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Buurtbemiddeling Zevenkamp van start!
Zoals u heeft kunnen lezen in de middenpagina van wijkbreed in deze
Bugel is Buurtbemiddeling Zevenkamp op 13 november 2002 officieel
van start gegaan. U, bewoner van Zevenkamp kunt hier gebruik van
maken!
Samen leven in de straat of in de
flat verloopt meestal goed. Maar
soms ook niet: er ontstaat onenigheid met de buren, bijvoorbeeld over geluid, vuilafvoer,
huisdieren, tuin-of balkoninrichting, gedrag van kinderen. Er
samen uitkomen is natuurlijk het
prettigst. Maar dat lukt niet altijd.
Buurtbemiddeling Zevenkamp wil
bewoners helpen om onderlinge
problemen op te lossen.
Buurtbemiddeling is onpartijdig
en onafhankelijk. De mensen van
Buurtbemiddeling hebben de
plicht om zorgvuldig om te gaan
met privé-gegevens. Buurtbemiddeling helpt beide buren om ”op
verhaal” te komen, om weer met
elkaar in gesprek te komen en om
het bemiddelingsgesprek in
goede banen te leiden.
Buurtbemiddeling nodigt buren
uit om samen oplossingen te
bedenken en om samen afspraken
te maken. Verder zijn buurtbemiddelaars neutraal en werken zij
belangeloos.
Bewoners die Buurtbemiddeling
Zevenkamp willen inschakelen
kunnen telefonisch contact opnemen met Buurtbemiddeling. De

projectleider maakt dan een
afspraak met u voor een intakegesprek in het kantoor van Buurtbemiddeling. De projectleider
bekijkt samen met u wat Buurtbemiddeling in de situatie zoals u
deze schetst kan betekenen.
Soms is Buurtbemiddeling niet
het juiste middel, er vindt dan
doorverwijzing plaats. Het intakegesprek kan als gevolg hebben
dat u Buurtbemiddeling verder
niet nodig heeft doordat u voldoende gehoor en/of advies heeft
gekregen. Het kan ook zijn dat u
na dit gesprek graag de ondersteuning van de bemiddelaars
wilt bij een gesprek met uw
buren. U heeft dan een uitvoeriger gesprek met twee bewoners
uit het bemiddelingsteam in het
bemiddelingskantoor.
Vervolgens leggen de twee
bemiddelaars contact met de
buren. Zij nodigen de buren uit
voor een afzonderlijk gesprek in
het bemiddelingskantoor. Als de
buren ook willen meedoen aan
het bemiddelingsgesprek dan
volgt er een gezamenlijk gesprek
tussen u en uw buren onder begeleiding van de twee bemidde-

Kenneth Woei-A-Tsoi overhandigt projectleider Helma Faber het beeldje 'Verbinding' genaamd.

laars, ook weer in het bemiddelingskantoor.
Andere instellingen in de wijk,
zoals woningcorperaties, politie
en scholen, het opbouwwerk
(Ambachtsplein 141) en de
Wijkinformatiewinkel, (ingang
naast het postkantoor) kunnen
doorverwijzen naar Buurtbemiddeling. Bij deze instellingen kunt
u ook een folder krijgen voor

Gesubsidieerde banen op de tocht!
Bewonersorganisatie Zevenkamp
maakt zich grote zorgen over het
voortbestaan van de melkert-en
wiw-banen in de wijk Zevenkamp.
De BOZ heeft zelf ook direct te
maken met de gevolgen van
mogelijke bezuinigingen op de
gesubsidieerde banen. De Wijk
InformatieWinkel in wijkgebouw
de Scheg prijst zich gelukkig met
onder andere twee medewerkers
die via de WIW-regeling aan de
slag zijn gegaan. Naar volle tevre-

denheid van bezoekers, medewerkers, instellingen en de BOZ,
zorgen zij voor een goed draaiende WijkInformatieWinkel.
De BOZ moet er dan ook niet aan
denken dat ook deze banen op
de tocht komen te staan. Een
goeddraaiende wijkvoorziening
in het centrum van de wijk zou
hiermee een mokerslag krijgen.
De BOZ en het opbouwwerk
staan dan ook vierkant achter de
actie vierdaagse die in de maand
november 2002 gehouden is.

Op 28 november 2002 vond een
indrukwekkende demonstratie
van Wiw-en Id-werknemers
plaats. Naar schatting 4000 werknemers liepen mee in een stoet
van de Kop van Zuid naar het
stadhuis op de Coolsingel.
Vertegenwoordigers van vakbonden en politieke partijen spraken
de mensen toe. Namens de
gemeenteraadsleden sprak bij
afwezigheid van burgermeester
Opstelten
plaatsvervangend
voorzitter Dorsman de menigte
toe. De gemeenteraad heeft dan
wel een motie aangenomen waarin ze zich vezet tegen de landelijke bezuinigingen, de vacaturestop blijft tot nu toe gehandhaafd. Of de gesubsidieerde
banen na alle acties en aandacht
in de media ook in de toekomst
behouden blijven, moet nog blijken.
De politiek is nu aan zet.

meer informatie.
Buurtbemiddeling is doorlopend,
maar wel uitsluitend telefonisch
bereikbaar.
Het nummer is: 010 - 4560409.
Op dinsdag van 16.00 uur tot
19.30 uur krijgt u de projectleider
direct aan de lijn. Zij maakt een
afspraak met u. Buiten deze tijden kunt u ook bellen. Indien de
projectleider op dat moment in

Foto: Leendert van der Waal.

gesprek is of u om een andere
reden niet direct te woord kan
staan, dan kunt u uw naam en
telefoonnummer inspreken. U
wordt dan op de eerstvolgende
werkdag teruggebeld voor een
afspraak.
U kunt ook een briefje in de bus
doen met het verzoek contact
met u op te nemen.
Het adres is: Kooikerweg 221.

Sluitingsdata
De Wijk Informatie Winkel, de Bewonersorganisatie
Zevenkamp en het Opbouwwerk zijn tijdens de kerstperiode en oud en nieuw gesloten.
Van maandag 23 december 2002 tot maandag 6
december 2003 zijn de medewerkers niet bereikbaar.
De wijk Informatie Winkel start weer op dinsdag 7
januari 2003.
Het bestuur van de Bewonersorganisatie Zevenkamp,
alle vrijwilligers, medewerkers en het Opbouwwerkteam wensen u allen prettige feestdagen en een
gelukkig en gezond nieuwjaar!!
Wijkgebouw de Scheg, de Bewonersorganisatie Zevenkamp, de Wijk Informatie Winkel, het Opbouwwerk,
het MDA en alle overige gebruikers van het wijkgebouw nodigen U uit voor een Nieuwjaarsborrel op
maandag 6 januari 2003. Aanvang 19.00 uur.
Lokatie Wijkgebouw de Scheg, Ambachtsplein 141.

Nieuwjaarsborrel

De BOZ en de Bugel wensen u prettige feestdagen toe
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Zelfstandigen in Zevenkamp

Verhage Zevenkamp – For Food and Fun
Uit en drinken gaan in onze
woonwijk
Voor een voedzaam hapje en een
dorstlessend drankje buiten de
voordeur in de eigen woonwijk
hebben de inwoners van Zevenkamp best wel een aantal aanbevelenswaardige mogelijkheden
en allemaal op loopafstand.
Keuze genoeg en sinds 2 juli
jongstleden is er een opmerkelijk
etablissement bijgekomen en wel
aan de Zevenkampse Ring nabij
het Metrostation Nieuw Verlaat.
De formule Verhage
Verhage –For Food and Fun–
moet u letterlijk opvatten.
”Food” staat uiteraard voor eten
en drinken. ”Fun” staat voor gezelligheid, maar bovenal de mogelijkheid bij Verhage een favoriete film op video of dvd te
huren. Voor een hapje en een
drankje heeft Verhage aan verwende fijnproevers heel veel te
bieden. Het assortiment bestaat
uit kwaliteitssnacks, ”fastfood”
menu’s, hamburgers, frites, vers
ijs en milkshakes die met behulp
van moderne apparatuur en
doordachte bereidingsmethoden
voor de gasten wordt bereid.
Zowel voor het nuttigen ter plek-

ke dan wel voor ”take away.”
Begrippen als gemak, snelheid,
vriendelijke bediening en de echt
wel gunstige betaalbare prijzen
maken dat de moderne consument –van klein tot groot– zich
bij Verhage thuis en uit voelt.
Het begin van Verhage
Zo’n 35 jaar geleden begonnen
de broers Joop en Pim Verhage
ergens in Rotterdam een zogenaamde cafetaria. Die benaming
van wat wij nu een snackbar willen noemen was in die tijd een
welbekend begrip. De naam cafetaria wordt nu niet meer gebezigd. Succes bleef niet uit en
Verhage groeide en groeide.
Momenteel zijn er zo’n zestien
vestigingen, hoofdzakelijk in de
betere stadsdeelcentra en nabij
de winkelstrips in het gebied van
Rijnmond. Zo ook nu dus in onze
woonwijk.
Verhage Zevenkamp
Eigenaar Vincent Moolenaar en
zijn echtgenote Natascha van der
Bossche werken in hun zaak als
franchisenemers onder de naam
van Verhage. Een dergelijke constructie heeft alle voordelen van
naamsbekendheid en weldoor-

dachte ondersteuning door de
naamgever. De uitbater heeft veel
ervaring opgedaan bij zijn vroegere werk in een supermarkt bij
de verkoop van aardappelen,
groenten en fruit. Die handelswaar vraagt om ervaring, kennis
en verstand van kwaliteit.
Eigenlijk werd daarmee de grondslag gelegd voor een zaak in de
fast-foodsector en met succes.
Dat succes mag ik beamen want
zelf ben ik al verscheidene keren
er ”gast” geweest. Waar het
snacks aangaat ben ik heel kritisch want ik keur wat ik proef.
Bij Verhage proefde ik ”kwaliteit.”
Daarnaast heeft de nieuwe snackbar annex videotheek een bijzondere uitstraling. Bestellen doet u
aan de counter maar uw tafeltje
wordt keurig gedekt en u wordt
er echt vriendelijk bediend. Voor
de allerkleinsten is er zelfs een
eigen speelhoekje waar zij een
favoriete tekenfilm op video kunnen bekijken.
Wilt u een hapje mee naar huis
nemen dan wordt dat weloverwogen verpakt.
Ga eens naar Verhage toe en ik
weet dat u er terugkomt want
deze zaak is de verrijking voor

Dagelijks open van 11.30 uur tot 22.30 uur.
onze woonwijk.
Rond de menu’s hanteert men
elke twee maanden een eet- en
drinkthema.
Zo wordt er ook aandacht
besteed aan de viering van
Halloween, Sint-Nicolaas en de

Foto: Rinus Klein

Kerstsfeer.
Op eerste Kerstdag is Verhage
Zevenkamp uiteraard gesloten.
Namens de redactie van Wijkkrant Bugel wens ik de eigenaars
van deze zaak heel veel succes en

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 ...
Stoofvlees in zuurkool
Het wordt weer winter, dus wat winterkost deze keer. Het is makkelijk en toch lekker. Gebruik voor dit recept een hoge pan en tafel met
een groter aantal personen.
Leg een laagje in niet al te grote stukken gesneden aardappelen in de
pan. Leg daar op een laagje zuurkool, dan weer een laagje aardappelen en weer een laagje zuurkool. Leg hierop 4 schouderkarbonades.
Dan weer een laagje aardappelen, dan weer een laagje zuurkool. Is uw
pan hoog genoeg en komen er meer eters, dan laagt u gewoon verder.
Voeg wat water toe en doe er een flinke portie boter bovenop met
hier en daar wat peper en zout. Breng de pan even op een hoog vuur
aan het koken en temper dan het vuur zo, dat het geheel gaat stoven
(deksel op de pan dus). Na een 20 minuten is alles gaargestoofd.
Houdt u er van om met wijn te werken, dan kunt u in plaats van water
een fles witte wijn toevoegen.
Eet smakelijk!

artin
Ingrediënten voor 4 personen.
4 Schouderkarbonades
Klont boter
4 Grote aardappelen
Peper en Zout
1 pak Zuurkool
Eventueel witte wijn (Liebfrau
milch)

Die Ander
Laat mij behouden
geef mij terug
die heerlijke tijden
tijden van vroeger
geef mij terug
mijn prachtige droom.
Laat mij behouden
het zoet van het leven
de lach van rozen
wij samen één
in mijn prachtige droom.
Geef mij terug
waarin ik geloofde
eindeloze liefde
en geborgen zijn
geef mij terug
mijn prachtige droom.
Laat mij behouden
waarmee ik moet leven
een stoel, bed en tafel
maar neem niet mee,
niet mee naar die ander
mijn prachtige droom.

Uit de verzameling ”Momenten van verdriet” door G. Heertje jr.
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Wijkaccommodatie de Scheg 010-4563993

Activiteiten in de Scheg
Nieuwjaarsreceptie
De organisaties, gehuisvest 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 en Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening
Alexander.
Maandag 6 januari 2003.
Van 19.00 tot 21.00 uur.
Entree gratis.

klaar voor het wereldberoemde
”Duo Ravioli” dat elk moment
kan arriveren. Hierbij springen zij
niet bepaald zachtzinnig om met
het materiaal.
Vrijdag 31 januari 2003.
Aanvang 16.00 uur.
Entree e 2,50.

Seniorenmiddag
Perry blikt terug inde tijdshow
Met de Rotterdamse zanger Perry
Kunst.
Inclusief een lekker kopje koffie
en/ of thee en iets lekkers. In de
pauze gratis rondje bingo met
leuke prijsjes.
Dinsdag 14 januari 2003.
Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur.
Entree e 3,00.

De fluistertuin
Kindertheater BASTA
Hanna mag van haar vader niet in
de tuin komen. Maar ’s nachts
klinkt er gefluister uit de tuin. Op
een dag vindt Hanna een sleutel….
Vrijdag 21 februari 2003.
Aanvang 16.00 uur.
Entree e 2,50.

De schat
Kindertheater Roel Pot
Dodo en Liesje gaan op de zolder
kijken want daar moet een schat
liggen. Alleen durven ze niet
maar samen komen ze een heel
eind. Maar de schat wordt
bewaakt door een grote meneer,
en ze moeten ook de sleutel nog
vinden. Een spannend avontuur
met veel trucs en heel veel
lachen.
Vrijdag 17 januari 2003.
Aanvang 16.00 uur.
Entree e 2,50.

Police Project
Rotterdams Wijktheater
Vrijdag 14 februari 2003.
Aaanvang 20.00 uur.
Entree i 2,50.

Captains Diner
Met het Shantykoor ALBATROS.
Tijdens het captainsdinner (kapucijners met toebehoren) kunt u
luisteren naar het ALBATROS
Shantykoor.
Vrijdag 28 februari 2003.
Aanvang 20.00 uur.
Entree e 7,95.

Kindertheater DUO RAVIOLI
Twee piccolo’ s Paolo en Bo
komen op en zetten de spullen

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

Kinderkledingen speelgoedbeurs
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.

Organisatie:
Corstiaan Breedveld

Van 10.00 tot 12.00 uur
kinderkleding/speelgoed
brengen.

Freelance journalistiek:
Corstiaan Breedveld
Rinus Klein
Martin van Brenen

Van 13.00 tot 15.00 uur
kinderkleding/speelgoed
verkoop.

Fotografie:
Rinus Klein
Corstiaan Breedveld
Lay-out/opmaak:
Corstiaan Breedveld
De Zevenkamp Bugel
nummer 1 verschijnt
20 - 02 - 2003
Sluitingsdatum kopij:
20 - 01 - 2003

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.

Ans Dekker en het gastoudergezin
Ans Dekker is de nieuwe beheerder van het wijkgebouw de
Scheg. Zij werkt nu al 16 jaar bij
Sport & Recreatie, waarvan 11
jaar sinds 1980 in de Bospolder
en vijf jaar in de Es (Kralingen).
Nu zit ze in Zevenkamp. ,,Dat is
nou niet direct omdat ik nou zo
nodig een andere werkplek wilde,” vertelt ze, ,,maar omdat ik
er voor gevraagd werd. En in
zekere zin is dat ook wel een
eer.”
Ans Dekker is een makkelijke prater en toch oogt ze heel bescheiden. Hoewel ze niet in Zevenkamp woont, woont ze er wel
vlakbij, in Schollevaar. Dus dat is
net even de Dreef over. Ze wil
vooral de algemene contacten
versterken en uitbouwen naar de
diverse instanties. Ook was ze
eigenlijk wel aan een nieuwe uitdaging toe, Zevenkamp heeft
heel veel mogelijkheden, die ze
zeker zal gaan gebruiken.
Mogelijkheden scheppen is daarbij voor haar een belangrijk
onderdeel.
Welzijn
In deze rubriek hebben we het
altijd over welzijn. Het spreekt
voor zich, dat een welzijnswerker
voor het welzijn van Zevenkamp
opkomt. Natuurlijk heeft dat haar
belangstelling, maar we zijn
vooral benieuwd naar de mens
achter Ans Dekker.
Hobby
Als het gesprek ooit mocht stokken met Ans, vraagt u naar haar
hobby. Dan is ze niet meer stil te
krijgen.
Ze is vrijwilligster bij de Stichting
Europa Kinderhulp. Ze kwam in
aanraking met die stichting door
eens een keer gastouder te worden. Het geeft je zo veel voldoening en je voelt je dan zo blij, als
je echt wat kunt doen. Ans
Dekker zet zich in, om armlastige
kinderen een korte vakantie te
laten hebben in een gastgezin.
Tien jaar geleden is het nu dat ze
voor het eerst een kind over de

Ans Dekker op haar stokpaardje: Gastoudergezin.

vloer kreeg uit (Oost)Berlijn. Nu,
na tien jaar, komt datzelfde kind
wel twee keer per jaar bij haar
logeren, dus daar heeft ze een
leuke band mee gekregen.
Armlastige kinderen
De kinderen kunnen overal vandaan komen. Uit Frankrijk,
Engeland, Duitsland of via bijzondere acties zoals de kinderen van
Tsjernobiel. Onder armlastig
wordt trouwens niet alleen materiaal verstaan. Kinderen kunnen
ook emotioneel armlastig zijn.
Denk maar eens aan ouders die
allebei werken, waarvan de moeder vooral ’s avonds en ’s nachts
werkt. Die kinderen worden
soms afgekocht met veel speelgoed, videospellen, filmpjes en
andere high-tech attributen. Het
ontbreekt ze werkelijk aan niets.
Maar een lekkere knuffel, dat zit
er niet in. Het komt zelfs voor dat

Foto: Corstiaan Breedveld

dat soort kinderen nooit de stad,
ja zelfs de wijk niet zijn uitgeweest.
Een armlastig kind kan ook uit
een oorlogsgebied komen, arm
aan vrede, altijd angstig zijnde.
450 Kinderen per keer
De organisatie waar Ans voor vrijwilligt als een van de driehonderd vrijwilligers geeft aan, hoeveel plaats er is. Meestal gaat het
om 450 kinderen in de regio
Zuid-Holland. Ans gaat al sinds
een paar jaar zelf als vrijwilligster
aanstaande gastouders bezoeken
voor een kennismakingsgesprek.
Want ja, een spontaan idee van
dat doen we wel even, loopt
soms anders dan je zou verwachten. Wij lichten dan de mensen
voor. Dat gebeurt vooral in de
avonduren en dan nog maar één
gastoudergezin per avond. Het is
tenslotte een serieuze zaak, waar
je niet al te makkelijk over moet
denken en mee om moet gaan.
Altijd te kort
Maar zoals altijd kan er niet
genoeg goedgedaan worden. Zijn
er altijd gastoudergezinnen te
kort. Want niet elk gastoudergezin gastoudert elk jaar. Er vallen
ook weer gezinnen af. En wat er
afvalt, moet ook weer aangevuld
worden. Dus als u iets voelt voor
gastoudergezin, dan kunt u altijd
contact met Ans of een andere
vrijwilligster opnemen.
Tot slot wil Ans nog kwijt, dat de
meeste kinderen het erg naar hun
zijn hebben en zie je dat zo’n verblijf de kinderen heel erg goed
heeft gedaan.
Contact
Sinds kort houden de vrijwilligsters ook een familiefeest één
keer per jaar Dan komen er wel
400 mensen tesamen op een plek
waar een grote tent staat en
wordt er gespeeld, gelachen en
gegeten. Dat schept toch ook een
fijne band.
www.europakinderhulp.nl
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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

Buurthuis Uittiebuis

Telefoon 010 - 4555017

Rare vogels bevolken buurtcentrum Uittiebuis
Vanaf 27 november zullen naast
buurtbewoners en vele anderen
wel hele rare vogels het buurtcentrum bevolken. Geen angst,
deze vogels vliegen niet rond,
zijn niet gevaarlijk en zitten ook
niet in een kooi, maar wel veilig
opgeborgen achter glas en zijn
simpelweg een creatie van kunstenares Nora Peeters uit
Zevenkamp. Met weinige penstreken en kleur weet Nora
gekke rare vogels op papier neer
te zetten, die soms op de lachspieren werken en in ieder geval
altijd vrolijk stemmen. De tekeningen zijn nog tot half januari te
bezien in de hal van het buurtcentrum. En omdat de vogels ook
weer gaan vliegen, is de ruimte
daarna beschikbaar voor andere
exposities.
Wilt u ook exposeren, bel dan
naar 010 - 4555017 en vraag naar
Giselheid Schulz.

Ouderendag 14 oktober 2002 met als thema: ouder worden met plezier.

Vanaf nu kan er weer ingeschreven worden voor activiteiten die
in het tweede blok van start
gaan.
V.E. van Vrieslandstraat 150.
Telefoon 010 - 4555017.

Buurtcentrum Uittiebuis is gesloten van 23 december tot en met
05 januari 2003.
Wij wensen een ieder fijne feestdagen en een goed uiteinde!
Het team van Uittiebuis.

Kinderactiviteiten
Cursus weerbaarheid
”Zo sterk als een beer”…
Op maandag
Van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Voor 8 tot 9 jaar.
Op dinsdag
Van 16.00 tot 17.00 uur.
Voor 10 tot 12 jaar.
Ook in januari gaan er weer cursussen sociale weerbaarheid voor
kinderen van start.
Start maandag 13 januari 2003.
Eerste ouderavond 8 januari
2003.
Start dinsdag 23 januari 2003,
Eerste ouderavond 22 januari
2003.
Kosten: 9 lessen plus 2 ouderbijeenkomsten) e 57,- (Rotterdampas e 29,50.)
Theater maken door kinderen
Onder begeleiding van een pro-

fessioneel regisseur gaan de kinderen in deze cursus leren een
toneel stukje voor te bereiden,
te oefenen en uit te voeren.
De kinderen worden hier toneelspelers, dansers, zangers, acrobaten, marionetten enzovoort. Ook
gaan ze werken met de stem, wat
je allemaal kunt doen met de
stem en hoe dat samen gaat met
de ademhaling.
Hoe bouw je een decor, met weinig of juist met veel spullen,
gebruik je veel kleurtjes of juist
niet? Verder gaan we veel doen
aan beweging. Hoe beweegt een
baby, een reus, een hond, een
kat, een rat??
En tot slot maken we er een spetterende presentatie van.
Start op dinsdag 7 januari 2003.
Van 16.00 tot 17.00 uur.
Kosten: e 45,- voor 21 lessen!
(Rotterdampas e 29,25.)
Kerstdisco op 20 december 2002

Kinderen van 4 tot en met 7 jaar.
Van 18.30 uur tot 19.30 uur.
Kinderen van 7 tot en met 12 jaar.
Van 19.45 uur tot 21.00 uur.
Kaartjes zijn te koop aan de balie
van Uittiebuis in de week voorafgaande aan de disco.
Let op
Er kunnen niet meer dan 75 kinderen in de discozaal.
Dus vol=vol.
Entree e 1,- per kind.
Mandala’s tekenen
Deze fantastische cursus waarin
je concentratievermogen en creativiteit op de proef wordt
gesteld, gaat weer in het nieuwe
jaar van start.
Van 6 tot 12 jaar.
Start op 13 januari 2003.
Maandag van 16.00 tot 17.15 uur.
Kosten 8 lessen voor e 32,(Rotterdampas e 20,80).

Activiteiten voor 50-plussers
15 december 2002
Een gezellige kerstmiddag in
samenwerking met het Ouderen
Platform Zevenkamp. Meezingen
en dansen met The Old Timers.
Entree e 1,40, inclusief een glaasje glühwein en diverse lekkernijen.
Themamiddagen
Elke eerste maandag van de
maand.
Van 14.00 uur tot 15.30/16.00
uur.
Entree gratis.
6 januari 2003
Een lezing met dia’s over de
geschiedenis van de Nederlandse
Zeesleepvaart en een film over de
berging van de Koersk.
3 februari 2003
Lezing over voetreflexzônetherapie.
Culturele/gezellige middagen op
zondag, elke derde zondag van
de maand.

Aanvang 14.00 uur, zaal open
vanaf 13.30 uur.
19 januari 2003
Optreden van Viva Mexico.
Informatie over diverse rituelen,
een videoband en een dansoptreden.
Entree e 1,40, inclusief een kopje
koffie of thee.
16 februari 2003
Bingo
Boekjes zijn te koop voor e 5,- en
e 11,-.
Kookcafé voor 50-plussers
Iedere tweede dinsdag van de
maand.
Voor e 4,- per keer staat er om
13.00 uur een 3-gangenmenu
voor u klaar.
Opgeven kan telefonisch tot
uiterlijk 12.00 uur op de maandag ervoor.
Workshop kerstdecoratie
Met diverse bloemen zelf een

prachtig tafelstuk maken. Voor
alle materialen, inclusief schaal
wordt gezorgd. Alleen snoeischaar en mesje meenemen. Ook
als u jonger dan 50 bent!
Kosten: e 16,-.
Op vrijdag 20 december 2002 van
10.00 uur tot 12.00 uur.
Cursus bloemschikken
Zesmaal op vrijdag van 10.00 uur
tot 11.30 uur.
Begint op 7 maart 2003.
Kosten: e 66,50, inclusief materiaal.
Cursus stamboomonderzoek
Tienmaal op de dinsdag van
19.00 uur tot 21.00 uur.
Begint op 28 januari 2003.
Kosten: e 70,-, Met Rotterdam
Pas: e 39,-.
Cursus astrologie
1x per 2 weken op dinsdag van
10.00 – 12.30 uur, 5x.. Start: 18
februari. Kosten: e 42,50, R’dam
Pas: e 29,50.
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Beste buur in de bloemen
Woningbouwcorporatie Woonbron-Maasoevers organiseerde
onlangs de actie: Beste Buur ! De
corporatie vond het hoogtijd
worden om huurders in het zonnetje te zetten. Echter, dit keer
is de corporatie niet zelf op zoek
gegaan naar de Beste Buur.
Huurders werden gevraagd om
een speciaal iemand in het zonnetje te zetten.
Meer goede buren dan gedacht
Medewerkers van WoonbronMaasoevers liepen rood aan. Het
aantal aanmeldingen overtrof alle
verwachtingen; geen 50 maar
200 huurders nomineerden een
Goede Buur. De corporatiemedewerkers Ronald Jonkman en
Oskar Adamse vonden dat zij iets
terug moesten doen. Alle 200
genomineerden kregen bezoek
van een bloemist uit Ommoord.
Tweehonderd bossen bloemen

werden overhandigd aan evenzoveel verraste huurders.
Vier bijzondere Buren
Uit de groep genomineerden
werden op vrijdag 15 november
2002 vier bijzondere buren gekozen. Woonbron-Maasoevers wilde deze mensen extra in het zonnetje zetten omdat zij de aangedraagde verhalen van hun buren
extra opviel. Koffie, thee, gebak
en champagne zorgden voor een
feestelijk tintje. Mevrouw Zweere
en de familie Marcussen uit
Zevenkamp evenals twee families
uit Ommoord werden in aanwezigheid van hun buren toegesproken en verrast op de nodige
leuke attenties.
Mocht Woonbron-Maasoevers
volgend jaar wederom de Beste
Buur organiseren dan is het raadzaam om alvast 400 bossen bloemen te reserveren!

Oproep van Ouderenplatform
Het O.P.Z heeft een doelstelling:
zorgen voor een optimaal leef- en
woonklimaat voor ouderen. Dit
willen wij bereiken door het
bevorderen van goede voorlichting over alles wat voor het welzijn van ouderen van belang is.
Verder bereiken wij dit door
gevraagd en ongevraagd advie-

zen te geven aan instellingen en
organisaties die een taak hebben
in het ouderen beleid. Als laatste
geven wij signalen door en zien
we er op toe dat er iets mee
gebeurt. Hoe ziet dit er in de
praktijk uit:
Leden van O.P.Z nemen deel aan
werkgroepen van de Bewoners-

organisatie Zevenkamp onder
andere wijkbeheer, jong en oud,
Nesselande, veiligheidsproblematiek en geven het ”Wie Weet
Waar-boekje” uit. Tevens werken
we samen met Uittiebuis van
Stichting Welzijn Alexander. Hier
nemen leden deel aan een ouderendag en de 55+ werkgroep
waarbij op iedere 1ste maandagmiddag van de maand een thema

besproken wordt en iedere eerste zondag middag van de maand
een informele gezellige middag
gepland staat.
Het O.P.Z maakt deel uit van de
Samenwerkende Ouderen Platforms en Bonden in Prins
Alexander (S.O.P.A).
Via de S.O.P.A nemen wij tevens
deel aan werkgroepen: onkosten
(armoedebestrijding), wonen-

thuiszorg en participatie met
welzijnwerken van de Deelgemeente.
Bent u nieuwsgierig gemaakt en
wilt u ons platform komen versterken bel dan voor inlichtingen
na 19.00 uur naar tel: 4556667.
Wellicht tot ziens in het platform!
Tot slot wensen de leden van de
O.P.Z iedereen goede feestdagen
toe en een voorspoedig 2003.

Werkzaamheden nieuwbouw Leger des Heils aan de
Kooikerweg hervat
Na maanden van stilte zijn de
werkzaamheden aan de nieuwbouw van het eger des Heils hervat. Inmiddels is een nieuwe aannemer gevonden die het multifunctioneel gebouw afbouwt.
Door de vertraging is de vermoedelijke oplevering van het
gebouw medio september 2003.
In de vorige Zevenkamp Bugel
werd gemeld dat de oplevering
van het gebouw april 2002 zou
zijn. Deze datum bleek niet te
kloppen. De planning toen was
april 2003. Door de eerder
genoemde vertraging is de planning van oplevering nu dus opgeschoven naar september 2003.
Verschillende functie’s
Het gebouw gaat plaats bieden
aan de facilitaire Dienst van het
Leger des Heils, zoals administratie en directie. Tevens komt er
een centrale keuken die de maaltijden bereidt voor de 24 uurs
opvang elders in de stad. Deze
maaltijden worden dus naar deze
centra gebracht. De bewoners
van deze centra komen dus niet
naar het nieuwe gebouw toe.
De eerder gereserveerde ruimte
voor het regio kantoor van de
ambulante jeugdzorg en gezinsvoogdij van het Leger des Heils
komt te vervallen. De vrijkomende ruimte wordt ingenomen
door de administratie. De derde
functie, namelijk de opvang voor
vrouwen en kinderen in een crisis
situatie, gaat wel gewoon door.
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Reacties van bewoners op bestuursprogramma
In september vroeg het dagelijks
bestuur van de deelgemeente aan
bewoners te reageren op het concept bestuursprogramma 20022006. Bewoners konden dit doen
door het invullen van een enquête en in persoonlijke gesprekken
met de bestuurders tijdens hun
tournee door de deelgemeente.
In het vorige nummer van
Wijkbreed schreven we al dat er
zo’n 350 enquêtes ingevuld bij de
deelgemeente waren teruggekeerd. Op dit moment zijn ook de
antwoorden verwerkt en is de
uitslag bekend. Een aantal hiervan publiceren we hier.
Een volledig overzicht van de uitkomst van de enquête vindt u op
de website van de deelgemeente:
www.prinsalexander.rotterdam.nl
. Voor alle duidelijkheid: de reacties zijn afkomstig van bewoners
van alle wijken van de deelgemeente. Het bestuur van de deelgemeente is alle mensen die de
moeite hebben genomen schriftelijk en/of mondeling hun visie
op de wijk te geven, zeer erkentelijk. De uitslagen van de enquête worden waar mogelijk verwerkt in het definitieve bestuursprogramma.
Wonen en Woonomgeving
De enquête bevatte stellingen die
onderverdeeld waren in drie thema’s: Wonen en Woonomgeving
– de wijk centraal’, ’Sociaal vitale
wijken’ en Centrum van de regio’.
Over het thema ’Wonen en
Woonomgeving’ waren de mees-

te inzenders het eens wat betreft
de noodzaak van handhaving van
het groene karakter van de wijk.
Maar liefst 97% was hier overtuigd voorstander van. Slechts
eenderde van de inzenders vond
het nodig dat er huizen komen
met de mogelijkheid tot het houden van een bedrijf aan huis.
Veilig verkeer in de wijken scoorde hoog: bewoners willen graag
meer oversteekplaatsen, vervoer
op maat en fietsenstallingen bij
de stations.
Sociaal Vitale wijken
Over de noodzaak tot het vergroten van de veiligheid zijn alle
inzenders het eens: burgers en
bestuurders moeten de handen
ineen slaan om (verkeers)overlast
en inbraken tegen te gaan. (Zie
ook het artikel over de actieprogramma’s Wijkveiligheid in deze
Wijkbreed) Ook het beter onderhouden en beheren van de buitenruimte scoort hoog op de
wensenlijst. 91% vindt ook dat
inburgering bevorderd moet worden door het aanleren van de
Nederlandse taal. Daarbij vinden
ook veel mensen dat door de
deelgemeente georganiseerde
activiteiten waarbij allochtonen
en autochtonen elkaar ontmoeten, kunnen bijdragen aan de
inburgering van nieuwkomers.
Ook vindt een groot percentage
van de mensen die meededen dat
er voor jongeren meer activiteiten moeten komen en is ondersteuning bij de opvoeding zeer

gewenst. Daarnaast is er veel
animo voor sport en recreatie in
de woonomgeving.
Centrum van de regio
Bereikbaarheid van het centrum
van de stad, veilig verkeer en voldoende parkeermogelijkheden
(ook ondergronds) staan hoog op
de wensenlijst van de burgers.
Vooral het openbaar vervoer van
en naar NS Station Rotterdam
Alexander verdient verbetering.
85% van de inzenders ziet ook

graag dat de fietsverbindingen
van en naar het centrum van de
deelgemeente verbeterd worden.
93% is voor betere inrichting van
de buitenruimte zoals goede
bestrating, straatmeubilair en
verlichting. Om de economische
basis van de deelgemeente ook in
de toekomst te garanderen is het
volgens 70% nodig dat de deelgemeente zorgt voor meer variatie
in het voorzieningenniveau en
voor goede voorwaarden voor de
vestiging van bedrijven.

Prioriteiten Wijkveiligheid vastgesteld
Om het leven in Rotterdam veiliger te maken, zijn de afgelopen
tijd in meerdere deelgemeenten
van de stad wijkveiligheidsactieprogramma’s opgesteld waarin
per wijk vermeld staat welke
maatregelen er genomen kunnen
worden om de veiligheid te vergroten. Ook Prins Alexander
maakte (als een van de eersten)
wijkveiligheidsactieprogramma’s,
toegespitst op de verschillende
wijken binnen de deelgemeente.
Deze plannen kwamen natuurlijk
niet uit de lucht vallen maar zijn
op verzoek van de deelgemeente
door het bureau ES&E gemaakt
op basis van cijfermatige analysen, bijeenkomsten met professionals en bewoners en natuurlijk
ook door gesprekken met medewerkers van de deelgemeente.
In de bijeenkomsten met deskundigen en bewoners die hun wijk
goed kennen, zijn de belangrijkste problemen in de wijk geïnventariseerd en benoemd als
zaken die met voorrang moeten
worden aangepakt. Al deze problemen hebben te maken met

veiligheid en/of leefbaarheid.
Deze twee beïnvloeden elkaar en
kunnen ook niet los van elkaar
gezien worden. De belangrijkste
prioritieten die door alle partijen
in Zevenkamp genoemd werden
zijn:
Jeugd en Veiligheid:
Overlast van jongeren wordt
regelmatig genoemd. Een van de
maatregelen die in de bijeenkomsten is voorgesteld is het verbeteren van contacten met jongeren. Ook zouden jongeren zelf

ingezet kunnen worden bij het
toezicht houden op straat.
Schoon en Heel:
Bij de klachtenlijn komen er veel
meldingen binnen over verpaupering en vervuiling. Het betreft
hier zaken als het verkeerd aanbieden van huisvuil, graffiti, de
slechte staat van het wegdek,
kapotte verlichting en overvolle
vuilcontainers. Dat het beheer
beter moet is duidelijk. Concrete
voornemens betreffen beter onderhoud van het groen; het nale-

Herfst in Zevenkamp, even naar het Rosarium.

Foto: Corstiaan Breedveld.

ven van regels op het gebied van
het aanbieden van afval en het
verwijderen van graffiti;
Geweld en inbraken:
De aanpak van geweld is een
belangrijke taak van de politie.
Ook bij de deelgemeente en
bewoners heeft de aanpak van
geweld grote prioriteit. Voorgestelde maatregelen bij de bestrijding van geweld zijn onder andere: meer toezicht, aanpak van
verlichting, het in kaart brengen
van enge plekken, verminderen
van anonimiteit, cameratoezicht
en meer preventie. De bestrijding
van inbraken moet deelgemeentebreed worden aangepakt.
Verkeer:
De ligging van de hoofdwegen in
Zevenkamp wordt opnieuw bekeken. Voorgesteld wordt om
onoverzichtelijke en onduidelijke
situaties te verbeteren. Waar
nodig zal de verkeerssituatie
worden aangepast volgens de
normen van het landelijk project
Duurzaam Veilig. Om ervoor te

De enquête biedt een duidelijk
beeld over wat er aan wensen
leeft onder de burgers: een schone buitenruimte, veel groen en
goed onderhoud van de buitenruimte. Daarnaast is ook veiligheid een belangrijk item, evenals
goede voorzieningen, met name
voor jongeren, maar ook wat
betreft bereikbaarheid en parkeergelegenheid in het centrum.
Op 17 december wordt het
definitieve bestuursprogramma
aan de raad voorgelegd.

zorgen dat verkeersdeelnemers
zich aan de verkeersregels houden zal de politie strenger handhaven. Ook stelt het actieprogramma voor dat politie en scholen meer (verkeers)voorlichting
op scholen geven.
In de actieprogramma’s staat
beschreven hoe bovenstaande
problemen kunnen worden aangepakt. Tot eind november konden de mensen die hebben deelgenomen aan de bijeenkomsten
over dit onderwerp als eersten
hun reactie geven op de actieprogramma’s. Deze reacties zijn verwerkt waarna het dagelijks
bestuur van de deelgemeente
een besluit kan nemen. De verwachting is dat het bestuur dat
besluit begin 2003 zal nemen. In
dat besluit wordt ook precies
vastgesteld hoe de voorgestelde
maatregelen worden uitgevoerd.
Deze maatregelen zullen uiteraard aansluiten bij de beleidsvoornemens van de deelgemeente, zoals die staan vermeld in het
bestuursprogramma 2002-2006
en Kompas 2010. In het volgende
nummer van Wijkbreed hopen
we meer te kunnen schrijven over
concrete maatregelen.

v
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De nieuwe autoverbinding Zevenkamp-Nesselande
Sinds 1999 staat al vast dat er
een autoverbinding zal komen
tussen Zevenkamp en Nesselande. Ook was reeds besloten dat
de nieuwe weg komt te liggen in
het verlengde van de Zevenkampse Ring, langs het Leekstermeer.
Over de manier waarop deze
autoverbinding kan worden
gemaakt, heeft de deelgemeente
de afgelopen jaren veel overleg
gepleegd met vertegenwoordigers van bewoners, met name de
werkgroep GON (Gevolgen Ontsluiting Nesselande) en de werkgroep Verkeer van de Bewonersorganisatie Zevenkamp. Deze
overleggen hebben geleid tot een
ontwerp voor de nieuwe verbinding en de aanpassing van de
Zevenkampse Ring. Op 6 november 2002 werd over deze plannen
een bewonersavond georganiseerd waar de ontwerpen werden
gepresenteerd. Op deze avond
werd met name gesproken over
de plaats waar de bushaltes nabij
de Schollevaartse Dreef en de
Tochtenweg moeten komen. Wie
de voorstellen en tekeningen wil
bestuderen kan hiervoor terecht
bij de Bewonersorganisatie aan
het Ambachtsplein 141.
Toekomstige verkeerssituatie
De aanleg van de autoverbinding
brengt ook een aantal noodzakelijke aanpassingen aan de Zevenkampse Ring met zich mee. Zo
zullen de kruisingen met de
Schollevaartse Dreef en de Toch-

Vanuit het Leekstermeer naar links gekeken: Tochtenzicht (verlengde van de Zevenkampse Ring.

tenweg worden aangepast en
voorzien van verkeerslichten.
Omdat deze kruisingen extra
ruimte in beslag nemen, moeten
de parkeerplaatsen langs de
parallelwegen worden verwijderd. Deze komen op een andere
plek. Het aantal parkeerplaatsen
blijft wel gelijk. Ter hoogte van
de kruisingen met het Gaastmeer
en de Grote Wielen worden de
rijbanen versmald ten gunste van
de oversteekplek. Ter hoogte van
het Zuidelijk Wijkpark komen
oversteekplateaus. Ook de Tkruising van de Zevenkampse
Ring met de Zevenkampseweg
wordt voorzien van verkeerslichten. Op zich verandert er dus niet
zo heel veel: de plaats van weg,

de middenberm, het trottoir, het
aantal parkeerplaatsen en de
parallelwegen blijven hetzelfde.
De grootste verandering betreft
de nieuwe weg, die wordt aangelegd ten noorden van het Leekstermeer, op de plaats waar nu de
voetbalveldjes liggen. De nieuwe
weg zal bestaan uit twee keer
één rijbaan met daartussen een
middenberm van gras. De andere
aanpassingen zijn bedoeld om de
verkeerssituatie in zijn geheel
veiliger te maken.
Meer groen, minder geluid
Tussen het Gaastmeer en de
Tochtenweg worden de bermen
tussen de hoofdrijbaan en de
parallelwegen voorzien van beu-

Foto: Corstiaan Breedveld.

kenhagen, die ongeveer een meter hoog en anderhalve meter
breed worden en het zicht op het
verkeer dus niet ontnemen. Door
de aanleg van de verbinding met
Nesselande zal er een toename
van het verkeer over de Zevenkampse Ring, de Tochten-weg en
de Schollevaartse Dreef zijn, met
de daarmee gepaard gaande
hogere geluidsbelasting. Om de
bewoners van deze straten daar
geen last van te bezorgen, worden er verschillende maatregelen
genomen: op deze wegen wordt
zogenaamd ’fluisterasfalt’ aangebracht. Daarnaast worden 450
woningen aan de Zeven-kamp-se
Ring beter geïsoleerd. Met deze
isolatie is men begonnen.

Nieuwe Buurtbemiddelaars gelijk van start
Op woensdag 13 november werden twaalf bewoners van
Zevenkamp door deelgemeentevoorzitter Kenneth Woei-A-Tsoi
in het zonnetje gezet vanwege
hun belangloze inzet voor de
wijksamenleving. De twaalf volgden met succes een training tot
Buurtbemiddelaar. Woei-A- Tsoi
had voor iedereen een bloemetje
en een fles wijn genomen.

Projectleider Helma Faber nam
namens het project een beeldje
met de toepasselijke titel ’Verbinding’ in ontvangst.
Met de pas verworven kennis zijn
de bemiddelaars van nu af aan als
vrijwilliger beschikbaar om te
helpen bij het oplossen van conflicten tussen buren. Helma
Faber: ”Het is niet eens zo

Kenneth Woei-A-Tsoi overhandigt projectleider Helma Faber het beeldje 'Verbinding'
genaamd. Foto: Leendert van der Waal.

gemakkelijk om Buurtbemiddelaar te zijn. Het gevaar bestaat
dat de bemiddelaar zich het probleem eigen maakt in plaats van
de ruziënde partijen aan het praten te krijgen en ze zelf tot een
oplossing te laten komen.
Daarom zijn de vrijwilligers eerst
goed getraind. Dat die gesprekstraining niet voor niets is
geweest, is nu al bewezen. Het
eerste probleem waar we mee te
maken kregen, is inmiddels succesvol opgelost. De twee partijen
waar het om ging, zijn inderdaad
door onze tussenkomst tot elkaar
gekomen en hebben hun conflict
bijgelegd. Om te zorgen dat de
bemiddeling van goede kwaliteit
blijft, zullen de Buurtbemiddelaars regelmatig trainingen blijven volgen.
Faber begrijpt dat mensen drempelvrees kunnen hebben om met
hun probleem bij Buurtbemiddeling aan te kloppen. Dat is volgens haar niet echt nodig
,,Want”, zo zegt zij, ,,Buurtbemiddeling bestaat al in meerde
wijken in de stad en de ervaring

heeft geleerd dat er nog nooit
een conflict door Buurtbemiddeling is geëscaleerd. In de meeste gevallen werkt het erg goed als
mensen met elkaar om de tafel
gaan zitten en bespreken wat er
nu eigenlijk aan de hand is. Beide
partijen krijgen de gelegenheid
om hun verhaal te doen en daarna kunnen er van weerszijden oplossingen aangedragen worden.
De Bemiddelaar helpt hierbij
door het (onpartijdig) stellen van
vragen. Bemiddelen is mooi
werk, vooral als je ziet dat er tijdens een gesprek opeens ruimte
ontstaat om naar de ander te luisteren, dan vindt er een kanteling
plaats en ontstaat een sfeer waarin mensen zelf ook het conflict
uit de wereld willen helpen.”
Wie vragen heeft over Buurtbemiddeling of zich wil aanmelden, kan altijd bellen en wordt
ook altijd teruggebeld. Telefoon:
010 - 456 04 09. Buurtbemiddeling heeft geen open loket.
Spontaan langskomen is dus niet
de bedoeling.

De bus komt, maar waar?
De plek waar de bushaltes komen
te liggen, staat nog niet vast.
Tijdens de informatieavond werden twee varianten gepresenteerd. Het betreft de bushaltes
voor het gebied waar de Zevenkampse Ring de Schollevaartse
Dreef en de Tochtenweg kruist. In
de eerste variant liggen de bushaltes tussen de twee T-kruisingen in met als nadeel dat de oversteekmogelijkheden worden beperkt. De werkgroep Verkeer van
de Bewonersorganisatie hecht
groot belang aan deze oversteekplaats. Om dit probleem op te
lossen, moeten de bushaltes verplaatst worden, één in oostelijke
en één in westelijke richting.
Voor beide varianten waren er tijdens de informatieavond voor- en
tegenstanders.
Nieuwe weg gedeeltelijk open in
2003
Volgens de huidige planning zal
de nieuwe weg in zijn geheel pas
in 2005 voor verkeer worden
opengesteld. Om bewoners van
deelplan 7 van Nesselande, het
deel dat aan de Merenbuurt
grenst, eerder de kans te geven
van de weg gebruik te maken,
heeft de deelgemeenteraad besloten dat deelplan 7 vanaf najaar
2003 al op de Zeven-kampse Ring
wordt aangesloten. De nieuwe
verbindingsweg in Nesselande
loopt
voorlopig
tot
het
Stroompark, ter hoogte van de
hoogspanningsleiding.

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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De advocaat weet raad

Juridische tips geschreven
door advocaat Mr. van Swaay.
akkoord aanbieden. Gaan de crediteuren daarmee akkoord, dan is
de failliet na betaling van de
betreffende bedragen schuldenvrij. Soms blijkt er echter helemaal geen inkomen of geld te
zijn. Het faillissement wordt dan
doorgaans op korte termijn
beëindigd door een opheffing
wegens gebrek aan baten. De failliet is daarmee niet van zijn
schulden af!

Schulden: hoe kom je er uit
De tijd waarin men zei dat schuld
schande was ligt nog niet zo ver
achter ons. Tegenwoordig denken we er heel anders over.
Sterker nog: iedereen vindt het
de normaalste zaak van de
wereld om duurdere aankopen
zoals een auto of dure elektronische apparatuur door middel van
een financiering aan te schaffen.
Ook is het algemeen aanvaard dat
mensen een zogenaamd doorlopend krediet hebben waarmee zij
uitgaven van consumptieve aard
doen. Niets aan de hand?
Financiële problemen
Onlangs is gepubliceerd, dat een
hoog percentage van de
Nederlandse huishoudens te
kampen heeft met zodanige
schulden dat zij daar waarschijnlijk zelf niet meer uit komen.
Sommige hebben zoveel leningen afgesloten en daarnaast ook
nog allerlei rekeningen onbetaald
gelaten dat er sprake is van een
schuldenlast die soms gelijk is
aan meer dan twee bruto jaarsalarissen van het betreffend huishouden. Daar kom je dus zelf niet
meer uit. Ten gevolge van de
financiële nood laat men dan
andere nota’s onbetaald en daarop volgen weer incassomaatregelen van die crediteur. Door
gerechtelijke procedures en verdere maatregelen zoals beslag
vermindert bovendien de inkomenspositie en dan ligt de weg
naar een algeheel bankroet open.
Hulp zoeken
Het is zaak dat een gezin of persoon die in grote financiële problemen verkeert op tijd toegeeft
er zelf niet uit te zullen komen.
Helaas zijn veel mensen te trots
om dat snel toe te geven.
Vervolgens gaan zij dan het ene

Simone van
Beers

vanuit Kenia
Kunstenaars zetten zich in voor
Kenia, maar eerst de laatste
berichten uit Kenia. Deze zijn
gewoon goed te noemen. De eerste oogst is deels voor eigen
gebruik, deels voor de verkoop.
Hiermee is dus een eerste aanzet
tot self-supporting goed opgevolgd. De geiten hebben weer
een jong erbij. In Nederland is
het druk met de voorbereiding
om in februari 2003 weer terug
te gaan naar de projecten. Ondertussen zetten kunstenaars zich in
voor het project. Zo heeft
Marinten Faber een aantal waskrijttekeningen gemaakt, geïnspireerd op het Afrikaanse landschap. Deze mogen bij opbod
worden verkocht en de op-

gat dichten met het andere waarbij het laatste gat weer groter is
dan het eerste en zo nemen de
problemen verder toe. Er zijn verschillende instanties waar hulp
kan worden gezocht. Het is aanbevelingswaardig om eerst hulp
te zoeken bij maatschappelijk
werk. Vaak kent men daar de weg
naar diverse hulpverleningsinstanties zoals de Gemeentelijke
Kredietbank. De laatste probeert
doorgaans een schikking te treffen met alle crediteuren en
draagt zorg voor de afkoop van
die schulden. Het gevolg is dat er
nog maar een schuld overblijft, te
weten die aan de kredietbank.
Die kan in maandelijkse termijnen worden afgelost. Zo ontstaat
weer structuur in het geheel en
weet de betrokkene waar hij of
zij aan toe is. Om voor een financiering middels de Gemeentelijke

Kredietbank in aanmerking te
komen gelden een aantal eisen.
Zo moet er voldoende inkomenscapaciteit zijn om de schuld af te
lossen, kan iedere Rotterdammer
in beginsel slechts één keer in
zijn leven schoon schip maken en
vaak wordt als extra eis het volgen van een budgetteringscursus
gesteld.
Faillissement
Het kan nog erger. De hiervoor
genoemde maatregelen worden
vaak op basis van vrijwilligheid
ondergaan. Het kan echter zijn
dat iemand niet bereid is hulp te
zoeken of niet in een positie verkeert om die hulp te krijgen. In
dat geval stapelen de schulden
zich op en is het mogelijk dat een
of meerdere crediteuren al dan
niet gezamenlijk het faillissement
van de debiteur aanvragen.

Wordt het faillissement uitgesproken dan wordt een curator in
het faillissement benoemd. De
schuldenaar die dan ”failliet”
heet, verliest zijn bevoegdheid
en bestuur over zijn bezittingen
nu dit wordt overgedragen aan
de curator. De curator probeert
vervolgens structuur in het
geheel aan te brengen en een
betalingsregeling te treffen.
Voorzover de failliet inkomen
heeft wordt dit geïnd door de
curator die een klein gedeelte
voor levensonderhoud aan de
failliet ter beschikking stelt. Het
beheer van de curator gaat zelfs
zo ver dat de failliet zelf geen
post meer ontvangt. Deze wordt
eveneens aan de curator toegezonden. Heeft de curator voldoende geld gespaard om aan
iedere crediteur een gedeelte te
betalen dan zal hij misschien een

WSNP
Sedert enkele jaren hebben wij
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, kortweg WSNP.
Deze wet is alleen bedoeld voor
natuurlijke personen (dus in
beginsel geen bedrijven) en is het
gemakkelijkst te kenschetsen als
een wat lichtere vorm van een
faillissement. Er is geen sprake
van een faillissement, maar wel
van een bewindvoering.
Dus ook hier wordt weer iemand
benoemd die het beheer heeft
over de boedel en de inkomsten.
Die persoon heet de bewindvoerder. Het bewind duurt drie jaren
en het is de bedoeling dat de
betrokkene daarna schuldenvrij
een nieuwe start kan maken.
Wat kan een advocaat betekenen?
In veel gevallen maar weinig. De
advocaat is een jurist en geen
financieel adviseur. Wanneer een
vordering niet klopt is het zondermeer raadzaam de gang naar
een advocaat te maken.
Die weet als geen ander hoe aan
de betwisting van de vordering
vorm kan worden gegeven. Blijkt
de vordering echter te kloppen,
maar eenvoudigweg niet te zijn
voldaan wegens financiële problemen dan kan een advocaat
daar helaas weinig of niets in uitrichten.

Kunstenaars zetten zich in voor de kinderen in Kenia
brengst gaat uiteraard naar de
kids. Heppi kinderkamerkunst
heeft een verkooppercentage
toegezegd bij verkoop van schilderijen op exposities georganiseerd door Nini de Raad, een vrijwilligster van Children’s Hope. En
kunstenares Lia Pabon heeft het
logo gemaakt. Hier volgt haar
verslag over haar inspiratie tot
het maken van het logo:
Uit de verhalen van de initiatiefneemster, Simone van Beers, over
de oorsprong en het ontwikkelen
van het project Children’s Hope,
zijn bij mij de beelden gegroeid
voor het logo van dit project.
De boom
Deze neemt een centrale plaats
in, zowel het bovengrondse
zichtbare boomgedeelte als het
ondergrondse wortelstelsel, zijn
in evenwicht met elkaar. Door de
aanvoer van een hoeveelheid
voedsel uit de wortels kan het
bovengrondse boomdeel evenredig groeien. Door de fotosynthese in de bladeren kan het wortelstel zich blijven ontwikkelen. De
delen boven en onder de grond

zijn elkaars spiegelbeeld.
De kraal
In de boom is het Afrikaanse symbool van de kraal verwerkt. De
kraal is de Afrikaanse woongemeenschap die door een omheining van doornentakken bescherming biedt. Het symbool bestaat
uit de drie horizontale lijnen en
een zwarte gebogen vorm. De
onderste lijn draagt de kinderen.
De zwarte gebogen vorm geeft
de bescherming tegen de zware
levensomstandigheden aan.
De hand
Children’s Hope draagt de basis
van de kraalgedachte. De kwetsbare kinderen worden ”doorgedragen” daar waar anderen
gestopt zijn hen te koesteren.
Door betere materiële omstandigheden te creëren ontstaat er
een beschermde ruimte waar kinderen lichamelijk en geestelijk
tot ontplooiing kunnen komen.
De wortels
De wortels in de vorm van handen die elkaar reiken, staan symbool voor alle volwassenen en

kinderen die het project reeds
ondersteunen en voor allen die
bij het project betrokken willen
gaan worden.
Ria Pabon, oktober 2002.
Ook zijn er inmiddels koffie/thee
mokken gemaakt
door Cekabé Keramiek met het
logo, vaatwasmachinebestendig,
wellicht een leuk
idee voor onder
de kerstboom. De
opbrengst van de
mokken mag ook
in de Children’s
Hope spaarpot. Al
deze ontwikkelingen zijn mogelijk
doordat we inmiddels een stichting gesponsord
hebben gekregen
van dhr. Breedveld. Nu kunnen
we dus echt professioneel verder.
Voor nadere info:
beers7@
zonnet.nl.

Zo, dit was de laatste aflevering
van de serie Kenia. Wilt u ook
een zelf een serie schrijven, neem
dan contact op met de redactie.
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De makelaar makelt voor u!
Onlangs overkwam het me weer!
’t Was al even geleden, maar
regelmatig komen ze terug.
Mensen die een woning willen
aankopen (niets mis mee!), máár
wordt er dan gedacht: ,,makelaars, daar schiet je niets mee op!
Ik zoek zelf wel, op internet b.v.”
of ,,slimmigheidjes en trucjes,
daar moet je voor uitkijken” of
,,het kost nog veel geld ook”.
Het kan trouwens ook anders. Er
zijn nog diverse huizenkopers-inde-dop die niet van het bestaan
afweten van deze dienstverlening: Bemiddeling bij (zoeken en)
aankopen van een woning door
de makelaar.
Dit artikel is voor mij uit het hart
gegrepen. U moet namelijk
weten dat juist dit onderdeel, de
zoek/aankoopbegeleiding, door
ondergetekende als het mooiste
onderdeel van zijn vak wordt
gezien en ervaren. Als makelaar
ben je hierbij namelijk maximaal
betrokken bij je opdrachtgever.
De mens staat nog meer dan
anders centraal, waarbij de makelaar in de gelegenheid is om zijn
deskundigheid, ervaring en kennis in de markt maximaal in te
zetten.
Hoe werkt dat dan, vraagt u zich
af? Eigenlijk heel simpel. Wanneer een woning verkocht wordt
zijn er twee partijen. Deze verko-

per en koper hebben allebei de
keuze om wel/niet een deskundige in te schakelen voordat zij
overgaan tot verkoop/aankoop.
Verkopers doen dit (zichtbaar)
heel regelmatig, vaak plaatst de
makelaar in zo’n geval een tuinbord en raambiljet. Dit kent
iedereen. De koper kan echter
OOK een deskundige inschakelen, los van de keuze van de verkoper. Je ”koopt’ als koper eigenlijk naast een stuk deskundigheid, kennis, ervaring en vooral
ook zekerheid in. Wie twijfelt er
nu niet als hij/zij zo’n i 150.000
tot i 250.000,= uitgeeft? Minder
vaak ziet u borden met de tekst:
”aangekocht door … makelaardij”
Als koper-in-de-dop heeft u de
keuze. Of u doet (alles) zelf, of u
besteedt dit (gedeeltelijk) uit.
Praat op voorhand hierover met
uw makelaar. Maak weloverwogen een keuze. U kijkt (of laat
nakijken) toch ook eerst hoeveel
geld u wilt en/of kan uitgeven
voor een woning. Dat is trouwens
een hele goede eerste stap.
Daarnaast is ‘weloverwogen’ te
werk gaan en uw tactiek bepalen
minstens even belangrijk. Een
oriënterend gesprek kost alleen
maar wat tijd.
U komt er dan achter dat er in
grote lijnen drie mogelijkheden
zijn:

Als u een huis wilt kopen, hoe weet u dan welke makelaar voor u de juiste is.

U zoekt en vindt een passende
woning, laat vooraf door uw
makelaar een taxatierapport
opstellen en doet de rest (ook)
zelf.
U zoekt en vindt een passende
woning en schakelt vervolgens
uw makelaar in. Hij/zij gaat (met
u) de woning bekijken en regelt
de nodige zaken (optie, onderzoek enzovoort). U krijgt van uw
makelaar gericht advies, in overleg onderhandelt uw makelaar
voor u met de verkoper (of diens
makelaar) en u behoudt deze deskundige begeleiding aan uw kant
tot (zo nodig na) de eigendomsverkrijging bij de notaris.

Nieuws van de WijkInformatieWinkel
U komt er niet uit bij wie u advies
of raad in kan winnen. Naar welke
instantie u naar toe moet? U wilt
een cursus volgen maar weet niet
waar deze gehouden wordt? U
wilt een taal leren of uw conditie
opbouwen of verbeteren….. U
wilt opzoomeren en u wilt informatie…..
Kom dan naar de WijkInformatieWinkel van Zevenkamp. Wij zoeken eventueel met u naar de
mogelijkheden die er zijn.
De WijkInformatieWinkel staat
voor het beantwoorden en/of
doorverwijzen van allerlei vragen
van de bewoners van Zevenkamp
e.o. Het kunnen hele eenvoudige
zaken zijn, zoals het verstrekken
van nee/nee en of nee/ja stickers,
of op zoek zijn naar een tandarts
of dokter, wat wordt er zoal georganiseerd, specifieke cursussen,
woonselectie.
Nieuwe inwoners van Zevenkamp
kunnen een tasje met allerlei nuttige informatie gratis 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 huur,
vrijwilligerswerk, deelgemeenteboekje, kinderopvang, scholen,
etc.
NIEUW
Op de vrijdagen in december en
januari is er een speciaal 55+
thema. Op de vrijdagen is er dan
speciale aandacht omtrent dit
thema. Aanbod van 55+ cursussen en activiteiten, eetgelegenheden, 50+ krant, waar kan ik naar
toe voor begeleiding en ondersteuning bij het oplossen van
problemen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg, zodat u
zolang mogelijk zelfstandig kunt
blijven wonen, hulp bij het aanvragen van een indicatie voor verzorgingshuiszorg thuis, hulp bij
het aanvragen van een indicatie
voor permanente opname in een
verzorgingshuis, speciale 55+
dagen die georganiseerd worden
in Zevenkamp, woonaanbod 55+
(woonselectie), etc. etc.
Onder het genot van een bakje
koffie kunt u uw vragen stellen of
gewoon even langskomen om te
kijken wat er zoal in de winkel
aanwezig is.
De WijkInformatieWinkel is een

Deel 3: Aankopend makelaar

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.
De WijkInformatieWinkel is te
vinden aan het Spinet naast het
postkantoor, telefoon 289 24 04.
Postadres: Ambachtsplein 141,
3068 GV Rotterdam.
U bent van harte welkom, ook als
u zomaar eens in onze winkel
wilt kijken.

Foto: Boender

Uw makelaar zoekt met u mee
naar een passende woning, hij/zij
regelt (onder andere afspraken)
voor u en begeleidt u bij iedere
bezichtiging. Zodra een passende
woning gevonden is, is het vervolg hetzelfde als bij het hiervoor
omschreven punt.
De kosten voor een dergelijke
begeleiding legt u vooraf duidelijk (schriftelijk) vast. De rekening
krijgt u doorgaans achteraf en
past zo in de totale financiering
van de aankoop. De ”slimmigheidjes en trucjes” (waar we gekscherend mee begonnen) die
heeft u zo zelf tot uw beschikking: Met andere woorden, door-

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

Een nieuwe terugkerende
rubriek over de
makelaardij.
Boender makelaardij licht u
voor.
Heeft u opmerking en/of vragen, dan sturen wij die door
naar Hr. Boender.

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

In Bugel nummer 4 van dit jaar las
ik op de achterpagina een artikeltje over de Zevenkampsering.
Daar stonden wat fotootjes met
verschillende omschrijvingen van
de zelfde weg. De schrijver vroeg
zich af of hoe dat nou eigenlijk
allemaal zat.
Lees ik in Bugel nummer 5 van
datzelfde jaar, op pagina 7 naast
de colofon, dat het probleem
opgelost gaat worden.

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag

dat uw makelaar kennis, deskundigheid en ervaring voor u combineert met kennis van de
woningmarkt tot een dienstverlening op maat, ben ik ervan overtuigd dat uw makelaar zijn kosten terug verdient voor u.

Nou vraag ik me toch af hoe dan?
Ik heb nog geen vervanging
gezien. Gaat zoiets nou weer
jaren duren of komt het er helemaal niet meer van dan?
Om uw geheugen even op te frissen:
Er staan plaatsnaamborden op de
Zevenkampse Ring en de Zevenkampse Weg. Dan staat het soms
aan elkaar geschreven en dan
weer los met een hoofdletter. Er
zit helemaal geen lijn in.
Toch brak mijn klomp wel even

goed hoor. Zegt de secretaris
(wie dat ook moge zijn) van de
commissie straatnamen, het juiste antwoord is:
1) Zevenkampse Ring. Dus in
twee woorden met twee hoofdletters.
2) Zevenkampseweg. Dus aan
elkaar met een hoofdletter.
Daarmee is de vraag nog steeds
niet beantwoord. Hij kan dan wel
zeggen van zo is het, maar waarom dan? Waarom het een zo en
het ander weer zus? Welke logoca zit daar nou toch achter?
Wie bepaalt nou wat. Moet het
taalkundig kloppen toch, denk ik
dan, of gaat dat voor straatnamen
niet op.
Beste lezer, het blijft me bezig
houden. Ik wil weten waarom de
dingen zo zijn en ik kan niet
accepteren dat iemand zegt: zo is
het en niet anders. Want wie is
hij dan wel.
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notarissen
(voorheen: Krijnen & Paulusma Notarissen)

Kantooradres:
Klaas Timmerstraat 4
Postadres:
Postbus 8008 - 3009 AA Rotterdam
Telefoon 010 - 4 13 51 86
Ruime parkeergelegenheid aanwezig

Halloween, een knallende en
brullende happening!
Ook de kinderen van Opzoomergroep Jan Jacob Slauerhoffstraat
weten inmiddels wat schrikken
is. Zij vierde hun halloweenfeest
op 31 oktober, de officiële dag
om eens flink te griezelen.
3 Buurvrouwen die voor het
tweede jaar aan Opzoomeren
doen zijn de harde kern van de
organisatie. De straat werd mooi
versierd met lampionnen en vlaggetjes, de ramen werden versierd
en de kinderen waren griezelig
mooi verkleed. Ze kregen iets
lekkers te drinken en konden
daarna op pad gaan om langs de
deuren flink veel snoep buit te
maken. Dit was echter niet zonder slag of stoot. Kinderen doen
dan wel dapper maar als puntje
bij paaltje komt dan...brrrr. Zo
overkwam het Alex (9), Ricardo
(9) en Davey (8) dat ze de schrik
van hun leven kregen. Ze hadden
bij diverse huizen al snoep buit
gemaakt en wilden het verderop
ook nog even proberen. Een aantal mensen riepen: ,,dat hoeft
daar niet hoor, want die mensen
doen niet mee!”. De kinderen
gingen er dan ook vanuit dat er

Opzoomeren met trollenogen, drakendrollen, hersenen en klappertanden!
Het heeft gespookt in het
Bergummermeer en omgeving.
Halloween is tegenwoordig niet
meer iets wat alleen maar in
Amerika voorkomt. Ook Zevenkamps Rotterdam weet de boel
aardig spooky te maken. Opzoomergroep Bergummermeer is
een fantastisch voorbeeld hiervan.
Voordat het grote halloweenfeest
zou beginnen hebben de bewoners veel voorwerk moeten verrichten. Ze hebben getracht om
tandartsen via het internet zover
te krijgen om mini-tandpasta en
tandenborsteltjes te schenken.
De snoepende kinderen konden
hiermee hun tandjes glazuurvrij
houden. Hiernaast heeft de groep
gebitten gekregen van een verpleeghuis, deze lagen in potjes
met troebel water te wachten om
de kinderen de stuipen op het lijf
te jagen. De opzoomergriezelbus
werd besteld en de bewoners
werden gevraagd om mee te
doen aan een raamversierwedstrijd. Via de Woonbron kreeg de
groep een partytent die zij voor
de gelegenheid omtoverde in een
griezeltent. Het opbouwwerk, de
Woonbron en een wijkagent
werd gevraagd om de raamwedstrijd te jureren. Op de dag voor
het grote feest gingen de juryleden op pad langs de versierde
ramen van het bergummermeer,
het botmeer en de grote wielen.
De juryleden vielen van de ene
verbazing in de andere. Grote uitgeholde pompoenen, doodskoppen, engelenhaar, maskers en
spinnenwebben passeerden de
revue. Het was moeilijk kiezen
maar uiteindelijk waren er toch
drie winnaars die de volgende
dag in het zonnetje gezet konden
worden. De bewoners van de
derde prijs woonachtig op

Bergummermeer 1 waren wel
heel erg met de tijd meegegaan.
Ze hadden behalve een prachtig
versierd raam, een computer in
de vensterbank gezet met digitale griezelbeelden. Zij verdienden
dubbel en dwars de originaliteitprijs.
Op 26 oktober 2002 was het dan
zover: het griezelige, angstaanjagende halloweenfeest van het
Bergummermeer kon beginnen.
Het leek wel het spookslot uit de
efteling. Jong en oud liepen rond
als heksen, kaboutervrouwtjes,
duiveltjes, slechte feeën, trollen
en weerwolven. Er werden
poffertjes gebakken en de buschauffeur van de opzoomermeebus vond ze klaarblijkelijk zo lekker dat hij na vier porties nog
steeds niet genoeg had. In diezelfde bus werd er naar hartelust
geschminkt en werd er muziek
gedraaid. De organisatie had het
zo druk dat de een zich vergat te
verkleden en de ander had de tijd
niet gekregen om de griezeltent
van binnen te zien. Nou, dan
heeft ze wat gemist hoor want
wat was het spannend in die
tent. Er stonden talloze dozen
met angstaanjagende mysterieu-

ze goedjes erin waar kinderen in
mochten voelen. Zo waren er hersenen (spaghetti), drakenbloed
(ketchup op watten), trollenogen
(olijven), drakendrollen (ontbijtkoek) en als klapper op de vuurpijl zelfs braaksel (hondenvoer).
Een mevrouw zij dapper tegen
iemand: ,,Mij kan je niet bang
maken hoor!”, terwijl er op dat
moment vanuit het niets een
hand op haar schouder neerstreek. Dat was toch wel even
schrikken. Deze hand kwam dan
ook niet van zomaar iemand
maar van een enge man die verscholen in de hoek van de tent
zomaar ineens op je af kwam
stappen. Tevens was er gifgroene
griezellimonade die al bruisend
aan de kinderen werd geserveerd. Na een heuse griezeloptocht en het beroemde trick or
treat langs de huizen, de prijsuitreiking van de wedstrijd, het
gegriezel en gegil is het dan ook
een dag geweest die nog menig
kind maar ook volwassene lang
zal achtervolgen.
Wilt u meer weten over de diverse activiteiten van deze Opzoomergroep surf dan naar:
www.de4meren.nl.

Een ander mooi moment was dat
een vader en zijn twee kinderen
ook op de bewuste avond aanwezig waren terwijl ze pas geleden
naar een andere straat verhuisd
waren. Zo zie je maar hoe de

leuke dingen in je straat blijven
hangen en zo leuk zijn dat je er
naar terug gaat. De straat heeft
het in ieder geval erg naar hun
zin gehad en de bergen snoep die
de kinderen hebben opgehaald

zijn nu nog steeds niet op! Zoals
mevrouw Kompiere terecht
opmerkt: ,,Het was een als vanouds griezelig burengebeuren en
volgend jaar voor herhaling en
uitbreiding vatbaar!”

bij het bewuste huis niemand
open zou doen. Op het moment
dat de jongens op de bel drukte
kwam er een gigantische rookbomknal uit het bovenste raam
waarna de deur openzwaaide en
er iemand in de deuropening
stond die een keiharde brul gaf.
De mensen die daar wonen hadden er dus flink veel werk van
gemaakt. Dat was even bibberen.
Een ander leuk verhaal is het verhaal van ’de kleine drol van de
straat’ verteld mevrouw Kompiere van de Opzoomergroep
enthousiast.
De kleine drol, genaamd Kelsey
van 2 jaar oud ging ook op pad
om snoepjes te vragen. Twee
bewoners uit de straat horen
beide niet zo goed maar dat kon
Kelsey natuurlijk niet weten.
Vorig jaar was de vrouw des huizes als heks verkleed maar nu
was zij een spook. Het spook
opende de deur en Kelsey vroeg:
wie bent u? Waarop het spook
niet antwoordde. Toen riep
Kelsey heel hard tegen iedereen
die het maar horen wilde: ,,maar
dat spook kan niet goed horen!”.
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Persberichten
Mijn geliefde Zuid-Afrika
Het wereldmuseum Rotterdam
presenteert van 24 november
2002 tot en met 8 juni 2003 op
deze tentoonstelling foto’s van
de in 1961 geëmigreerde Nederlander Herman J. Hahndiek. Deze
fotograaf maakte vooral foto’s
van het volk Ndebele.
Roteb klaar voor strooiseizoen
Vanaf 15 november is het gratis
strooizout weer verkrijgbaar bij
de Roteb voor de inwoners van
Rotterdam. Op meer dan 50 locaties kan strooizout afgehaald
worden. Dit zout is alleen voor
partikulieren gratis. Het zout kan
los, in zakken van 25 kilo of per
ton afgehaald worden.
Bel voor de juiste locatie:
010 - 4161427.

Sportpas
Vanaf 23 september 2002 wordt
er in Rotterdam de sportpas verkocht. De sportpas is een initiatief van Sport en Recreatie en
’Opgroeien in Rotterdam’. De
sportpas is bedoeld voor alle jongeren van 8 tot en met 16 jaar die
in Rotterdam wonen. Met de
sportpas worden de jongeren
gestimuleerd te gaan sporten in
zowel verenigingsverband als op
recreatief niveau. De pas kost 5
hele euro’s en is geldig tot en
met augustus 2003.
Met de sportpas kunnen de jongeren gratis kennis maken met
tal van sporten, krijgen fikse korting op het lidmaatschap van een
deelnemende vereniging, krijgen
korting in sportwinkels en nog
veel meer.

De Buskesschool & Veilig Verkeer
Van dinsdag 12 tot en met vrijdag
15 november 2002 werd op de
Ds. J.J. Buskesschool voor de
tweede keer de actie ”veilig verkeer” georganiseerd door de
werkgroep verkeer in samenwerking met directie, leerkrachten,
hulpouders en leerlingen.
De bedoeling van de actie is de
veiligheid bij de school te verbeteren. Veel leerlingen worden
met de auto gebracht en gehaald
en dit zorgt voor allerlei onveilige situaties. Kinderen lopen of
fietsen tussen de auto's door. Zij
zijn niet goed zichtbaar en hebben zelf ook geen overzicht. Met
deze actie wordt getracht de
ouders bewust te maken van de
overlast die wordt veroorzaakt
door fout- of dubbelparkeren.
Aan de school werden spandoeken opgehangen, de trottoirs
werden afgezet met pilonnen en
lint, zodat parkeren daar onmo-

gelijk werd en de leerlingen deelden gele ”motivatiebriefjes” uit
aan de ouders met het verzoek
goed uit te kijken bij het wegrijden.
Om de actie ook een positief
karakter te geven deelden de
leerlingen bij de ingang ook groene briefjes uit waaruit bleek dat
veilig naar school gaan een zaak
van ons allemaal is.
De ouders werden voor de actie
ingelicht door middel van een
brief en wisten dus dat er iets
stond te gebeuren. De reacties
waren overwegend positief, veel
ouders die lopend of op de fiets
komen zijn blij met de aandacht
die aan het probleem gegeven
wordt.
Hopelijk geeft de actie een langdurig positief resultaat.Zoals
telefonisch afgesproken vindt u
onderstaand het artikeltje over
onze actie "veilig verkeer".

Ouderen nieuws Zevenkamp

MDA nieuwsgierig
Maatschappelijk Dienstverlening
Alexander
(MDA), vooral bekend van
het ouderenwerk en het
maatschappelijk werk in
de wijksteunpunten, is
volop in verandering. Nu
is niet alle verandering
verbetering, maar de bedoeling is dat de dienstverlening er op vooruit
gaat.
Cliëntenraad
Sinds kort heeft de MDA,
zoals de wet voorschrijft,
een cliëntenraad. Die
bestaat uit mensen uit de
wijken in de deelgemeente Prins Alexander, die als
cliënten met de dienstverlening te maken hebben.
Onze opdracht is om kritisch te volgen wat er bij
MDA gebeurt. We moeten
als het ware aan de directie vertellen hoe de maatschappelijke dienstverlening er uit ziet als je van
buiten naar binnen komt.
Want hoe mooi en professioneel alles binnen
ook geregeld is, wat telt is
alleen, of de wijkbewoners er werkelijk mee
geholpen zijn.

Actieve vrijwilligers
In de cliëntenraad hebben
mensen zitting genomen,
die allemaal op meerdere
manieren in het vrijwilligerswerk in onze wijken
actief zijn.
Corry van den Heuvel (voorzitter) uit Ommoord, die in
de wijk veel contacten heeft
met ouderen en mensen in
knelsituaties.
Thea Breedveld eveneens uit
Ommoord, voorzitter van
de Samenwerkende Ouderenplatforms en -bonden
Prins Alexander (SOPA).
Wil Spaargaren uit Oosterflank, met de senioren als
aandachtsgebied.
Inci Sanver uit Oosterflank
heeft als aandachtsgebied
wijkbewoners van Turkse
afkomst.

pastor vanuit de kerken
afgevaardigd.
Ervaringen melden
Als leden van de cliëntenraad hebben wij natuurlijk
onze eigen ervaringen en
horen ervaringen van
cliënten via hun netwerken. We zijn echter ook
benieuwd naar ervaringen
van anderen. De cliëntenraad is weliswaar geen
klachtencommissie, maar
om de MDA van kritisch
commentaar te kunnen
voorzien, moeten we wel
weten waar mensen zo al
tegenaan lopen als ze bij
het MDA aankloppen. We
willen graag uw ervaring
horen en nodigen u dan
ook van harte uit om contact op te nemen met één
van de leden van de cliëntenraad (als u deze kent),
of een briefje te sturen
naar ons secretariaat
(Lieven de Keystraat 30,
3037 KJ).

Hamid Al Sarraf uit Zevenkamp is vooral georiënteerd
op wijkbewoners met Ara- De bedoeling is dat uw
ervaring op deze manier
bische achtergrond.
bijdraagt aan de verbetePiet van Veldhuizen (secreta- ring van de dienstverleris) uit het lage land is als ning.

Vrijwilligerswerk, iets voor u?
Vrijwillige medewerkers
leveren een onmisbare
bijdrage aan het realiseren van de doelstelling
van Stichting Welzijn
Alexander. Zij hebben
daarbij tal van persoonlijke motieven om leuk en

zinvol werk te doen en hebben er recht op daarin
erkend en gewaardeerd te
worden.
Om deze erkenning en
waardering mede gestalte
te geven, heeft Stichting
Welzijn Alexander een vrij-

willigersbeleid ontwikkelt. Dit vrijwilligersbeleid omvat alle voorwaarden die nodig zijn om vrijwilligers, werkzaam binnen de Stichting Welzijn
Alexander, tot hun recht
te laten komen.

Voor u gelezen - voor u gelezen - voor u gelezen

De Buskesschool weer in de race

Stephanie leest voor.

Elk jaar houden we op school een
wedstrijd onder de groep acht
leerlingen (=115 leerlingen) om
voorleeskampioen te worden. De
leerlingen moeten eerst kampioen van hun eigen klas worden
en dan strijden de klassenkampioenen tegen elkaar om de titel
Buskeskampioen. Deze schoolkampioen gaat proberen om via
Rotterdams kampioen uiteindelijk Nederlands voorleeskampioen te worden. De landelijke
wedstrijd is altijd nationaal
nieuws. (Jeugdjournaal en dergelijke.)

Nog eenmaal heb ik mij verdiept
in het moois dat het Nederlands
als taal ons te bieden heeft.
Het vergaren van bijzondere kwatrijnen, citaten, vragen van de
week en de nodige uitsmijters
houd ik na deze Bugel voor
gezien.
Weliswaar blijf ik ook het volgend jaar ”voor U lezen”. Over
het onderwerp voor deze rubriek
moet ik echter nog tal van
gedachten laten passeren. Wat
het gaat worden zal ook voor mij
een verrassing zijn. Maar nu allereerst een kwatrijn dat werd ontleend aan de Beurs.
Beurskoersen
Wat hebben we gelachen
- U weet dat vast nog wel –
om die domme Albanezen
met hun piramidespel!

Aan de Wintertijd
Gaat de klok nou vóór- of áchteruit?
Twee keer per jaar is dat voor mij
de vraag.
Nou ja, het interesseert me ook
geen fluit;
Ik hoef er lekker tóch niet uit vandaag.
Eeuwig leven
Vóór mijn geboorte was er leven
Dus de kans is toch wel levensgroot
-hoewel ik dat niet zal belevendat er leven zal zijn ná mijn dood.
Vragen van de week
De najaarsstorm: ”De voorraad
brandhout voor de open haard
weer lekker aangevuld?”
Ook zo’n last van bladafval?
Waar zitten de drijfveren van een
eend?
Overweegt U al een doorstart?
Citaten
Sportverslaggever: ”Geld maakt
meer sport kapot dan je lief is!”
Gerrit Zalm: ”Ik geef zo langza-

merhand geen stuiver meer voor
dat Kwartje van Kok!”
Paul Rosenmöller: ”Ja, de groeten!!!”
De laatste uitsmijters van de
week
Als je de versnippering wilt
tegengaan moet je jezelf opheffen.
De gezondheidszorg houdt zich
teveel met ziekte bezig.
Echte vrienden laten je lachen om
jezelf.
Laat de Leeuw maar in z’n hempie staan!
Wie zijn beperkingen kent heeft
onbegrensde mogelijkheden.
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Bugels Puzzelrubriek
De oplossing van Bugel 4, 2002 is: Varen, varen over de baren. Thema voor de puzzel van januari/februari 2003: ’Kerst/Nieuwjaarversnaperingen’ 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
getrok-ken. De winnaars van de ’straten’ zijn: eerste prijs 22,50 euro voor L.H. Mosterdijk, Ambachtsplein
tweede prijs 10,- euro voor A.H. Oudenes, Max Woiskistraat, derde prijs van 7,50 euro voor H. Pelsman,
Max Woiskistraat. Wij feliciteren de winnaars van harte. U kunt uw prijs afhalen bij de BOZ.
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Steungroep gescheiden vrouwen
Door middel van gesprekken en
oefeningen kunnen vrouwen in
deze groep ervaringen uitwisselen, bij elkaar herkenning vinden
en steun geven aan elkaar. De
groep wordt begeleid door twee
maatschappelijk werksters.
Spreekt deze groep je aan, geef
je dan op voor een aanmeldingsgesprek bij het Algemeen

Maatschappelijk Werk in het
Wijkgebouw de Scheg bij Selma
Dubbeld, Ambachtsplein 141,
telefoon 010 - 2868185.
De groep komt wekelijks bijeen,
12 keer op donderdagochtend
van 9.00 uur tot 12.00 uur in
wijkgebouw de Scheg, Ambachtsplein Zevenkamp.

sezamzaad
sinaasappel
tuttiefruttie
veenbessen
vijgen
vlierbessen
walnoten

Oplossing: ................................................................................................................................................
Alle inzendingen voor 30 januari 2003 naar de redactie van de Bugel. (Zie colofon pagina 3).

Handige adressen om te weten
BOZ
Bewoners Organisatie Zevenkamp (BOZ)
Ambachtsplein 141,
3068 GV Rotterdam-Zevenkamp.
Telefoon 010 - 2892400.
Wijk Informatie Winkel (WIW)
hoort bij de BOZ
Telefoon 010 - 289 24 04.
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.
Maatschappelijk werk
Dinsdag en vrijdag van 9.15 uurtot 10.15 uur
Wijksteunpunt
Dagelijks van 9.00 uur tot 10.15
uur en van 13.00 uur tot 14.00
uur.
Gezondheid
Ziekenfondsbus
Vrijdags van 12.00 uur tot 14.00
uur aan de Imkerstraat.
Ambulancevervoer
Telefoon 010 - 433 33 00.

Apotheek Zevenkamp
Imkerstraat 35,
3068 GX Rotterdam (Zevenkamp)
Telefoon: 010-4553472.

Bergumermeer 15,
3068 KN Rotterdam-Zevenkamp.
Telefoon 010 - 2202185.
Telefax 010 - 4219378.

Deelgemeente Prins Alexander
Prins Alexanderplein 6,
3067 GC Rotterdam.
Telefoon 010 - 2868200.

Buurtbemiddeling
Kooikerweg 221
3069 WP Rotterdam
Telefoon 010 - 4560409

Huisartsenpraktijk Wollefoppen
Art Tatumstraat 14,
3069 PX Rotterdam-Zevenkamp.
Telefoon 010 - 4562540.
Telefax 010 - 2201493.

Dierenartsen
Timmermans,
Toon van Vlietstraat.
Telefoon 010 - 455 74 10
Zevenkampse Ring 741
Telefoon 010 - 4557410.

Dienstrooster 2002 apotheken
Dagelijks van 08.30 uur 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 03/05-10/05 - 05/07-12/07.
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.
Gezondheidscentrum 7-kamp
Imkerstraat 31,
3068 GX Rotterdam
Telefoon 010-4551677.
Wijkverpleging:
Telefoon 010-2826060.
Balie geopend van 09.00 - 11.00
uur.
Huisartsen
F. Quispel en C.R.A. Verdonk

Korrelatie
Telefoon 0900 - 1450 (22 cent per
minuut).
SOS telefonische hulpdienst
Telefoon 010 - 436 22 44.
Kindertelefoon (gratis)
Telefoon 0800-0432.
Thuiszorg
Voor acute hulp na kantooruren
Telefoon 010 - 282 62 82
Thuiszorg Zevenkamp
Telefoon 010 - 282 60 60
Algemeen
Alarmnummer
Alleen voor spoedeisende hulp.
Telefoon 112.
Allochtone Telefoon Rijnmond
Telefoon 010 - 436 71 71.
Chemokar
(Derde)woensdag (van de maand)
van 9.40 uur tot 10.10 uur.
Op het Ambachtsplein.

Eneco
Storing gas, electra, stadsverwarming.
Telefoon 010 - 4550533.
Gratis milieuklachtennummer
Voor klachten over vuil opstraat,
in het water of in het park.
Graffiti, kapot openbaar meubilair enzovoort.
Telefoon 0800 - 1545.
Maatschappelijke Dienstverlening Alexander (MDA)
Ambachtsplein 141,
3068 GV Rotterdam.
Telefoon 010 - 286 81 80.
Openbaar vervoer
Reisinformatie.
Telefoon 0900-9292 (105 ct/min).
Politiebureau ”Woongebouw”
Het nieuwe politie bureau van
Zevenkamp is gevestigd aan de
Zevenkampse Ring tegenover het
zwembad.

Telefoon 0900 - 8844.
Rechtshulp
Advocatenkantoor van Swaay
Imkerstraat 18,
3068 GX Rotterdam-Zevenkamp.
Telefoon 010 - 456 03 99.
Telefax 010 - 420 14 08.
Sociale Zaken, Werkgelegenheid
Bezoekadres Perseusstraat 93,
3067 GW Rotterdam.
Telefoon 010 - 2868498.
Taxicentrale
Telefoon 010 - 462 60 60.
Verkeersorganisatie
ANWB Rotterdam.
Telefoon 010 - 4140000.
Vestia Rotterdam Noord
Bezoekadres Weena 718,
Telefoon 0800 - 1404.
Woonbron Woningcorporatie
Woongebouw,
Zevenkampse Ring 342,
3068 HG Rotterdam.
Telefoon 010 - 2868866.
W.O.P. (Wijkonderhoudsloeg)
Telefoon 010 - 489 68 26.
Zilveren Kruis
Telefoon 010 - 244 60 00

