilligers spontaan aangemeld. Er moet dus zeker nog een
aantal enthousiastelingen bijkomen. Met alle aanmelders worden gesprekken gevoerd onder
andere om na te gaan of iemand
geschikt is om buurtbemiddelaar
te worden.
Overigens krijgen de buurtbemiddelaars voorafgaande aan hun
werk een doelgerichte training.
Van zes dagdelen.

Waaraan voldoet een goede
buurtbemiddelaar?
In principe kan iedereen een
goede buurtbemiddelaar zijn, het
heeft niet zoveel met een
bepaald(e) opleiding of beroep
van iemand te maken. Wel van
belang is dat een buurtbemiddelaar goed en aandachtig kan luisteren en een onpartijdige, neutrale houding kan aannemen; ook
moet hij/zij een positieve uitstraling hebben en enthousiasme om
in een team samen te werken.
De buurtbemiddelaar moet
bereid zijn om deel te nemen aan
de training die zes dagdelen
duurt; de buurtbemiddelaar moet
per maand gemiddeld vijf tot
acht uur de tijd hebben voor het
werk.
Voor wat, komt wat
Het werk als buurtbemiddelaar
biedt een zinvolle en interessante
tijdsbesteding: steeds meer ervaring krijgen in luisteren, vragen
stellen, het gesprek begeleiden,
contacten leggen en helpen herstellen. Naast het opdoen van al
deze ervaring, is het ook heel
bevredigend om mee te kunnen
werken aan het herstellen van
goede relaties in de wijk.

Wie geïnteresseerd is en/of zich
aan wil melden, kan contact
opnemen met Helma Faber.
Bellen op dinsdag tussen 16.00
en 19.30 uur. Telefoon 010- 456
04 09. Langskomen kan ook:
Kooikerweg 221, 3069 WP
Rotterdam.

Helma Faber, coördinator buurtbemiddeling.
Foto: Corstiaan Breedveld
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Herinrichting Zuidelijk Wijkpark start na de zomervakantie
De aangekondigde herinrichting
van het Zuidelijk Wijkpark gaat
na de zomervakantie van start, in
tegenstelling tot eerdere berichten die melding maakten van een
start al voor de vakantieperiode.
De reden voor deze vertraging is
een wijziging in de voorstellen
voor de inrichting, volgens Jaap
de Boer, namens de deelgemeente projectleider Zuidelijk Wijkpark.
”In het oorspronkelijke plan was
er sprake van kiezelkleurige wandelpaden. Nadat het plan was
doorgerekend, bleek dat er nog
geld over was om iets extra’s met
de paden te doen. De Dienst
Stedebouw & Volkshuisvesting
kwam met het voorstel om de
paden een gekleurde bovenlaag
te geven. Natuurlijk moest deze
suggestie ook weer bekeken worden op zijn financiële haalbaarheid en dat is dus de belangrijkste reden van de, overigens kleine vertraging, geweest. Het
kleurvoorstel is inmiddels aan de
deelnemers van de Projectgroep
Zuidelijk Wijkpark voorgelegd.
De groep heeft een voorkeur uitgesproken voor paden met een
rode uitstraling. Binnenkort zal
het Dagelijks Bestuur van de
deelgemeente zich uitspreken
over de voorstellen.” Omdat het
inmiddels bijna zomervakantie is,
en dus ook de Bouwvakantie
nadert, heeft het weinig zin om
daarvoor het hele park nog overhoop te halen, zonder de inrich-

ting te kunnen voltooien. Om die
reden is besloten alles tot na de
vakantie bij het oude te laten en
daarna een aanvang te maken
met de herinrichting.
De paden op
De herinrichting vindt plaats in
drie fasen. Voor de eerste fase,
start nazomer 2002, staat de aanpak van de basis op het programma. Tot die basisvoorzieningen
behoren dus ook de hier eerder
genoemde paden. Van de bestaande paden verdwijnen er enkele kleine. De grote bestaande
paden (zie de brede, gearceerde
lijnen op bijgaande tekening)
worden zodanig verbreed dat ze
ook goed te gebruiken zijn door
bijvoorbeeld rolstoelers of mensen met kinderwagens. De uitvoering geschiedt onder leiding
van de Werf Alexander.
Raymond van de Pluijm houdt
zich daarbij specifiek bezig met
de aanleg van de paden en de
verlichting. Raymond: ”De paden
-het gaat hier om zogenaamde
penetratiepaden- noemen, zijn
van een vrij losse structuur die
doet denken aan grind. We zijn er
vanuit gegaan dat de paden in de
eerste plaats wandelpaden moeten zijn en wilden dat ook benadrukken in de structuur van het
te gebruiken materiaal en ook in
de kleur. We hebben twee kleurvoorstellen gedaan, geel en rood,
maar het is aan de deelgemeente
om te zeggen welke kleur het

worden moet. Wat ons betreft,
was het allebei goed: beide kleuren geven de paden een gezellige
en sfeervolle gloed. Je zou hoogstens kunnen zeggen dat de gele
kleur wat eerder gebruikerssporen laat zien en dus meer onderhoud vraagt.”
De aanbreng van verlichting is
ook gepland in de eerste fase van
de herinrichting. Volgens het
voorstel komt er veel verlichting
langs de recht lopende wandelpaden. (Het diagonaal lopende pad
wordt niet verlicht) Het grote
voordeel van veel verlichting is
dat mensen ook in de avonduren
nog veilig een ommetje kunnen
maken en kunnen zien waar ze
lopen.
Gemeentewerf- collega Richard
van Motman is verantwoordelijk
voor al het ‘groen’ in het park.
Hieronder vallen gras, bomen,
struiken, heesters en bloemen.
Van Motman: “Hoewel er door de
betrokken bewoners een voorkeur uitgesproken is voor een
park met in de eerste plaats ‘Rust
en Ruimte’, worden er in een volgende fase ook bloemen geplant,
met name aan de zijde van het
nieuwe woongebouw. De zogenaamde Kersentuin laten we
intact. Bij de waterpartijen, een
geliefde plek voor hondenuitlaters, zetten we een aantal bankjes neer. Daarnaast is het de
bedoeling dat er veel nieuwe
bomen bij komen, geheel passend bij het thema van het park.

Een onderhoudsbeurt voor het
rosarium staat voor de derde fase
op het programma.”
Iets buiten het park is inmiddels
gewerkt aan het verbreden van
de oversteekplaats die naar het
park leidt. Het pad is nu drieën-

Nieuw Dagelijks Bestuur voorstander betere communicatie en participatie
De verkiezingen in maart hebben
voor Prins Alexander een nieuwe
bestuursformatie opgeleverd bestaande uit, PvdA, CDA en GroenLinks en SP. Gezien de samenstelling van dit bestuur kunnen
we dus spreken van een centrumlinks bestuur. Het nieuwe
bestuur telt vier leden.

Voorzitter is Kenneth Woei-A-Tsoi,
van de PvdA. Hij houdt zich onder
meer bezig met openbare orde
en veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en financiën. Kenneth Woei-A-Tsoi (1948)
komt uit Suriname waar hij
gewerkt heeft als leraar maatschappijleer. In Nederland, waar
hij, met een onderbreking, vanaf

Het nieuwe dagelijkse bestuur.

1967 gewoond heeft, was hij van
1973 tot 2002 directeur was van
verschillende organisaties die
zich inzetten voor allochtonen.
Vanaf 1986 maakte de heer WoeiA-Tsoi deel uit van de Rotterdamse gemeenteraad. Vanaf 1998
tot 2002 was de huidige voorzitter van de deelgemeente lid van
de deelgemeenteraad van Prins
Alexander.
Jolanda van Drongelen vertegenwoordigt het CDA en is plaatsvervangend voorzitter. Mevrouw van
Drongelen (1957) beheert de portefeuille beheer buitenruimte,
verkeer en vervoer en sport. Zij
deed onder andere werkervaring
op in het jeugdwelzijnswerk, de
gezondheidszorg en was coördinator van een afkickcentrum.
Politieke ervaring deed ze op als
raadslid en lid van het dagelijks
bestuur in de deelgemeente
Hoek van Holland en later als
deelgemeenteraadslid in Prins
Alexander. De andere vrouwelijke
dagelijks bestuurder is Marijke
Sedney, namens GroenLinks. Zij
gaat zich bezig houden met
publieke dienstverlening, communicatie, sociaal wijkbeheer en

kunst en cultuur.
Marijke Sedney (1949) woont al 30
jaar in Kralingse Veer. In die wijk
was ze ook jarenlang maatschappelijk actief. Ze heeft ook elf jaar
ervaring als deelgemeenteraadslid op haar naam staan.
En tot slot de al uit het vorige DB
bekende PvdA-man Robert Krul.
Hij is onder meer belast met welzijn, samenlevingsopbouw, onderwijs en economische zaken.
Krul (1950) was onder meer
directeur van een Rotterdamse
z.m.o.k.-school en lid van de
gemeentelijke adviesgroep voor
het speciaal onderwijs.
In een volgende editie komen de
portefeuillehouders in beeld met
concrete zaken waarmee zij zich
in Zevenkamp gaan bezighouden.
De drijfveren van de coalitie
staan in de hoofdlijnen van het
beleid. Die zijn voor de komende
vier jaar vastgelegd in het zogenaamde coalitieakkoord. Wie
interesse heeft kan de gehele
tekst van dit akkoord vinden op
de website van de deelgemeente
prins Alexander: www.prinsalexander.rotterdam.nl.

eenhalve meter breed en dus
beter bruikbaar voor onder anderen rolstoelers. Ook zijn de ‘heuveltjes’ uit het wegdek gehaald
zodat de weg richting Zuidelijk
Wijkpark werkelijk voor iedere
gebruiker geëffend is.

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 Vestia
Rotterdam Noord, Woonbron Maasoever
Vestiging PA, Woning Bedrijf Rotterdam, Ben
van Zanten van het opbouw-werk Zevenkamp
en Waheeda Dahoe en Rens Vermeer van het
Bureau Sociaal Wijkbeheer deelgemeente Prins
Alexander en Margriet Vonk.
Journaliste
Margriet Vonk
Fotografie
Corstiaan Breedveld
Lay-out
Corstiaan Breedveld
Redactieadres
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
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Buskesschool 1e van Rotterdam

Wij gaan ons best doen. (foto boven).
Volop in actie (rechts).
Nog even in de kantine de spanning opladen.

We zijn de vorige ronde de beste
voetballers van Rotterdam geworden zoals u wellicht weet en
nu moesten we de sterksten uit
de regio verslaan.
Dat waren:
De Hoeksteen uit Vlaardingen,
De Groene Hoek uit Maassluis,
De Violier uit Schiedam.
De eerste wedstrijd, tegen De
Violier was een zware strijd en
we speelden met 1-1 gelijk. Daar-

na moesten we tegen De
Hoeksteen en we wonnen dik
met 6-0. Als laatste kwamen we
tegenover De Groene Hoek te
staan en de druk was groot, want
we moesten winnen of minstens
gelijk spelen om door te gaan
naar de districtswedstrijden.
En..het is gelukt, we hebben met
3-0 gewonnen. Daardoor zijn we
nu, behalve Rotterdams kampioen, ook regiokampioen !!!!

De vreugde is groot, niet alleen
bij de spelers, maar ook bij de
meegereisde supporters.
Zover als we nu gekomen zijn is
het ons nog nooit gelukt. We kijken met grote spanning uit naar
de volgende ronde.
De volgende ronde was op zaterdag 1 juni 2002, bij vv Barendrecht te Barendrecht. Groeten
van Ada Mes.

Buskesschool regiokampioen!

Een spannende wedstrijd

Simone van Beers

vanuit Kenia
Weer terug in Kenia
Het acclimatiseren duurt een
paar dagen. Als ik eindelijk weer
een beetje aan de hitte ben
gewend, bezoek ik de drie projecten te weten: Diana Children’s
Village, Day Care Centre Vuga en
The school for the Mentally
Handicapped.
Diana children’s village
De kinderen in Diana Children’s
Village maken het goed. De
gesponsorde zelfgemaakte kaarten laat ik bij de kinderen achter.
Deze kunnen ze tijdens de jaarlijkse markt, samen met de door
hen gemaakte handwerkjes, verkopen. Ook met het Nederlandse
ondergoed zijn ze erg blij. Op de
zaterdagen, na de wekelijkse

Wilt u ook iets meedelen, laten plaatsen van foto’s of wat dan ook vanuit uw
school in Zevenkamp?
Breng het langs of bel even met de
Bugel. Telefoon 010-2892400

Uitbundig publiek

zwempartij, lees ik ze voor en
maak tekeningen met hen. Het
geven van aandacht is belangrijk.
Er ontbreekt weinig, dankzij de
inzet van Yvonne Matiba, de vrijwilligers en het overige personeel.
Day Care Centrum
Bij het Day Care Centre in Vuga
wacht me een verrassing. De kinderen zien er in vergelijking met
vijf maanden eerder, goed uit.
Bovendien is hun aantal opgelopen tot zo’n tachtig à negentig.
Er is regelmatig voedsel, echter
door de enorme droogte ontbreekt water en daardoor kan er
niet alle dagen gekookt worden.
Inmiddels is Anneke druk bezig
met het geven van handwerk-lessen en Jan met de aanleg van een
waterleiding. Anneke en Jan verrichten fantastisch werk, ze ontwormen de kinderen (iets waar ik
niet aan gedacht zou hebben) en
als Unicef een bezoek brengt aan
het project, zijn zij onder de
indruk van de ”medische hulp”
die Anneke en Jan de kinderen
bieden. Publiciteit evenals hulp
kan projecten als deze doen slagen. Ik laat de gesponsorde breinaalden, wol en de kleren achter.
Het kippenhok is nog niet klaar
(ja, ja, echt Afrika).

De aanschaf van kippen laat dus
even op zich wachten. Het aanliggende perceel is nog steeds te
koop. Echter voor het verbouwen
van groenten mogen ze gebruik
maken van de grond en alle andere faciliteiten bij The School for
the Mentally Handicapped. Om
verdere kaalslag van het aanliggende perceel, met alle gevolgen
van dien te voorkomen, heeft dit
de voorkeur.
Mentally Handicapped
De kinderen verzorgen de geiten
goed. Inmiddels zijn er nieuwe
kinderen (met handicaps die ik
voor onmogelijk hield) bijgekomen en dat zal de komende
jaren meer en meer voorkomen.
Deze school is de enige school
voor gehandicapten in het district Kwale. Een district dat zich
uitstrekt tot voorbij Mombasa en
een gebied bestrijkt met een
radius van 50 km en meer.
Naarmate de bouw van de nieuwe slaapzaal vordert, knappen de
kinderen en ik het terrein op. Dat
wil zeggen: bananenbomen
snoeien, stenen, vuil en blikken
met restanten verf (hun huidige
speelgoed) verzamelen en doornentakken rapen. Na dat harde
werken was het tijd om te zorgen
voor ontspanning.

Supporters enthousiast

Muziekinstrumenten
konden
worden aangeschaft, volleybal
met volleybalnet, voetbal, tennisen stuiterballen en natuurlijk zijn
de knuffelbeesten uitgedeeld.
Werken in Afrika is niet zwaar,
wel moeilijk vanwege de mentaliteit waar een buitenstaander nu
eenmaal rekening mee moet houden. Nederlandse bezoekers die
voor een ander project al jaren
naar Kenia reizen, doneren de zo
hoognodige nieuwe matrassen
en nog meer speelgoed. Door al
deze giften en donaties kon een
hoop gerealiseerd worden. Het
spreekt voor zich als de Keniaanse overheid officieel constateert
dat de verzorging van de kinderen veel te wensen overlaat. Zo is
er geen wasgelegenheid. De kin-

deren, de kleding en het beddengoed stinken. Er ontbreken rolstoelen en rollators. De schooluniformen zijn versleten en lesmateriaal is er nauwelijks. Hoewel
de artsen van Pendo Medical
Clinic bereid zijn consulten voor
de kinderen kosteloos te verrichten, verkeren zij in een positie,
waarbij hulp door Children’s
Hope noodzakelijk is.
Met deze nieuwsbrief wil ik u
namens de kinderen hartelijk
danken voor de steun. Wij hopen
in de toekomst op uw betrokkenheid te mogen blijven rekenen.
Met dank, namens Children’s
Hope, Simone van Beers.
Nadere info: beers7@zonnet.nl

De bouw voor de slaapzaal voor de jongens is gestart.
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Youth and Safety bij de prijsuitreiking Samen veilig Prijs 2002 in Amsterdam!!
Daar gingen we dan met tassen
vol snoep, fotocamera en geel en
rood gespoten haar met feestmutsen op naar de uitreiking van
Avro’s Samen Veilig Prijs 2002.
We wilden zoveel mogelijk
opvallen en laten zien dat Zevenkamp ’in da house’ was. Met een
hoop kabaal en onze veelgehoorde Yell (Yououououououth and
Safe-ty!!!) betraden wij de studio
aan de Keizersgracht in Amsterdam.

we hebben landelijke publiciteit
gehaald, er worden activiteiten
georganiseerd en misschien is er
zelfs een status van ’eigen vereniging’ in zicht. In die zin hadden
we eigenlijk al een beetje gewonnen. Onder luid gejuich moedigden we ook de andere deelnemers aan. Bovendien konden we
het niet laten om samen met de
andere groep uit Rotterdam een
klein beetje provocerend ’Allemaal Rotterdammers’ te zingen.

De twee wijkbewoners die we
meenamen deden gezellig mee
en de feeststemming zat er volledig in. Zouden we dan toch winnen??? Ach, het maakte eigenlijk
niet uit. Er was al zoveel bereikt:
160 jongeren die gebruik maken
van de Jongeren Wijkpas in
Zevenkamp, steeds meer instellingen die ons willen sponsoren,

Opzoomer mee zal trots zijn!
We werden binnengeloodst in
een bloedhete studio en hadden
een eigen blokken tribune met
daarachter een stratenbord met
de tekst: Zevenkamp. De presentatrice kwam op, kwam weer op,
kwam nogmaals op, wij klapten
onze handen rood, zongen onze
Yell en wachtte vol spanning af.

EN DE WINNAAR IS: ENKHUIZEN!
Na een paar momentjes van
teleurgestelde hoofdjes en ingezakte houdingen raapte we onze
moed bij elkaar en barste het
applaus los. We zongen: van
harte gefeliciteerd en hebben
onder het genot van een glaasje
champagne de winnaars gefeliciteerd. Het huiskamerproject van
Enkhuizen had het verdiend! Dus,
vooralsnog, we treuren niet en
we zullen voorrral doorrr gaan in
ons eigen Zevenkamp en wellicht
ook daarbuiten. Iedereen die de
afgelopen tien weken niet naar
Nederland 1 naar het programma
Dwarsstraat heeft gekeken bieden wij nog een kans om ons plan
rondom de Wijkpas te horen. Bel
dan op maandag, woensdag of
donderdag naar het Opbouwwerk en vraag naar Brechtje
Simons. Telefoon 010 - 2892400.

Op locatie Ambachtsplein werd er gefilmd.

Wist u dat er vijf jaar geleden in
Rotterdam een start is gemaakt
met buurtbemiddeling. Via buurtbemiddeling tracht men conflicten in de wijk te voorkomen. De
functie van de buurtbemiddelaar
is een vrijwilligersfunctie. Mensen die zich aan willen melden als
buurtbemiddelaar of meer informatie wensen, kunnen contact
opnemen tijdens het spreekuur:
elke dinsdag van 16.00 tot 19.30
uur, telefoon 010-4560409.
De WijkInformatieWinkel staat
voor het beantwoorden en/of
doorverwijzen van allerlei vragen
van de bewoners van Zevenkamp
en omstreken. Het kunnen hele
eenvoudige vragen zijn, zoals het
verstrekken van de nee/nee en
ja/nee stickers, of het op zoek
zijn naar een tandarts of een
huisarts. Wat wordt er zoal georganiseerd, specifieke cursussen
of woonselectie.
Het kunnen ook vragen zijn die
betrekking hebben op een heel
ander gebied. Bijvoorbeeld het
met spoed vinden van een andere
woning of problemen met een
verhuurder. Of u bent een nieuwe
bewoner van Zevenkamp: in de
WijkInformatieWinkel kunt u een

Foto: Rinus Klein

Prijsuitreiking in Amsterdam.

Gesprekken met de jeugd op het Ambachtsplein worden gefilmd.

Foto: Rinus Klein

De doeken worden in gereedheid gebracht.

Foto: Rinus Klein

De uitlaapklep
van
Zevenkamp !!
De redactie stelt zich niet aanprakelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken. (Naam en adres bij de redactie bekend).

tasje met allerlei nuttige informatie komen ophalen.
Iedereen wordt geholpen, doorverwezen naar de juiste personen
of naar de juiste instantie. Op
onze leestafel kunt u diverse
informatie lezen.
Een kleine greep uit het assortiment: consumentengidsen, cursusaanbod in Zevenkamp en omstreken, onderwijs, opzoomeren,
ja/nee stickers, vragen over de
huur, vrijwilligerswerk, deelgemeenteboekje, kinderopvang,
scholen enzovoort.
De WijkInformatieWinkel is een
onderdeel van de BOZ (Bewoners
Organisatie Zevenkamp). Heeft u
gegronde klachten, vragen,
opmerkingen of leuke tips aangaande de wijk, dan kunt u deze
melden in de WijkInformatieWin-

kel, dan gaan wij aan de slag.
De WijkInformatieWinkel is te
vinden aan het Spinet, naast het
Postkantoor.
Telefoon 010-2892404, Postadres: Ambachtsplein 141, 3068
GV Rotterdam.
Openingstijden:
Maandag
Dinsdag

gesloten
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

Weet u wat ik nou zo vervelend
vind, hè, dat is al dat zwerfvuil.
Sta ik voor een stoplicht te wachten, staat er een auto voor mij.
Hup, portier open, hup, de hele
handel naar buiten. Zo op straat.
Nou vraag ik je. De chauffeur van
de volgende auto die daar stopt,
zal dan denken, hé, daar kan mijn
afval ook wel bij.
Toch zijn het niet alleen de gewone burgers die zo veel rotzooi
maken. Ook de gemeente kan er
wat van en dan die aannemers of
bouwbedrijven niet te vergeten.
Hup daar gaat die straat weer
open. Oh God, denk ik dan, ik
ben benieuwd als ze weer klaar
zijn. Brokken steen blijven achter,
soms ligt er zelfs een hele graafmachineschep in de berm. Ik
vraag me dan af, of ze zo’n zware
stalen schep nou niet missen. Het
ligt er soms jaren.
De kabellegbedrijven weten ook
van wanten. Weleens vanuit het
Kralingse bos over de Hoofdweg
gereden richting Oosterhof?
Rechts in de berm ligt een houten

stekkerkeet. Eens hadden de kabeltrekkers daar hun stroomverbindingen in zitten, be-schermd
tegen regen en zo. De kabelleggers zijn weg, maar kast blijft
staan. Op een gegeven moment
ligt die kast gewoon op zijn rug.
Dat is toch geen manier van
doen. Heren ruim je rommel toch
eens na het werken op.
Ook hoor ik soms weleens dat er
een klussenman een reparatie
doet bij een partikulier. Gat
boren of hakken, wat dichtmetselen. Denkt u soms dat ze dan om
een doekje vragen of een veger
en blik? Welnee, dag mevrouw,
het werkt weer, de groetjes. Ja
ruimt u de troep zelf maar op.
Nee heren dat gaat zo niet, of
doet u dat thuis soms ook? Zou
ik weleens willen zien dan. Over
verloedering gesproken. Stem op
LPF, dan gaat het beter.
Tja, kan je net geloven, puinruimen moet je toch zelf doen en
vooral zelf beginnen. Verbeter de
wereld, dus begin bij jezelf.
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Opzoomerend Zevenkamp doet
aan ontmoeting!
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Ontmoeting! Daar gaat het dit
jaar meer dan ooit over bij het
Opzoomeren. Ontmoeting tussen
verschillende bewoners uit de
straat, school, verenigingen. Hoe
bereik je dat nu eigenlijk? Een
aantal groepen hebben daar zo
hun eigen methodes voor. neem
nu bijvoorbeeld de bewoners van
’t IJmeer. Ze springen in de bres
voor de ouderen van Tochtenzicht. Het zelfstandige zorgwoningcomplex bestaat dit jaar 10
jaar! Dit is ’de’ kans om zoveel
mogelijk ouderen te bewegen
elkaar te leren kennen.
In het verleden was er steeds een
select groepje die met en voor
elkaar activiteiten organiseerde
in het kader van verschillende
thema’s. Voor de IJmeergroep is
het nu de uitdaging om zoveel
mogelijk (liefst alle) bewoners te
betrekken bij hun plan.
Op dit moment zijn ze druk bezig
een dagreisje te organiseren waar
tevens ouderen met een fysiek
ongemak aan deel kunnen nemen. Zoals Mevrouw van de Eems
van het IJmeer terecht opmerkt:
”ik zie zo vaak ouderen hele
dagen alleen maar uit het raam

kijken dat ik me niet kan voorstellen dat zij niet zouden willen
deelnemen aan zoiets leuks. En
hoe beter men elkaar leert kennen hoe lager de drempel is om
iets met elkaar te ondernemen”!
De inhoud van het dagreisje blijft
vooralsnog een verassing!
Almondehof opzoomert mee
Ook gezinsvervangend tehuis
Almondehof zal druk aan het
Opzoomeren slaan. Op dit moment zijn ze de straat aan het
versieren en heeft een bewoonster iedereen opgeroepen mee te
doen aan een soort klikbloempotten versieractie. Naast de slingers die aan lantaarnpalen bevestigd zullen worden, zullen daar
ook vrolijke bloempotten prijken.
En door de gezamenlijke barbecue die ze zullen gaan houden zal
men op een leuke manier meer
van elkaar te weet komen. Over
succesjes gesproken!
Mevrouw Ouwens van bewonersgroep Bergumermeer heeft
samen met de groep leuke verschillend gekleurde zomerbloemen en geraniums gepot in de
straat. Bovendien hebben ze

struikjes in de gemeentetuin
geplaatst, die dit keer niet stukgelopen wordt door de jeugd! Ze
is daar zo blij mee. Wellicht leidt
dit tot wat meer wederzijds vertrouwen tussen jong en iets
ouder.
Bovendien heeft de gemeente
wellicht nog nooit zo’n gevarieerde gemeentetuin gezien, aldus
Ouwens. Met de Oudhollandse
kinderspelletjes (van zaklopen
tot koekhappen) hoopt de groep
zoveel mogelijk buurtbewoners
elkaar te laten ontmoeten. Want,
als je elkaar ontmoet wordt alles
een beetje veiliger.
Natuurlijk zijn er nog tientallen
andere opzoomergroepen die op
de een of andere ludieke manier
bezig zijn met het thema ”ontmoeting” binnen het Opzoomeren. Heeft u zin om ook eens te
ontmoeten? Ga eens kijken in de
buurt, waar het geel is, daar
wordt vast en zeker Opgezoomerd!
Voor meer informatie over het
Opzoomeren kunt u bellen naar
het Opbouwwerk. Telefoon 010 2892400 en vraag naar Brechtje
Simons.

Klaas Timmerstraat 4
Telefoon 010 - 4 13 51 86
Fax 010 - 4 11 31 51
Postbus: 8008, 3009 AA Rotterdam
Ruime parkeergelegenheid aanwezig

Meningokokken vaccinatie
Meningokokken is een bacterie
die bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking (nekkramp) kan
veroorzaken. Omdat het gaat om
een besmettelijke, ernstige ziekte heeft de minister besloten dat
vanaf 1 september 2002 alle kinderen vanaf 14 maanden een vaccinatie krijgen tegen Meningokokken C. Dit gaat automatisch
via het Rijksvaccinatieprogramma.
Alle kinderen en jongeren vanaf
14 maanden tot en met 18 jaar
krijgen een inhaalprik. Dit betekent dat landelijk ruim 3 miljoen
kinderen alsnog een vaccinatie
krijgen tegen Meningokokken C.
In het werkgebied van de GGD
Rotterdam en omstreken krijgen
180.000 kinderen een prik.
Wanneer is uw kind aan de beurt
Voor de zomervakantie:
- Peuters en kleuters vanaf 14
maanden tot en met 5 jaar
- Jongeren van 15 jaar tot en met
18 jaar.
In september:
- kinderen vanaf 6 jaar tot en met
14 jaar.

Oproep
In de week van 17 juni (week 25)
ontvangen de kinderen die voor
de zomervakantie aan de beurt
zijn een oproep. U ontvangt een
enveloppe waarin zit:
- oproepkaart
- brief GGD Rotterdam en omstreken
- folder met informatie

bied van de GGD Rotterdam en
omstreken, zijn 27 of 28 juni aan
de beurt.

In de brief van de GGD Rotterdam
en omstreken leest u op welke
dag en tijdstip uw kind wordt
verwacht. Ook staat de locatie
aangegeven. De oproepbrief is
heel belangrijk. Deze moet u
goed bewaren en meenemen op
de dag dat uw kind gevaccineerd
wordt.
De kinderen die in september aan
de beurt zijn, ontvangen later
een oproep.

- de datum van de vaccinatiedag
- de locatie met routebeschrijving
- praktische tips

Data en locaties vaccinatiedagen
voor Rotterdam en omstreken
Op 2, 3 en 4 juli zijn in Ahoy de
vaccinatiedagen voor de kinderen
die wonen in Rotterdam (behalve
Hoek van Holland en Pernis).
Leeftijdsgenoten die wonen in de
andere gemeenten in het werkge-

Hieronder staat een overzicht van
de gemeenten die vallen binnen
het werkgebied van de GGD
Rotterdam en omstreken. Als u
de gemeente aanklikt waarin u
woont, krijgt u een overzicht van:

Rotterdam
In Rotterdam zijn de vaccinatiedagen op 2, 3 en 4 juli in de Ahoy
Ahoyweg 10.
In de week van 17 juni 2002
(week 25) ontvangt u een oproep.
Hierin staat precies aangegeven
op welke dag en hoe laat uw kind
wordt verwacht.
Praktische tips
- om de wachttijden te beperken,
verzoekt de GGD, dat u op het
aangegeven tijdstip aanwezig
bent:
- neem alleen de kinderen mee,
die uitgenodigd zijn voor een

vaccinatie
- probeer zoveel mogelijk met
één ouder/begeleider te komen
- zorg voor kleding waarbij het
makkelijk is de bovenarm bloot
te maken
- wilt u zoveel mogelijk buggies
en kinderwagens thuislaten.

deringsgevallen is het mogelijk
om in september alsnog uw kind
te laten vaccineren. Dit geldt bijvoorbeeld als u op vakantie bent
of als er zich bijzondere
omstandigheden voordoen.

Vergeet u niet om uw oproepbrief mee te nemen!

Heeft u hierover vragen of heeft u
andere praktische vragen, dan
kunt u bellen naar de gratis informatielijn: 0800-0994499

Wat doen als u op vakantie bent
U krijgt slechts eenmalig de
mogelijkheid om uw kind gratis
te laten vaccineren. Voor uitzon-

Routebeschrijving
Metrostation Zuidplein
RET buslijnen: 39, 47, 48, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 75 en 76.

Ahoycomplex.
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Persberichten
Nieuwe post ROTEB
Roteb reinigingsbedrijf opent aan
de Lucie Vuylstekeweg 5 in
Prinsenland zijn nieuwe post.
Bij de nieuwe post wordt geen
vuil opgeslagen. De post is
bestemd voor het stallen van
huisvuil- en veegwagens en
opslag van strooizout. Ook is de
post een uitvalsbasis voor inzamel- en reinigingsteams.
De voertuigen die de Roteb
gebrukt ziullen volgens een vaste
route om de wijken heenrijden.
Aan de balie van de nieuwe post
kunt u terecht voor strooizout.
Voorbije reizen, foto’s van
Alphons Hustux, 1930-1950
Van 6 juli tot en met 17 november
2002
toont
het
Wereldmuseum Rotterdam een
selectie reisfoto’s van voornoemde fotograaf. Hij vertrok in de
eerste helft van de vorige eeuw
naar verre en onbekende oorden.
Voorbije reizen is een historisch
en waardevol cultureel document.
Telefoon 010 - 2707172.
Alexander helpt Roemenië
Speranta bestaat uit een groep
van 12 jongeren die zich onder
leiding van de Stichting
Alexander Helpt Roemenië
(SAHR), inzet om de omstandig-

heden in een Roe-meens weeshuis te verbeteren.
De weeskinderen daar hebben
weinig kansen voor de toekomst
en zijn bovendien vaak zwaar
getraumatiseerd of geestelijk en/
of fysiek gehandicapt. Zij zijn
afhankelijk van een paar goedwillende mensen in eigen land. Die
mensen daar geven uit liefde
alles wat ze hebben. Helaas hebben ook die mensen ook niet
veel. De huisvesting en de voeding laat veel te wensen over.
Wij willen ons als jongerengroep
inzetten voor een kindertehuis in
Roemenië. In een meer jaren plan
gaan we een nieuw gedeelte bij
het kindertehuis bouwen en
knappen we een bestaand
gedeelte op. Hiervoor krijgen we
de hulp van de internationale
bouworde. In de zomervakantie
zullen we weer naar Roemenië
gaan om te helpen. Heb jij ook
zin?
We hebben tijdens het verblijf
niet veel meer luxe dan dat de
kinderen daar hebben. Terug in
Nederland waardeer je je dagelijkse douche en schoon water
dan ook veel beter.
Dus steek de handen uit de mouwen en meld je aan door te bellen naar 010-2207509 of een
kaartje in de bus op de Nieuwe
Meer 101 Rotterdam-Zevenkamp.

3e Skate Dagtourtocht
Een dagtocht, die op verschillende niveaugroepen wordt gereden. Op die manier kan bijna
iedereen mee rijden. Er mag
gereden worden op skates, skeelers of rolschaatsen. De groepen
worden ingedeeld naar eigen
niveau. Iedere groep heeft zijn
eigen begeleider/gids, die de te
rijden route bepaalt. Zelfs tijdens
de tocht kan de route nog beter
op de groep aangepast worden.
Tijdens de tocht zijn er stops en
met één lunchpauze. Uiteraard

wordt bescherming zeer sterk
aanbevolen. Iedereen rijdt op
eigen risico.
Informatie en aanmelden: 0628562906. Deelname kost 6 euro
per persoon. De starten is op
zondag 7 juli 2002 om 11.00 uur.
We zijn weer terug tussen 15.00
uur en 16.00 uur. Dit alles inclusief consumptie, koffie en een
deelname certificaat.
Cees le Sage (Rijkserkend A
instructeur -SVB examinator- lid
Skatebond Nederland.)

Ouderen nieuws Zevenkamp

Aftrek ziektekosten
Heeft u recht op aftrek
van ziektekosten bij uw
aftrek van uw belasting
aangifte over 2001, hoewel nauwelijks kosten
gemaakt, u een AOW ontvangt en een klein pensioentje?

cent van het inkomen.
Normaal gezien moet u behoorlijk hoge ziektekosten hebben
gehad voordat u in aanmerking
komt voor aftrek. Voor 65-plussers met alleen AOW of eventueel
een klein aanvullend pensioen
geldt dat niet.

Dan komt u voor aftrek in aanmerking als de gemaakte kosten hoger zijn dan een bepaalde drempel. Voor alleenstaanden geldt voor een verzamelinkomen tot € 6215,- een drempel van € 696,-.
Voor echtparen en samenwonenden met een inkomen tot €
12.430,- is de drempel € 1392,. Is het inkomen hoger dan
bedraagt de drempel 11,2 pro-

Ouderdomsaftrek
Naast aftrek van de premie voor
de ziekenfonds- of partikuliere
verzekering heeft u namelijk ook
recht op een ouderdomsaftrek
van € 708,- per persoon (voor
een echtpaar dus het dubbele). In
de praktijk betekent dit dat vrijwel iedere AOW-gerechtigde zonder of met slechts een klein aanvullend pensioen in aanmerking
komt voor aftrek.

Let op!
Veel mensen zijn hiervan niet
op de hoogte. Volgens berekeningen van het Sociaal
Planbureau zijn er 780.000 65plussers in Nederland met uitsluitend WAO. Daarnaast is er
nog een grote groep met een
aanvullend pensioen beneden
€ 5000,00. Toch maken slechts
264.000 huishoudens gebruik
van de aftrek. Het is zeker de
moeite waard om een berekening te maken.
Heeft u uw belastingaangifte al
opgestuurd, dan kunt u alsnog
de aftrek schriftelijk melden
aan de belastinginspectie.
Doet u geen verplichte aangifte
dan kunt u een T-biljet bij de
belastingdienst aanvragen.

Zoek de kortste wachttijd
Niet alleen ziekenhuizen
hebben wachttijden, ook
andere verpleeg- en zorginstellingen zoals ouderen-,
gehandicapten- en thuiszorg
hebben die.
Wachtlijstbemiddeling
Alle verzekerden worden
bemiddeld, zowel ziekenfonds als particulier en er
hoeft niet extra voor betaald
te worden. Alle verzekeraars
hebben contracten met
privé-klinieken en (academische) ziekenhuizen in het
hele land, en vaak ook in het
buitenland. Dus bel uw verzekeraar.
Wat u zelf kunt doen
Informeer bij uw huisarts
naar het ziekenhuis met de
kortste wachttijd of bel zelf
eventueel ziekenhuizen met
de vraag hoe snel u daar
terecht kunt. Vraag uw zorg-

verzekeraar om bemiddeling.
Behandeling in het buitenland?
Wie eerder geholpen wil worden, kan contact opnemen
met de wachtlijstbemiddelaar
van zijn zorgverzekering. Die
zal in eerste instantie naar
mogelijkheden in Nederland
zoeken. Hij zal mogelijk ook
alternatieven in het buitenland suggereren als deze een
kortere wachttijd hebben.
U kunt ook zelf het initiatief
nemen om mogelijkheden te
onderzoeken
in
België,
Duitsland of andere lidstaten
van de Europese Unie. Vraag
altijd vooraf toestemming
voor de behandeling aan de
zorgverzekeraar. Zo voorkomt
u dat deze de behandelingskosten niet vergoedt.
Wat wordt vergoed?
Het kan voorkomen

dat

patiënten in het buitenland
voor hogere kosten komen
te staan. Als de behandeling
plaatsvindt in een buitenlands ziekenhuis waarmee
de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten, krijgt
u hetzelfde vergoed als in
Nederland, zoals operatieen ’ligkosten’. Het maakt
niet uit of u particulier of
ziekenfondsverzekerd bent.
Voor een behandeling in een
niet-gecontracteerd ziekenhuis is dat minder helder. Als
er extra kosten zijn, zoals
reis- en verblijfkosten van de
verzekerde en diens begeleider, worden die kosten soms
wel, soms niet vergoed. Het
hangt af van de dekking van
de basisverzekering bij de
zorgverzekeraar en van
eventueel extra afgesloten
aanvullende verzekeringen.
Kijk op www.seniorenweb.nl
voor meer info.

Voor u gelezen - voor u gelezen - voor u gelezen

In de column voor u gelezen blijf
ik nog even op het glibberig pad
van het ’kwatrijn’, ‘vraag van de
week’ en de ’uitsmijters’.
Inmiddels heb ik weer een paar
wel heel fraaie voorbeelden gelezen en verzameld.
Het kwatrijn van de week
Oplossing
”De treinen rijden veel te traag,
dus neemt NS een kloek besluit.
Let op: met ingang van vandaag
rijden alle treinen achteruit!”

Mr. Cooper kijkt nog even in de camera.

Paddentrek
”Padden met emmer overdragen.” Nee, nou wordt het toch
een mooie boel !

Als die beesten maar flink blijven
klagen, draagt men ze over op
een paddenstoel.

Buschauffeur:
”met mijn bus kom ik nog eens
ergens!”

Vragen van de week
”Hoeveel wegen komen er uit op
een tweesprong?”

Bargoens
Bordeel: gondelbajes, gondelkit,
gondelspiese, malochemkit, nafkebajes, poetekeete, temeiebajes.

”Heeft uw glazenwasser wel een
goede traptechniek?”
”En wie van die nieuwelingen
moet de Tweede Kamer nu
schoonmaken?”
”Is een mijlpaal langer dan een
kilometerpaal?”
Citaten
Gerrit Zalm:
”ik laat me niet zo makkelijk aan
de haak slaan..!”
Hooligan:
”Groots en meeslopend wil ik
leven!”

Kippen: tweebeentjes, splitspootjes.
Horloge: klopper, tik, tikker, tikkerd, tikkerik, tikkertje, tik tik.
Eend: majemtrapper, platvoetje,
waggelkontje.
Paling: ploempslinger.
Pandjesjas: staldeurenjasje.
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mededelingen
Bugels Puzzelrubriek Laatste
Bewoners Organisatie Zevenkamp
De oplossing van Bugel 2, 2002 is: Wij willen koninginnedag vieren. Thema voor de puzzel van juni/juli
2002: ’Zomersporten’ 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 ’veiligpuzzel’ zijn: eerste prijs 22,50 euro voor Robert-Jan Kroes, Charlie Shaverslaan, tweede prijs
10,- euro voor E. de Wilt, Tochtenweg 149, derde prijs van 7,50 euro voor M. Koc(e)k, Boy Edgarstraat.
Wij feliciteren de winnaars van harte. U kunt uw prijs afhalen bij de BOZ.
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Aquagym
Badminton
Beachsoccer
Beachvolly
Bergbeklimmen
Bosrijden
Cricket
Fietsen
Golfen
Heliskiën
Honkbal
Joggen
Kaatsen
Kamperen
Kanoën
Klettersteigen
Paardrijden
Paragliding
Polsstokspringen
Roeien

Skaten
Skeeleren
Softbal
Tafeltennis
Tennis
Touchrugby
Trekking
Triathlon
Veldlopen
Veldrijden
Vliegeren
Vliegvissen
Voetbal
Wadlopen
Wandelen
Wielrennen
Windsurfen
Zeilen
Zweefvliegen
Zwemmen

1) Het kantoor van de BOZ is tijdens de zomervakantie
gesloten van half juli 2002 tot half augustus 2002.
2) Op het raam van de WijkInformatieWinkel komt tijdens de vakantietijd als de WIW dicht is, informatie te
hangen, waarheen u kunt bellen voor vragen en dergelijken.
3) Bij problemen (als de BOZ gesloten is) bellen met 010
- 2892400, naar de meldtekst luisteren en de eventuele
aanwijzingen volgen.

Wijkgebouw De Scheg
kindervoorstelling "Sneewwitje" van Kettie de Clown op
26 juli van 14.30 uur tot ongeveer 15.30 uur. Entree is
0,50 cent. voor kinderen van 6 tot 10 jaar.

Oplossing: ................................................................................................................................................
Alle inzendingen voor 10 augustus 2002 naar de redactie van de Bugel. (Zie colofon pagina 3).

Het woongebouw gezien vanuit Capell aan den IJssel, hemelsbreed 2 km.

Handige adressen om te weten
Spreekuren in De Scheg
Ambachtsplein 141,
3068 GV Rotterdam-Zevenkamp.
Telefoon 010 - 4563993.
Sociale raadslieden
Spreekuur op dinsdag van 9.00
uur tot 12.00 uur (op afspraak).
Vrijdag van 9.00 uur tot 12.00
uur.
Wijksteunpunt
Dagelijks van 9.00 uur tot 10.15
uur en van 13.00 uur tot 14.00
uur.
Maatschappelijk werk
Dinsdag en vrijdag van 9.15 uurtot 10.15 uur
Ziekenfondsbus
Vrijdags van 12.00 uur tot 14.00
uur aan de Imkerstraat.
Gezondheid
Huisartsenpraktijk Wollefoppen
Art Tatumstraat 14,
3069 PX Rotterdam-Zevenkamp.
Telefoon 010 - 4562540.
Telefax 010 - 2201493.
F. Quispel en C.R.A. Verdonk
Bergumermeer 15,
3068 KN Rotterdam-Zevenkamp.
Telefoon 010 - 4555959.
Telefax 010 - 4219378.
Apotheek Zevenkamp
Imkerstraat 35,

3068 GX Rotterdam (Zevenkamp)
Telefoon: 010-4553472.

SOS telefonische hulpdienst
Telefoon 010 - 436 22 44.

Dienstrooster 2001/2002
Dagelijks van 08.30 tot 17.30 uur
en in het weekend en op feestdagen tevens van 17.30 uur tot
23.00 uur geopend volgens rooster: Zevenkamp 22/03 - 03/0510/05 - 05/07-12/07.

SOS
Kindertelefoon (gratis)
Telefoon 0800-0432.

Gezondheidscentrum 7-kamp
Imkerstraat 31,
3068 GX Rotterdam (Zevenkamp). Telefoon 010-4551677.
Wijkverpleging: telefoon: 0102826060. Balie geopend van
09.00 - 11.00 uur.
Thuiszorg
Voor acute hulp na kantooruren
Telefoon 010 - 282 62 82
Thuiszorg Zevenkamp
Telefoon 010 - 282 60 60
Ambulancevervoer
Telefoon 010 - 433 33 00.
Crisiscentrum geestelijke en psychische nood
Telefoon 010 - 476 39 44.
GGD Gezondheidslijn
Maandag tot en met vrijdag van
9.00 uur tot 13.00 uur.
Voor vragen over gezondheid.
Telefoon 010 - 4339966.

Algemeen
Sociale Zaken, Werkgelegenheid
Bezoekadres Perseusstraat 93,
3067 GW Rotterdam.
Telefoon 010 - 2868498.
Deelgemeente Prins Alexander
Prins Alexanderplein 6,
3067 GC Rotterdam.
Telefoon 010 - 2868200.
Politiebureau ”Woongebouw”
Het nieuwe politie bureau van
Zevenkamp is gevestigd aan de
Zevenkampse Ring tegenover het
zwembad.
Telefoon 0900 - 8844.
Woonbron Woningcorporatie
Woongebouw,
Zevenkampse Ring 342,
3068 HG Rotterdam.
Telefoon 010 - 2868866.
Vestia Rotterdam Noord
Bezoekadres Weena 718,
Telefoon 0800 - 1404.
Alarmnummer
Alleen voor spoedeisende hulp.
Telefoon 112.

Eneco
Storing gas, electra, stadsverwarming.
Telefoon 010 - 4550533.

Telefoon 010 - 455 74 10.

Verkeersorganisatie
ANWB Rotterdam.
Telefoon 010 - 4140000.

W.O.P. (Wijkonderhoudsloeg)
Telefoon 010 - 489 68 26.

Openbaar vervoer
Reisinformatie.
Telefoon 0900-9292 (105 ct/min).
Chemokar
(Derde)woensdag (van de maand)
van 9.40 uur tot 10.10 uur.
Gratis milieuklachtennummer
Voor klachten over vuil opstraat,
in het water of in het park.
Graffiti, kapot openbaar meubilair enzovoort.
Telefoon 0800 - 1545.
Bewoners Organisatie Zevenkamp (BOZ)
Ambachtsplein 141,
3068 GV Rotterdam-Zevenkamp.
Telefoon 010 - 2892400.
Maatschappelijke Dienstverlening Alexander (MDA)
Ambachtsplein 141,
3068 GV Rotterdam.
Telefoon 010 - 286 81 80.
Dierenartsen
Timmermans,
Toon van Vlietstraat.

Taxicentrale
Telefoon 010 - 462 60 60.

Wijk Informatie Winkel (WIW)
hoort bij de BOZ
Telefoon 010 - 289 24 04.
Zilveren Kruis
Telefoon 010 - 244 60 00
Korrelatie
Telefoon 0900 - 1450 (22 cent per
minuut).
Rechtshulp
Advocatenkantoor van Swaay
Imkerstraat 18,
3068 GX Rotterdam-Zevenkamp.
Telefoon 010 - 456 03 99.
Telefax 010 - 420 14 08.
Allochtone Telefoon Rijnmond
Telefoon 010 - 436 71 71.
Vrijwilligers:
ze zijn onmisbaar. Geef u op!
Er is altijd zoveel te doen. De
organisaties en de mensen
waarvoor u het doet, zijn altijd
erg blij met uw hulp.
Telefoon 010 - 2868160, MDA.
Telefoon 010 - 2892400, BOZ.
Telefoon 010 - 4563993, Scheg.

