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Bugels Puzzelrubriek
De oplossing van Bugel 2, 2003 is: Sprookjes. Thema voor de puzzel van april/mei 2003: Klokken. De
redactie van de Bugel wenst alle deelnemers veel puzzel-plezier. Ook deze keer zijn er prijzen te winnen.
Uit de goede inzendingen zullen drie winnaars worden getrokken. De winnaars van de ’Sprookjes’ zijn: eerste prijs 22,50 euro voor A. Oudens, Max Woiskistraat, tweede prijs 10,- euro voor S. van der Waard,
Wiennekestraat, derde prijs van 7,50 euro voor J. Botterhuis, J. Huizingastraat. Wij feliciteren de winnaars
van harte. U kunt uw prijs binnen een jaar afhalen bij de BOZ.
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Touwen
Voorslag
Wandklok
Wekkering

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

Vervolg van pagina 1
fraaid met nieuwe plantjes, of de
stoep wordt samen schoongeveegd. Kortom je ontmoet elkaar
en de boel knapt op!
Kant-en-klaar
In de eerste ronde (tweede en
derde kwartaal) kan elke straat
een kant-en-klaar pakket krijgen.
Hoe werkt het? Met behulp van
tips en bijzondere folders van
Opzoomer Mee worden huis aan
huis de deelnemers voor deze
straatactiviteit geworven. Opzoomer Mee zorgt er voor dat
het pakket in de straat bezorgd
wordt en komt het na afloop ook
weer ophalen.
Wat zit er precies in zo’n pakket?
Eet smakelijk (straatdiner)
Eet smakelijk bevat alles voor een
heus straatdiner: van tafels tot
bestek, van borden tot placemats
en een geluidsinstallatie. Buren
gaan gezamenlijk aan tafel en
leren elkaar onder het genot van
een smakelijke maaltijd beter
kennen. Voor de gerechten zorgt
de straat zelf.
Bezemwagen (schoonmaakbeurt)
Voor iedereen die zijn straat van
gevel tot gevel wil opknappen, is
dit pakket een geschenk uit de
hemel. Bezems, afvalcontainers,
handschoenen, snoeischaren,
vuilniszakken, gereedschap…
noem maar op. Alles moet weer
terug, maar iedere deelnemer
krijgt wel een nieuwe Opzoomerbezem. Straten die doorgaan
met vegen kunnen rekenen op
extra steun.
Samenspel (straatspelen)
Tover je straat om tot een speelstraat. 4 buren treden op als cap-

tain en vormen elk een team van
acht à tien personen. Het pakket
bestaat uit zeven spelen. Zoals de
titel al aangeeft: alleen door goed
samen te werken breng je ’Samenspel’ tot een goed eind. Als
dat lukt wacht er een extra
Opzoomerzegel van 125 euro
voor de straat.
Hartelijk Welkom (straatverfraaiing)
Met Hartelijk Welkom krijgt de
straat binnen een mum van tijd
een mooiere aanblik. Een pakket
met blikken verf en kwasten om
schilderijtjes te maken. Hiermee
geef je de straat een vriendelijke
uitstraling. Door de vrolijke
kunstwerkjes voelt iedereen zich
welkom en thuis. Een kunstenaar
geeft tips en ideeën.
In het kort
Onze Straat! is de Opzoomercampagne 2003 en telt twee rondes. De eerste ronde beslaat het
tweede en derde kwartaal, de 2e
ronde het vierde kwartaal. In elke
ronde kan elke Rotterdamse
straat gebruikmaken van maar
liefst drie aanbiedingen:
*) Een waardebon van 125 euro
voor straatactiviteiten,
*) Kant-en-klare pakkettten voor
straatfeesten of bijzondere
straatacties,
*) Een Opzoomerzegel (beloning)
bestemd voor het buurthuis, jongerenwerk, speeltuin of basisschool die de straat helpt om de
jeugd erbij te betrekken.
Niks is verplicht. De straat kiest
wat ze nodig heeft een aanbieding, twee of alledrie!
Voor informatie:
Zie pagina 9 van deze Bugel voor
de juiste openingstijden.

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.
Buurtbemiddeling
Kooikerweg 221
3069 WP Rotterdam
Telefoon 010 - 4560409
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-kkamp
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
Bergumermeer 15,
3068 KN Rotterdam-Zevenkamp.
Telefoon 010 - 2202185.
Telefax 010 - 4219378.
Huisartsenpraktijk Wollefoppen
Art Tatumstraat 14,
3069 PX Rotterdam-Zevenkamp.
Telefoon 010 - 4562540.
Telefax 010 - 2201493.
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
Zilveren Kruis
Telefoon 010 - 244 60 00
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.
Deelgemeente Prins Alexander
Prins Alexanderplein 6,
3067 GC Rotterdam.
Telefoon 010 - 2868200.
Dierenartsen
Timmermans,
Toon van Vlietstraat.
Telefoon 010 - 455 74 10
Zevenkampse Ring 741
Telefoon 010 - 4557410.
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 Maasoevers
Vestiging Prins Alexander
Zevenkampse Ring 342,
3068 HG Rotterdam.
Telefoon 010 - 2868866.
W.O.P. (Wijkonderhoudsloeg)
Telefoon 010 - 489 68 26.
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Herinrichting Zuidelijk Wijkpark
Het wijkpark dat achter het politiebureau en het kantoor van
Woonbron-M
Maasoevers te vinden is, ligt er momenteel wat troosteloos bij. Hoewel de meeste wandelpaden opnieuw en in het rood
geasfalteerd zijn, is duidelijk te zien dat het park nog lang niet af is.
Zo wordt er hard gewerkt om het pad langs de dijk ter hoogte van de
Beerze opnieuw te bestraten. Wat ook opvalt zijn de enorme bandensporen van vrachtauto’s. Hoewel de bomen in de ’kersentuin’
onlangs prachtig in bloei stonden, kon dat het vele afval van steen,
hout en dergelijke in het groen eronder, niet verbergen.
Het wijkpark is dus nog lang niet
op orde. De ’renovatie’ van het
wijkpark gebeurt in diverse fasen.
In 2004 moet het wijkpark af zijn.
De voorbereiding
Vanaf december 2002 is een projectgroep ’Zuidelijk Wijk Park’
bezig met de verdere uitwerking
van de 2e fase van de herinrichting. (De eerste fase is reeds in
uitvoering, zie het voorbeeld van
het rode asfalt). Er wordt naar
gestreefd, dat de werkzaamheden
in het park dit jaar geheel worden
afgerond. Ook worden voorstellen uitgewerkt voor de drie fasen

namelijk, de renovatie van het
rosarium aan de Zevenkampse
Ring. Volgend jaar komt dit project aan de beurt en wordt deze
’opvallende plek’ eindelijk aangepakt.
Verderop in deze Bugel-Wijkbreed zal Jaap de Boer namens de
deelgemeente en als voorzitter
van de projectgroep nader uitleg
geven over de uitwerking van de
plannen voor dit jaar.
Overleg met de deelgemeente
Prins Alexander
Bewoners die deelnemen aan de

De paden zijn al in een vergevorderd stadium.

Foto: Ben van Zanten.

Het Zuidelijk Wijk Park eiland.

projectgroep hebben een gesprek
gehad met mevrouw J van Drongelen van het dagelijks bestuur
van de deelgemeente Prins Alexander. Dit naar aanleiding van het
plan om voor elk park in de deelgemeente een thema te geven,
dat nader uitgewerkt moet worden. Het thema voor dit park zou
sport zijn. Voor dit park is echter
reeds een thema gekozen: rust en
ruimte. Dit thema dient als uitgangspunt bij de nadere uitwerking van de herinrichtingsplannen. De bewoners van de buurten
naast het park hebben zich hierover uitgesproken in onder andere een buurtenquête en tijdens
inloopdagen in 2001. Gedeeltelijk
worden ook de thema’s speel
& doe en kleur en fleur ingepast.

Foto: Ben van Zanten.

Een heroverweging van de thema’s is voor de bewoners een
gepasseerd station omdat de uitvoering in gang is gezet.
Sportveld ook voor de buurt
Onlangs is er een gesprek
geweest tussen de projectgroep
en de voorzitter van de voetbalvereniging HION, de heer Kuipers. In het zuidelijkste deel van
het park zal een sportveld worden aangelegd op het nu nog
bestaande grasveld. De bewoners
hebben zich destijds uitgesproken tegen een veldje dat alleen
door HION gebruikt kan worden.
De heer Kuipers van HION sluit
medegebruik van het veldje niet
uit en dat geldt ook voor de huidige accommodatie. Zolang er

geen wedstrijden en/of trainingen
gepland staan kan er op het complex worden gevoetbald. Men
moet zich wel eerst even melden
bij de kantine.
Liever kunstgras dan echt gras
In principe wordt het veld uitgevoerd in echt gras. Nadeel is dat
het veld met name in de zomerperiode niet bespeelbaar is in verband met inzaaien en dergelijke.
Voor de buurt dus geen uitkomst.
Het zou daarom nut hebben om
er een kunstgrasveld aan te leggen dat altijd bespeeld kan worden. De financiën ontbreken nog.
Misschien is dit een kans voor
mevrouw van Drongelen om toch
iets met het thema ’sport’ te
doen.

Op straat
Opzoomercampagne 2003
Het thema van dit jaar is ‘Onze
Straat!’. Vanaf april liggen er bij
Opzoomer Mee stapels waardebonnen (van 125,- euro) klaar om
activiteiten te betalen. Ook zijn
er kant-en-klare pakketten om
gemakkelijk bijzondere straatactiviteiten op touw te zetten.
Organisaties, zoals scholen en
buurthuizen, kunnen een speciale
beloning krijgen als ze de straat
een handje komen helpen.

Gebruik maken van de Opzoomer
Mee-aanbiedingen is eenvoudig.
Het belangrijkste is dat je goede
ideeën hebt en tien buren vindt
die je steunen. Je kunt de hulp
inroepen van Opzoomer Mee of
het opbouwwerk in de wijk als de
steun van je buren niet groot is of
als er andere problemen zijn.
Waar je ook woont, belangrijk is
dat iedereen zich in zijn straat
thuis en op zijn gemak voelt. Daar

is eigenlijk minder voor nodig
dan je denkt. Elkaar groeten?
Elkaar leren kennen? Hoe krijgen
die straten dat voor elkaar?
Simpel: door zelf regelmatig activiteiten te organiseren zoals een
straatfeest, straatdiner of spelletjesdag. Zo leer je elkaar op een
leuke manier kennen of ontmoet
je de buren weer eens. Gevels
worden door vele handen verVervolg op pagina 12

Het Rosarium komt ook aan de beurt.

Foto: Ben van Zanten.
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Zelfstandigen in Zevenkamp

Lezerij Suus, boeken en strips, Inkoop & Verkoop
Eindelijk heeft onze woonwijk
Zevenkamp een winkel waarin
”lezen” centraal staat: ”Lezerij
Suus,” sinds kort gevestigd aan
het Ambachtsplein. En de inrichting van de ”Lezerij Suus” getuigt
er van. Aan de wanden rekken vol
boeken en allerhande strips in nagenoeg elk genre. Voor de jeugdige lezers is er zelfs een knusse
leeshoek ingericht. Wel zo gezellig. Echt een leeswinkel naar mijn
hart. De liefhebber van het geschreven woord kan er naar hartelust snuffelen, wellicht naar het
boek waarnaar al jarenlang wordt
gezocht. Ook komt de verzamelaar van stripboeken er echt aan
zijn trekken.
Eigenares van Lezerij Suus
Suzanne van Neerbos heeft ruim
twintig jaar ervaring met het artikel dat zij inkoopt en verkoopt.
De kennis ervoor heeft zij opgedaan in een destijds in Rotterdam
vermaarde stripwinkel aan de
Zaagmolendrift, eerder een antiquarische boek- en stripwinkel.
Het plezierige aan die winkel was
wel dat er ook oude prentbriefkaarten van Oud-Rotterdam werden aangeboden. Jammergenoeg
voor de liefhebber is de winkel
aan de Zaagmolendrift opgeheven en was er voor Suzanne daar

geen interessant werk meer.
Hoe nu verder?
Zonder haar werk tussen boeken
en strips thuis te gaan zitten
sprak Suzanne Neerbos niet aan.
Een eigen winkel op haar vakgebied trok haar wel. Maar waar?
Gelukkig voor haar en voor de
Zevenkampse lezers stond er aan
het Ambachtsplein een winkelruimte te huur. De inrichting
baarde niet al te veel zorgen en in
korte tijd werd ”Lezerij Suus”
voor het lezend publiek opengesteld. De vaste klanten van het
Oude Noorden hebben haar niet
vergeten en weten de weg naar
Zevenkamp te vinden, evenals de
bewoners van onze woonwijk,
jong en oud. Na schooltijd, op
woensdag, komen jonge lezers
graag naar de winkel. Voor een
paar luttele euromunten kunnen
zij er een leuk stripverhaal kopen
en lezen mag ook Een winkel
zonder haast van kopen en wegwezen! En dat is heel wat waard.
Is lezen nog wel in trek?
Suzanne van Neerbos heeft in
korte tijd ervaren dat de jeugd
van Zevenkamp graag leest, veel
meer dan de jeugd in het Oude
Noorden. Ook de ouderen van
Zevenkamp hebben zeker lees-

Foto: Rinus Klein

Veel boeken in de lezerij ”Suus”
honger. In die zin is de eigenares
voor mij de ambassadeur van het
geschreven woord en de getekende plaatjes in de stripboeken.
Zelfs verzamelt zij al 25 jaar
strips met thuis zo’n 23 strekkende meters volle planken. Ook
gaat haar aandacht uit naar de
verhalenreeks uit de”Bob Evers-

serie,” maar spreekt de historie
van “Oud-Rotterdam” haar aan.
Tot nu toe heeft zij nog niet elke
lezerssmaak in huis, want het is
nog onmogelijk om van alles in te
kopen. Wat haar wel in korte tijd
is opgevallen: de echte damesroman is blijkbaar uit!
Bezoek aan de winkel zal zeker

voor de toekomst het assortiment gaan bepalen. Want zodoende komt Suzanne van Neerbos te weten naar welke smaken
de bewoners van Zevenkamp uitzien. De redactie van wijkkrant
Bugel wenst haar heel veel winkelplezier.
Rinus Klein

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”
Wereldgebeuren in dichtvorm

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 ...
Fruittaartje
Altijd maar dat eten en nog gezond, vlug en lekker ook. Nu eens
weer iets anders, voor tussendoor.
Breng de gedroogde vruchten met sinaasappelsap aan de kook. Schil
een verse appel en een rijpe peer en snij die in stukjes.
Verwarm de oven voor op 225 graden en laat het bladerdeeg ontdooien. Leg de ontdooide plakjes bladerdeeg op bakpapier en snijd ze
1 cm vanaf de kant in, dus niet helemaal door. Verkruimel de amandelspijs over het midden, (binnen de rand). Verdeel het fruit, tesamen
met het uitgelekte geweekte fruit. Strooi er wat amandelschaafsel en
kleine vlokjes boter over. Nu nog wat kaneelpoeder en dan in de oven
voor ongeveer 20 minuten. Dan uit de over halen en af laten koelen.
Eventueel bestuiven met poedersuiker of aspartaam.
Extra: Wat vanillevla eroverheen.
Eet smakelijk!

artin
Ingrediënten voor 4 personen.
100 gram gedroogde vruchten
(zoals voorgewelde pruimen, abrikozen, rozijnen en krenten)
1,5 dl sinaasappelsap
4 plakjes bladerdeeg
1 rijpe peer
1 kleine appel
75 gram amandelspijs
2 eetlepels geschaafde
amandelen
25 gram boter
1/2 theelepel kaneel
Poedersuiker/Aspartaam

Niet bestaande wapens, zijn makkelijk te vernietigen
Met deze truc probeerde Saddam de rest te bedriegen
Maar President Bush, die is ook een mooie
Jij ontwapent, ik val aan, aan mijn kant geen dooie
Ik hoopte op een vrede in het verre Bagdad
Tevergeefs, inmiddels gooide men het daar plat
Maar destijds waren ook hier in het land
Echte James Bond praktijken aan de hand
De een heeft een schroef voor een microfoon gezien
Of was de werkelijkheid toch anders misschien?
Het was een schandaal om van te smullen
En weer iets om krant en bladen mee te vullen
Maar dan wel met lege maag, moet je weten
Want kip was al weken niet meer gegeten
Regilio, tot voor kort onze eigen boksheld
Nu heeft zijn agressie hem zelf geveld
Een coupe van de metro zag laatst uit als een stal
Dus niet uitgemest, maar in staat van verval
En iedereen kruipt het liefst in zijn schulp
Als er wat gebeurt, schiet niemand te hulp
Deze instelling is misschien ongezond
Doch voor je het weet ben je de gebeten hond
Een wilde RET staking, voor een gevelde makker
Zelfverminking.. bleek later, de arme stakker
Mensen, met z’n allen moeten we dapper zijn
Dan komt het weer goed in bus, tram en trein
Bij overlast, elkaar spontaan ondersteunen
Blijf niet in je stoel achterover leunen
Nu ga ik verder naar nieuwe items speuren
Om het wereldgebeuren in dichtvorm, op te fleuren
Met dichten heb ik het nu weer even gehad
Tot lezens, over een week of wat
Henk
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Persberichten
Gevangeniswezen
De afdeling van de Nederlandse
Bond voor Stads- en Plattelandsvrouwen nodigt u uit om op
woensdag 14 mei 2003. De heer
K. Jansen vertelt over het gevangeniswezen.
Dat doet hij in wijkgebouw
Romeijnshof, Stresemannplaats 8
in Ommoord.
Kosten voor niet leden 3 euro 50.

Ouderen nieuws Zevenkamp
Waarschuwing/Opgepast

Aanvang 20.00 uur. Zaal open
19.30 uur. Meer informatie: 010 4552921 of 4568294.

Vanaf de woontoren Tochtenzicht lopende naar het metrostation de Tochten, dient u als
bewoner van Tochtenzicht wel
erg op uw zicht te letten, want
het is bijzonder slecht zicht op
dat onverlichte voetpad, naast
de metrobaan. Het gele lichtschijnsel van die metrobaan
maakt het zicht er niet beter
op. (Zie bijgaande foto’s.
Een van de bewoners van

Rotterdam verkeert
Roze Telefoon voor ouderen,
voorheen Roze Telefonisch
Spreekuur voor Ouderen, heeft in
2003 de bereikbaarheid uitgebreid. Vanaf januari 2003 is het
telefoonnummer 010 - 4144647
dagelijks bereikbaar van 9.00 uur
tot 17.00 uur en op donderdag
zelfs van 9.00 uur tot 18.00 uur!
Op woensdag is de Roze Telefoon
niet bereikbaar. Mannen en vrouwen van 55+ met vragen over

De rallyschool Provide zal een

Tochtenzicht kwam hier ‘s
avonds in het donker lelijk ten
val. Hij moest met gekneusde
ribben en diverse schaaf en
snijwonden naar het ziekenhuis
gebracht geworden. Voorts had
hij onherstelbare schade aan
zijn bril. Het slachtoffer heeft
een schadeclaim bij de gemeente ingediend.
Gemeente, maak deze paden
weer egaal, en voorkom daarmee verdere ongevallen en de
daaruitvoortvloeiende diepe
ellende.

homoseksualiteit, twijfels over
hun eigen seksuele identiteit of
andere vragen en opmerkingen
die te maken hebben met homoseksualiteit, kunnen terecht bij
Roze Telefoon.
Naast Jan Pols, homospecifiek
hulpverlener, is Moos Nederveen,
lesbisch specifiek hulpverleenster, op donderdagmiddag aanwezig om bellers te woord te
staan.

Rotterdams
Auto & Motorsport Festival
Een nog nooit eerder vertoond
Auto- en motorsportelement,
gaat in het Pinksterweekend een
feit worden.
Race-, rally- en autocross wagens
zullen op een daarvoor speciaal
door vangrail en tribunes omgeven circuit tegen elkaar ten strijde trekken tijdens het meest
spectaculaire onderdeel, de
Jumbo Supermarkten Challenge.

Foto’s boven en onder: Corstiaan Breedveld.

speciale slipbaan aanleggen,
waar het publiek naar hartelust
ervaring kan opdoen om hun
auto uit de slip te halen.
Circa 100 oude motoren doen
een demorace. Openingstijden
zondag 8 juni 2003 van 9.00 uur
tot 20.00 uur en maandag van
9.00 uur tot 18.00 uur.
Meer informatie op: telefoon
0183-401216 of www.ram-festival.nl

Ouderen Platform Zevenkamp
Het Ouderen Platform Zevenkamp komt maandelijks bij de
Bewonersorganisatie Zevenkamp bijeen om het wel een
wee van ouderen in de wijk te
bespreken en waar mogelijk
onder de aandacht van anderen
te brengen.
Onlangs werd in samenwerking
met andere organisaties in de
wijk een middag georganiseerd
rond het Persoonsgebonden
Budget. Mogelijk worden in de
toekomst ook andere onderwerpen onder uw aandacht
gebracht.
Per 1 april 2003 is de PGB,

(Persoongebonden Budget) gewijzigd. Ook de indicatie stelling
is veranderd. Wilt u meer hier
over weten? De ouderenwerker
van het MDA in wijkgebouw de
Scheg kan u er alles over vertellen.
U kunt ook het zorgkantoor in
Rotterdam bellen: 010- 2446298.
Sociale zekerheid
Ook bij ouderen leven veel vragen over WAO, AOW, WW en
andere vormen van sociale zekerheid. Dit keer een vraag plus antwoord.

”Het klokje van...”

Gratis Compost
De Roteb meldt ons nog dat er
gratis compost afgehaald kan
worden aan de milieuparken,
voor ons Zevenkampers is dat
aan de Nikkelsraat 131b.
Neem zelf wel een tasje, tas, blik
of wat dan ook voor vat of aanhanger mee. Deze service geldt
wel alleen voor Rotterdammers,
er kan om een identiteitskaart
gevraagd worden.
Compost wordt gemaakt van
groente- tuin- en fruitafval.
Een milieupark is een voorziening van de Roteb, waar inwoners
van Rotterdam zes dagen per
week gratis hun grofvuil kunnen

inleveren. Ook kunnen zij er
enkele andere soorten afval kwijt
zoals: glas, textiel, papier, klein
chemisch afval en elctrische
apparaten. Bij het milieupark
worden de afvalstoffen gescheiden ingeza,meld, zodat een groot
deel kan worden hergebruikt.
Een mooi voorbeeld hiervan is
het de compost.
Aan de Nikkelstraat kan men
terecht van maandag tot en met
zaterdah van 10.00 uur tot en
met 17.45 uur.
Meer informatie 010 - 2458000 of
kijk op www.roteb.rotterdam.nl

In de tweede aflevering van
’ambachtelijk taalgebruik’ breng
ik de uitdrukking ’het klokje van
gehoorzaamheid’ onder uw aandacht. De uitdrukking dateert van
eeuwen her toen de roepklok van
kerk en stadhuis een belangrijke
rol speelde in het leven van alledag.
De kerkklok riep de parochianen
naar binnen voor de mis, een
huwelijk of een begrafenis.
De roepklok van het stadhuis riep
de bewoners naar de ‘roepstoel’
waar de stadsomroeper besluiten
(keuren) van het stadsbestuur
ging voorlezen.
In de wintertijd bij vriezend weer
was de bijtkeur een vaak gehoord
besluit. Deze keur verplichtte de
bewoners bijten in het ijs te hakken want juist in het koude jaargetijde was de kans op brand
door de hoogopgestookte kachels groot.
Als de ’brandklok’ luidde moest
de toenmalige ’vrijwillige’ brandweer de blusemmers kunnen vullen om de brand aan te pakken.
Al die ’klokken van gehoorzaamheid’ bepaalde het leven van alle-

Moet iemand met een ww-uitkering die ouder is dan 57,5 jaar solliciteren?
Nee, er geldt nog geen sollicitatieplicht voor WW-gerechtigden ouder dan 57,5 jaar.
Wel zijn sinds 1mei 1999 oudere WW-gerechtigden verplicht
om passend werk te aanvaarden als dit wordt aangeboden.
Dit geldt voor personen met
een WW-uitkering die geboren
zijn na 1 november 1941.
Overigens wil het huidige (demissionair) kabinet de sollicitatieplicht voor oudere WW-gerechtigden weer invoeren.

(Ambachtelijk taalgebruik door Rinus)

dag in de middeleeuwse stad of
dorp. Zo ook bij het begin van de
nieuwe werkdag.
In de textielsteden hadden de
vollers en de wevers hun eigen
werkklok. Zelfs het Gilde van de
Zakkendragers had hun eigen

klok. Voor andere beroepen telde
dat hun werkdag begon als voor
vollers en wevers ‘het klokje van
gehoorzaamheid‘ had geslagen.
De klok die in het Wanthuis hing
heette daarom ‘de weversclock of
dachclock.’
Als in de ochtendschemering het

klokgelui klonk mocht verder
niet worden getreuzeld. Na ongeveer zeven minuten volgde een
tweede kloksignaal. Dan moest
iedereen op zijn werk zijn om
niet een deel van zijn dagloon te
verspelen. Op dat uur gingen ook
de stadspoorten open.
Ook op marktdag bepaalde de
dagklok het tijdstip van het begin
van het opbouwen van de marktkraampjes en de verkoop van begerenswaardige waren. En als de
markt gesloten gingen worden
luidde opnieuw de dagklok.
Even zoveel ”klokjes van gehoorzaamheid!” die gehoord en opgevolgd moesten worden op straffe
van een stevige boete want daar
was men best wel gul mee.
De ommuurde stad kende vanaf
de middeleeuwen ook nog de
avondklok. Als die luidde gingen
de stadswachten de stadspoorten
sluiten en op slot doen. Wie nog
de stad in wilde gaan moest zich
haasten want de wachters kenden geen pardon. Als je te laat
kwam stond je voor een ’gesloten
poort’ en was je verplicht de
nacht buiten door te brengen.
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Arie de Ruiter en Marie Markies
6 april 1913 en 5 juni 1918 al 69 jaar bij elkaar
Arie de Ruiter en Marie Markies
ontmoetten elkaar 69 jaar geleden en na vier jaar verkering traden zij op 18 mei 1938 ’s morgens in het huwelijk. Een echt
huwelijksbootje was het niet in
die tijd, ze trouwden gewoon op
het stadhuis op maandagochtend
(gratis) en gingen gewoon met de
tram.
Hongerloon
Marie vertelt: ,,Nadat wij net een
week getrouwd waren, ging Arie
op zaterdag werken. Hij werkte
als los/vast werkman en had geen
vast werk. Ik weet nog dat hij na
een dag hard werken thuiskwam
met 0,75 cent. Ik keek daar naar
en dacht nog, ik ga weer terug
naar mijn moeder. Maar goed,
0,75 cent was niet veel, maar je
kon wel vijf kilo aardappelen
kopen voor 10 cent en een heel
brood voor 3 cent. Maar de huur
kon je er niet mee betalen en
toen dus de huisbaas zijn huur
kwam halen, was hij hooglijk verbaasd dat ik geen huurgeld voor
hem had. Het is uiteindelijk wel
goedgekomen hoor, want ik kon
voor mijn moeder ook wel eens

de was doen, waar ik dan een gulden voor kreeg.”
Die vreselijke oorlog
In 1942 beviel Marie ’s morgens
van haar tweede kindje en later
in de middag van dezelfde dag
werd Arie opgepakt door de
Duitse bezetter en op transport
gezet naar Duitsland om daar te
werken. Pas in 1945 kwam Arie
weer thuis. Hij had in de keuken
gewerkt en zelfs wat geld
gespaard. Bij de grens werd hij
nog aangehouden en verdacht
van NSB-praktijken, want hij was
niet mager genoeg vond men.
Gelukkig had hij pen en papier bij
zich waarmee hij kon bewijzen
dat hij wel degelijk uit gevangenschap kwam. Van de maandelijks
verdiende 138 gulden had hij een
kapitaaltje van zo’n tienduizend
gulden gespaard. Bij thuiskomst
moest hij onmiddellijk het geld
weer inleveren bij de toenmalige
sociale dienst. En weer had de
familie de Ruiter niets.
Het leven weer opgepakt
Arie en Marie pakten hun leven
na de oorlog weer op en er kwa-

Dodehoek project
Buskesschool 27-33-22003
Hallo,
Ik ben Maaike en wil iets vertellen over het dode hoek project. ’s
Middags gingen we in groepjes
van 6 kinderen naar de parkeerplaats van de voetbalclub Xerxes
DZB, daar stonden 2 bussen en
een vrachtwagen te wachten. We
gingen de bus in en daar stond de
chauffeur om ons dingen te vertellen en laten zien over de dode
hoek. Later mochten we één voor
één achter het stuur zitten om te
zien waar de dode hoeken waren.
Ik heb nooit geweten dat je best
wel weinig kan zien als chauffeur
in een bus of vrachtwagen. Ook
zijn we nog in een vrachtwagen
geweest, die ook op de parkeerplaats stond. Daar was ook een
chauffeur die ons van alles vertelde en liet zien over het project. Ik
vond dit een heel leuk en leerzaam project.
Groetjes, Maaike Ham, groep 8c.

Hoi allemaal,
Ik ook een stukje schrijven over
het dode hoek project. Zelf heb
ik nooit geweten dat een bus of
vrachtwagenchauffeur zo weinig
zag. In de bus mocht één leerling
achter het (megagrote) stuur zitten en de ander moest van een
put, die een eindje verderop was,
naar de bus toe lopen. Als die ene
achter het stuur die ander niet
meer zag, moest die heel hard
toeteren. Dus als je dan naar de
bus toe moet lopen en je staat zo
dichtbij dat de chauffeur je niet
meer ziet toetert hij zo hard dat
je half doof bent. En in de vrachtwagen zat er wel erg veel vering
in de stoel (Hé, Maaike!). Ik vond
het heel erg leerzaam en nu ga ik
de (schrijf) beurt aan Daphne
geven, want ze zit telkens te kijken of zij al aan de beurt is!!!
Veel succ6, Daphne.
Veel groetjes van Jessica!

men nog twee kinderen.
Arie is een echte Rotterdammer
en was inderdaad ja, met de mouwen opgestroopt geboren. Hij
werkte mee aan de opbouw van
Rotterdam, eerst door puin te
ruimen aan onder andere de
Westzeedijk. Maar voordat hij
naar zijn werk ging liep hij altijd
nog even langs de bananenboot
en ”vond” dan een tros bananen
die hij dan weer eerst even thuis
af. Daarna is Arie bij Dato gaan
werken en werd later betonmolenbaas. Sinds 1962 is Arie met
vervroegd pensioen gegaan wegens geconstateerde longklachten.
Klaverjassen
Samen kregen Arie en Marie vier
kinderen en drie kleinkinderen.
Nu genieten zij nog steeds van
hun welverdiende rust. Marie
maakt zeepklokjes en leuke felicitatiekaarten, die ze zelf knipt.
Dan heb ik wat te doen en ik verkoop ze ook hoor, hier beneden
vooral in de recreatiezaal, vertrouwt ze me nog snel even toe.
En verder gaan ze beiden lekker
regelmatig klaverjassen, want dat

Foto: Corstiaan Breedveld.

Al 69 jaar met plezier nog bij elkaar.

is een leuk uitje voor ons.
Binnenkort vieren zij op 18 mei
2003 hun 65 - jarig huwelijk in de
zaal van hun Service Flat Nieuw

Verlaat. Wij van de redactie feliciteren het paar van harte en wensen hun nog veel plezierige jaren
toe.

Uw peuter op ontdekkingsreis
Wijs
bij Peuterspeelzaal Eigen-W
Peuters van 2 tot 4 jaar komen 1,
2 of 3 dagdelen naar de peuterspeelzaal om te spelen. Voor kinderen is spelen noodzakelijk. Ze
krijgen meer zelfvertrouwen en
ontwikkelen hun natuurlijke vindingrijkheid. Spelenderwijs worden ze gestimuleerd om te praten en samen te werken.
Onze peuterspeelzaal is een op
jonge kinderen gerichte ruimte
met verschillende lokalen en thema’s. Zo kunnen de peuters leren
om van verschillende materialen
gebruik te maken. Alle ruimtes
nodigen uit om te spelen en te
ontdekken. Er is spelmateriaal
dat aansluit bij het ontwikke-

lingsniveau van uw kind. En als
uw peuter even alleen wil spelen
kan dit natuurlijk ook. Spelen op
de peuterspeelzaal is een waardevolle aanvulling op uw opvoeding thuis.
De groepen en leidsters
De peuterspeelzaal heeft elke
dag 4 groepen van 18 kinderen
per groep. U kunt kiezen voor de
maandag- en donderdagochtend
of voor de dinsdag- en vrijdagochtend. De woensdagochtend
wordt als 1e of 3e dagdeel aangeboden. Elke groep wordt begeleid door twee leidsters. Zij voelen de peuters goed aan en bieden activiteiten aan die bij ze

passen. Leidsters stimuleren,
bemiddelen, sturen, observeren
en signaleren, daarvoor hebben
zij een kindgerichte opleiding
gevolgd.
Er wordt met de peuters spelletjes gedaan, puzzels gemaakt,
liedjes gezongen, geknutseld,
gespeeld en samen opgeruimd.
Aanmelden en informatie
Voor inschrijving of een afspraak
met Petra Lahr, coördinatrice, bel
4555373 tussen 9.00 uur en
12.00 uur.
Peuterspeelzaal Eigen-Wijs (voorheen de Zeven Dwergen) Ferdinand Bordewijkstraat 5 (nabij Bas
v/d Heijden).

Toezichthouders en handhavers
beter herkenbaar in de stad

Medewerkers Stadstoezicht krijgen vanaf 13 maart 2003 een nieuw uniform.
Parkeercontroleurs, milieucontroleurs en toezichthouders op
straat, in garages, fietsenstallingen en op P+R terreinen dragen
hetzelfde uniform. Het embleem
op de mouw maakt duidelijk
welke functie de medewerker uitoefent. Het belangrijkste kenmerk is het gestileerde oog, dat

staat voor het wakend oog van de
toezichthouder. Helaas vonden
wij van de redactie geen embleem-voorbeeld op de site van
Rotterdam.nl, anders hadden wij
wel een afbeelding geplaatst.
De toezichthouders hadden overigens wel medezeggenschap
over hun te dragen uniformen.

De stadstoezichters houden toezicht op straat op de hondenpoep, los meubilair, losliggende
tegels, zwerfvuil, fietswrakken,
samenscholingen van drugsverslaafden, vandalisme, overlast
jongeren en dergelijke. Zij doen
dan melding aan de desbetreffende instanties.

Verschoven ophaaldagen ROTEB
Inverband met de
komende feestdagen
geven wij u hiernaast een overzicht
van de juiste huisvuil-ophaaldagen.

Tweede Paasdag
Koninginnedag
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Eerste Kerstdag
Nieuwjaarsdag 2004

maandag 21 april wordt:
woensdag 30 april wordt:
donderdag 29 mei wordt:
maandag 9 juni wordt:
donderdag 25 december wordt:
donderdag 1 januari 2004 wordt:

dinsdag 22 april
donderdag 1 mei
vrijdag 30 mei
dinsdag 10 juni
woensdag 24 december
vrijdag 2 januari 2004
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Wij zoeken nog meer mannen
Activiteiten in de Scheg voor ”Come Together”
Wijkaccommodatie de Scheg 010-44563993

De Zolder
Kindertheater Roel Pot
Op de zolder kan je van alles vinden. Verkleedspullen en Goocheltrucs, eigenlijk moeten Dodo en
Liesje overal van af blijven, maar
of ze dat zal lukken.
Vrijdag 25 april 2003.
Aanvang 16.00 uur.
Entree e 2,50.
Koninginnedag Ambachtsplein
Open podium en diverse attracties van 12.00 uur tot 22.00 uur,
zie het koninginnedagprogramma! Met onder andere veel
muziek en dans.
Woensdag 30 april 2003.
Voor alle leeftijden.
Aanvang vrijmarkt 10.00 uur
De avond van de zevende juli
Toneelgroep ‘Eigen Hof ’
Wilt u weer eens een ouderwets
avondje lachen: een heerlijke
ouderwetse klucht met veel misverstanden en persoonsverwisselingen.
Vrijdag 9 mei 2003.
Aanvang 20.00 uur.
Entree e 2,50.
Moederdagbrunch
Voor de moeders een kinderdansgroep, een volwassen dansgroep
met een modeshow, worden er
liedjes en gedichten voorgedragen door verschillende culturen.
Wil jij ook wat doen voor je moeder, kom dan snel langs het wijkcentrum en voor jou is deze activiteit dan gratis.
Zondag 11 mei 2003.
Aanvang 12.00 tot 15.00 UUR.
Entree volwassenen e 3,00.
Kinderen van 3 tot 12 jaar e 1,50

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

Seniorenmiddag
Inclusief een lekker kopje koffie
en/ of thee en iets lekkers. Deze
middag duurt wat langer omdat
we de musical genaamd Mijn
vitale stad voor u hebben geprogrammeerd. Het gaat over de
periode voor-, tijdens en na de
tweede wereldoorlog.
Woensdag 12 mei 2003.
Aanvang 14.00 tot 17.00 uur.
Entree: e 3,00.
De vergeetboom
Kindertheater Kijk haar nou
Prinses Alaya wil graag trouwen
met prins Washja. Maar haar
vader, de Sultan, wil liever dat ze
trouwt met Gorbon de Groene,
want die is rijk.
Vrijdag 23 mei 2002.
Aanvang 16.00 uur.
Entree e 2,50, vanaf vier jaar.

Het zangkoor volop aan het repeteren.

22e avondvierdaagse Zevenkamp
Er wordt gelopen van maandag
16 juni tot en met donderdag 19
juni over afstanden van 5 en 10
kilometer. De voorinschrijving is
donderdag 5 juni van 18.00 tot
20.00 uur.
Voorinschrijving e2, 75
Nainschrijving aan de start e 3,15
(?) uiteraard inclusief een medaille.

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-o
out/opmaak:
Corstiaan Breedveld
De Zevenkamp Bugel
nummer 3 verschijnt
19 - 06 - 2003
Sluitingsdatum kopij:
31 - 05 - 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.

Tanja Demper (voorzitter) en
Barbera van Rossum (bestuurslid)
van het Gospelkoor ”Come
Together” zoeken mannen voor
hun koor. Wegens omstandigheden is ons mannenbestand sterk
uitgedund en zijn zij naarstig op
zoek naar nieuwe koorleden.
Muzikanten
U weet vast niet dat er in Zevenkamp een heus Golspelkoor bestaat. De leden oefenen wekelijks
op zondagavond om 20.00 uur in
de Ontmoetingskerk naast de
Buskesschool in Zevenkamp hun
gospels met Christelijke inhoud.
Alleen tijdens de vakantieperiodes oefenen ze niet
Ze zingen behalve in het Nederlands ook in het Engels, Spaans
en Afrikaans, onder begeleiding
van diverse muzikanten, die ieder
hun instrument goed beheersen.
De ondersteunende instrumenten zijn slagwerk, dwarsfluit en
gitaar. Omdat er zo weinig mannelijke leden zijn inmiddels moeten de muzikanten wel eens als
zang-lid invallen, maar dan zitten
ze weer zonder muzikanten
Al ruim 12 jaar
Ter gelegenheid van het 5-jarig
bestaan hebben de leden van het
gospelkoor een cd uitgegeven
met een collectie uit hun repertoire. Ter gelegenheid van het 10jarig bestaan werd eveneens een
cd uitgegeven. De opbrengst van

beide cd’s gaat naar een school
voor gehandicapten in Paramaribo Suriname. Het geheel staat
onder leiding van de professionele dirigent Peter R. van der Zwan.

Ter bestrijding van de kosten
wordt een kleine contributie verlangd. Het jongste lid is trouwens
16 jaar en een van de oudste
leden is rond de veertig.

Optredens
Doorhet gehele jaar heen verzorgt het koor medewerking tijdens bijzondere diensten in de
kerk, zoals jeugd diensten, zangen opendeur diensten van verschillende Christelijke signatuur.

Lid van het eerste uur Tanja
Gevraagd naar waarom Tanja lid
werd vertelde ze: ,,Vanaf het eerste uur dat ik van het bestaan van
het koor wist was ik lid. Ik voelde mij heel erg aangetrokken tot
de manier waarop het koor het
geloof naar buiten draagt. Waar
ik vaak met
woorden tekort
schiet kan ik in
het gezongen
woord mijn gevoel leggen vanuit mijn binnenste. Bovendien
hou ik erg van
zingen. Met het
zingen beleef ik
het, voel ik het
en doorleef ik
het. En als bonus levert het
Tanja en Barbera houden trots de laatste cd omhoog.
mij ook nog eens
Foto: Corstiaan Breedveld
veel energie op.”
Wordt ook lid
Voelt u zich aangetrokken tot
zingen in een bijzonder koor,
neem dan gerust contact op met
Tanja. U kunt ook contact met
haar opnemen als u geïnteresseerd bent in een cd of in beide
cd’s.

Barbera is al zeven jaar lid
Barbera is al zeven jaar lid en
zegt erover: ,,Van de gezelligheid
onder elkaar kan ik bijzonder
genieten. Vooral het zien spelen
van de muzikanten raakt mij
diep. Die schoonheid daarvan. Je
kunt dan zien dat ze erg veel
oefenen onder elkaar, ze zijn zo
begaan met wat ze doen. En dat
straalt er vanaf. Je ziet dat ze
kwaliteit willen leveren. Dat vind
ik geweldig om te zien, ik word
er blij van.”
Informatie
Maandelijks worden de leden op
de hoogte gehouden en gebracht
van het wel en wee van het koor.
Op 11 mei verleent het koor haar
medewerking tijdens de dienst
van de ’Samen Op Weg Gemeente’ met het gospelrepertoire om
10 uur ’s ochtends. Telefoon 010
- 2202910. Email naar:
walraven.demper@hccnet.nl.
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De bloemist
voor al uw
groenideeën

Buurthuis Uittiebuis

Telefoon 010 - 4555017

Kinderen

Voor al uw bloemwerken door geheel
Nederland
en over de gehele wereld
Ambachtsplein 85, 3068 GV Rotterdam Zevenkamp
Telefoon 010 - 4.55.77.63

UW LMV - MAKELAAR IN ROTTERDAM - ZEVENKAMP

Ben je jarig of geslaagd?
Vier dan je feestje in Uittiebuis of
Taka-Tuka land! Er zijn themafeestjes waarop je je kunt verkleden als bijvoorbeeld cowboy,
indiaan, Harry Potter, ridder, prinses, ballerina, bloemenkind of
heks.
Ook een workshop circus/ acrobatiek, theater of muziek maken
is mogelijk voor kinderen vanaf 4
jaar.
Kinderen vanaf 6 jaar kunnen ook
kiezen voor een kookfeestje,
waarbij lekkere hapjes zelf met
elkaar worden klaar gemaakt
door de feestvierders en daarna
natuurlijk gelijk opgegeten worden.
De feestjes worden georganiseerd en begeleid door een vak
docent in overleg met de jarige.
De hulp van 1 ouder/ volwassene
is daarbij verplicht en er mogen
naast de vakkracht maximaal 2

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

Tel.: 010 - 286 99 97

Verkoop • Aankoop • Taxatie
Hypotheek • Assurantiën

www.BOENDERMAKELAARDIJ.nl

volwassenen bij het feestje aanwezig zijn.
Ook kun je tijdens de kinderdisco
je verjaardag vieren, elke derde
vrijdag van de maand. Kosten
hiervoor zijn e 2, 50 per kind.
Vooraf reserveren is noodzakelijk. Voor dit bedrag krijgen je
gasten een entreebewijs, een
zakje snoep en wat te drinken. En
een gezamenlijk gezongen:
“lang zal ie leven” !
Feestjes waar en wanneer
In Buurtcentrum Uittiebuis kan
dat op maandag, woensdag en
vrijdag van 15.30-17.30 uur.
In Speeltuin Taka Tuka Land kunnen feestjes gevierd worden elke
dag van 14.00 uur – 16.00 uur.
Kosten
Het basistarief voor een verjaardagsfeest is e 45,- Daarnaast
betaal je per kind e 5,

Zin in een spelletje?
Kom dan op de Spelletjesavond
Men kan bij ons terecht om gezellig te darten, sjoelen, biljarten,
te tafeltennissen of een gezelschapsspelletje te spelen.
Op de dinsdagavonden.
Van 19.00 uur - 22.30 uur.
Entree volwassenen e 1,50.

eerstvolgende), kan men proberen met een beetje geluk leuke
prijzen in de wacht te slepen.
Vanaf 20.00 uur.
Boekjes zijn er te koop voor e 5,en e 11,-.
(Op die avond komt de spelletjesavond te vervallen).

Bingo
Eenmaal in de maand, meestal
op de derde dinsdag (20 mei is de

Biljarten
Maandag- en woensdagmiddag.
Van 13.00 uur - 16.00 uur.

Vrijdagmiddag.
Van 13.00 uur - 15.15 uur.
Entree e1,- per persoon.
Kinderbingo
Speciaal voor kinderen eenmaal
in de maand (de eerstvolgende is
21 mei 2003).
Woensdagmiddag.
Van 14.00 uur - 16.00 uur.
Boekjes kosten hier e 2,50.

Activiteiten voor 50-p
plussers
Bezoek Schielandhuis
Woensdag 14 mei 2003 organiseert de werkgroep 55+ als
afsluiting van het seizoen een
bezoek naar het Schielandhuis. U
kunt daar onder andere de fototentoonstelling ”Ruik Rotterdam” bezichtigen. U kunt zich telefonisch aanmelden bij Uittiebuis tot en met maandag 12 mei
2003. Verzamelen bij en vertrek
van metrostation Alexander om
13.00 uur.
Kosten: e 2,70, en met Rotterdam Pas gratis entree.
Kookcafé voor 50-plussers
Dinsdag 20 mei 2003 is er voor
de laatste keer dit seizoen kookcafé. U hoeft zelf niet te koken, u
hoeft alleen maar aan te schuiven! Voor e 4,- staat er om 13.00
uur een 3-gangen menu voor u
klaar. Zaal is open vanaf 12.30

uur. U kunt zich tot uiterlijk 12.00
uur op de maandag ervoor telefonisch opgeven.
Theater uitgaansgroep
De uitgaansgroep komt in juni bij
elkaar om een aantal voorstellingen uit te zoeken. Het gaat hierbij om toneel, concerten, cabaret,
dans, musical, enzovoort. Als het
programma is vastgesteld dan
kunt u kiezen waar u naar toe
zou willen gaan. U bent dus niet
verplicht om alle voorstellingen
mee te gaan! Er wordt gezamenlijk gereisd naar en van de voorstelling vanaf metrostation Alexander.
Vindt u het leuk om met een aantal andere mensen uit te gaan en
een voorstelling te bezoeken?
Meld u dan aan bij de uitgaansgroep! U betaalt alleen de kosten
van de door u bestelde kaarten.

Woensdag uitgaansgroep
Deze groep gaat eenmaal per
maand met het openbaar vervoer
een uitstapje maken in Rotterdam of omgeving. Zo heeft de
groep de afgelopen jaren uitstapjes gemaakt met de croosboot,
naar de Euromast, naar de koksschool, naar diverse musea, enzovoort. U betaalt alleen de
gemaakte kosten. Wilt u mee?
Geef u dan op!
Vrijwilligers gezocht
Uittiebuis is altijd op zoek naar
nieuwe vrijwilligers, want een
groot aantal activiteiten draait
dankzij de enorme inzet van vrijwilligers. We zoeken onder andere nog vrijwilligers voor de kinderdisco, voor de bargroep, voor
het geven van Nederlandse les en
voor activiteiten met verstandelijk gehandicapten.
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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

De Tochtenweg en Ab Molenaarpad in actie met
De laatste jaren staat het begrip
’veiligheid’ bij allerlei partijen
hoog in het vaandel. Bij het
gemeentebestuur van Rotterdam is er een vijfjaren-aactieprogramma voor de veiligheid vastgesteld waarin alles op alles
wordt gezet om de veiligheid te
verbeteren. Daarvoor worden
gewone en ongewone middelen
ingezet.
Een van die ongewone middelen
is het BV Straatspel. Met dit spel
wil de gemeente Rotterdam bewoners direct betrekken bij het
verbeteren van de veiligheid in
hun eigen straat of buurt. Spelenderwijs maken bewoners gezamenlijk een plan om daadwerkelijk iets te doen aan de veiligheid
(in al haar facetten) in de buurt.
Voor een goed plan stelt het programmabureau ’Veilig’ geld beschikbaar voor de uitvoering. Het
spel bestaat uit 4 ronden en kan
door zes tot twaalf bewoners
gespeeld worden, onder leiding
van een spelleider.

De Zevenkampse Opbouwwerkers Brechtje Simons en Ben van
Zanten pikten de formule op, gingen op training en ontpopten
zich als heuse spelleiders. Het
spel is van de bewoners. Dat wil
zeggen dat de spelleiders alleen
het spel ondersteunen en zorgen
dat de discussie op gang blijft. De
spelleiders bemoeien zich dan
ook zo min mogelijk met de
inhoud. Op deze manier wordt
voorkomen dat professionals het
plan gemaakt hebben en dat de
Kom eens langs en laat u door ons
inhoud er echt een van de deeladviseren. Uvindt in onze salon de
nemers is. Een tiental bewoners
nieuwste haarkleurtrends voor dit
van de Tochtenweg en het Ab de
voorjaar. Met de producten van
Molenaarpad kwamen samen en
L’Oréal Professionnel creëren wij
zijn nu de pioniers in Zevenkamp
voor u een onweerstaanbaar uiterlijk.
die deelnemen aan het straatspel.
www.jackhairstyle.nl
Om een grote tafel met een proZEVENKAMPSERING 763 • ROTTERDAM • TEL.: 010 455 69 62
fessioneel speldoek met diverse
ORANJE NASSAUPLEIN 8 • WINKELCENTRUM ‘T CARILLON KRIMPEN A/D LEK TEL.: 0180 51 45 89
probleemstelling- en kanskaarten
gingen de bewoners de eerste

Sprankelende kapsels met
een zonnig uiterlijk

Nieuws van de WijkInformatieWinkel
Scheg invullen of ophalen!

Wist u dat Woonbron Maasoevers nieuwe services speciaal
voor haar klanten verleent?
De Woonwinkel Prins Alexander
is gelegen aan de Zevenkampsering 342 (tegenover het zwembad). U kunt hier terecht voor de
klussendienst, een persoonsalarmering en gratis persoonlijk advies over Gezond en Veilig Wonen.

Buurtbemiddeling
Via buurtbemiddeling tracht men
conflicten in de wijk te voorkomen. De functie van buurtbemiddelaar is een vrijwilligersfunctie.
Mensen die meer informatie wensen kunnen contact opnemen tijdens het spreekuur elke dinsdag
van 16.00 uur tot 19.30 uur.
Telefoon 010 - 4560409 of via de
WijkInformatieWinkel elke dinsdag en donderdag (zie openingstijden).

De deelgemeente Prins Alexander heeft Global Action Plan de
opdracht gegeven om samen met
bewoners mee te helpen aan een
duurzamer Zevenkamp. Zij vragen uw aandacht om een vragenlijst in te vullen aangaande u en
uw wijk. Hoe ervaart u Zevenkamp, wat is prettig aan de wijk
en welke mogelijkheden er zijn.
De kaart is een hulpmiddel om
samen te komen tot concrete
acties om Zevenkamp duurzamer
en milieuvriendelijker te maken.
Alleen u kunt bepalen wat werkelijk wenselijk is voor Zevenkamp!
De vragenlijst kunt u in de
WijkInformatieWinkel en in de

In de WijkInformatieWinkel kunt
u terecht voor opmerkingen en/of
vragen aangaande Zevenkamp.
U wilt bijvoorbeeld informatie
over Opzoomeren: hoe pak ik dit
aan of ideeën aangaande het
Opzoomeren. Of u wilt ideeën of
leuke tips over de wijk kwijt dan
kunt u dit melden in de WijkInformatieWinkel. Ook zijn er tal
van folders te verkrijgen zoals:
kwijtscheldingsformulier OZB,
diverse info over kinderopvang,
huursubsidie, maatschappelijk
werk, buurtcentrum, klachtentelefoon, aanbod van cursussen en
activiteiten in de wijk, buurtbemiddeling, wonen enzovoort.

BV de Straat

De WijkInformatieWinkel is een
onderdeel van de Bewoners
Organisatie Zevenkamp en is te
vinden aan het Spinet naast het
postkantoor, telefoon 289 24 04.
Postadres: Ambachtsplein 141,
3068 GV Rotterdam.
Let op: maandag 28 april 2003
tot en met vrijdag 9 mei 2003 is
de WijkInformatiewinkel gesloten. U bent van harte welkom,
ook als u zomaar eens in de winkel wilt kijken!!
De WijkInformatiewinkel is vrij
toegankelijk voor iedereen!
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

Berend van der Molen tekent zijn plan.

twee ronden aan. In de eerste
ronde stelden de spelers aan de
hand van de kaarten vast wat het
grootste veiligheidsprobleem in
hun buurt is dat ze aan wilden
pakken. Zaken als; lakse overheid, vuil op straat, graffiti, te
weinig activiteiten voor jongeren, buren die elkaar slecht kennen en verkeersonveiligheid passeerden de revue. Omdat het spel
erop gericht is dat bewoners uiteindelijk tot één keuze komen is
er een stemronde ingelast. Door
middel van het stemmen kwamen
er drie belangrijke problemen
uitrollen waar de bewoners mee
aan de slag willen gaan.
Vernielingen, vuil op straat en
een lakse overheid vinden de
bewoners de belangrijkste items
waar actie op moet komen. Na
een tweede stemronde kwamen
de bewoners uit op: Lakse Overheid. De bewoners vinden dat de
overheid weinig doet aan problemen in de straat. Bij verschillende
klachten voelen ze zich van het
kastje naar de muur gestuurd en
is het voor hen onduidelijk welke

Foto: Brechtje Simons

klacht bij welke ambtenaar thuis
hoort. Volgens de bewoners bevordert een actieve overheid het
veiligheidsgevoel. Men is het er
dan ook over eens dat ze de overheid willen overhalen beter te
reageren op de burgers. Om tot
een goed actieplan over te gaan
hebben de bewoners in de tweede ronde een analyse gemaakt
van wanneer, waar en hoe het
probleem zich het meest voordoet. Binnenkort zullen de spelers overgaan op het spelen van
de laatste twee ronden. Ronde 3
is er op gericht om het actieplan
concreet te maken door bijvoorbeeld een project te formuleren.
In de laatste ronde vindt een
taakverdeling plaats. Bewoners
maken afspraken om samen dingen te doen, naar instanties te
gaan, informatie in te winnen ed.
Het doel is om op korte termijn
een plan van aanpak te hebben.
Wordt vervolgd…
Voor informatie over het straatspel kunt u bellen naar het
Opbouwwerk Zevenkamp, telefoon 010-2892400

Column
de Brenenbreker
Meningsvorming
Nog enkele dagen en het is weer
zover. Want dan zijn de Blokkertjes en Marskramertjes in den
dop volop in de weer met hun
handel. Van hun moeder krijgen
ze oude dekens mee en uitgespreid op de straat, worden die
volgestouwd met hun handel.
Ergens in het afgelopen jaar
krijgt mama ineens de geest en
dan moet die rommel op zolder
of in de schuur maar eens goed
opgeruimd worden. Er zijn ook
nog spulletjes bij cadeau gekregen van familieleden en dat kan
je ook zo maar niet weg doen.
Bijvoorbeeld het pindastelletje,
dat pa en ma bij hun verloving
van tante Miep kregen, het pindastelletje van mama´s, collega´s
en niet te vergeten het pindastelletje van papa´s toenmalige
secretaresse. Dat doe je niet
zomaar weg, toch? Nu zou je, als
het niet beschadigd is, zo´n stelletje wel weer zelf cadeau kunnen geven aan je nicht die zich
gaat verloven, maar welke stelletje was nou ook alweer van tante
Miep? Haar dochter kan je dat
stelletje niet geven. De oplossing
voor het rommelprobleem ligt
voor de hand. De eigen kinderen
zijn nu inmiddels tussen de zes
en twaalf jaar en beseffen iets van
zakgeld. Het zou dus goed zijn

om hen de waarde van het geld
bij te brengen en hen te leren dat
alleen de zon voor niets opgaat.
We geven die drie pindastelletjes
aan de kinderen, doen er nog
meer oude spullen bij. Natuurlijk
geven we die dingen. Want ze
zijn nog te jong om te beseffen
dat handel drijven betekent: de
verkoopprijs, minus inkoopkosten en bedrijfskosten de winst
be-paalt. We beginnen dus zonder inkoopkosten. Dat leren ze
later wel. Na een paar uren is de
rommelmarkt voorbij en komen
de kinderen opgetogen thuis. Het
rode pindastelletje zijn ze in
ieder geval kwijtgeraakt, voor
twee Euro. Dat vindt ma eigenlijk
te weinig en zij doet er één Euro
bij. Hoezo iets leren over de
waarde van het geld en handel
drijven? Dan komt de volgende
verrassing. Van die twee Euro
heeft zoonlief een Dinky Toy
gekocht. Die kan hij volgend jaar
voor een goede prijs op
Koninginnedag wel slijten, maar
ja, dan zit ie in de brugklas van
de middelbare school en is hij te
oud voor de rommelmarkt. De
moraal van dit verhaal: Koninginnedag is leuk voor de kinderen,
maar het ruimt de zolder niet op
en andere burgers breken hun
benen als ze niet goed uitkijken.
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De advocaat weet raad:
Onder toezichtstelling en uithuisplaatsing
In deze artikelenreeks heb ik al
veel geschreven over minderjarige kinderen, meer in het bijzonder het gezag, de verblijfplaats
en een omgangsregeling. Gelukkig is de normale situatie nog
steeds dat minderjarige kinderen
bij hun ouders of in ieder geval
(bijvoorbeeld na een echtscheiding) bij één van hen wonen en
dat deze ouder(s) de zorg hebben
over het kind alsmede het gezag.
Kort uitgedrukt: de ouders zijn in
alle opzichten verantwoordelijk
voor de kinderen. Het gaat echter
helaas ook wel eens helemaal
mis. Een echtscheiding die dermate slecht verloopt dat de
ouders totaal niet meer met
elkaar kunnen communiceren
over de kinderen of een gezin dat
dusdanig in de problemen raakt
dat de kinderen verwaarloosd
worden of andere ingrijpende
gebeurtenissen waardoor men
het eenvoudigweg niet redt.
De wet voorziet in dergelijke
situaties. De oplossing die de wet
biedt is gelegen in een pakket
van maatregelen die in ernst
sterk van elkaar verschillen. Twee
van die maatregelen zal ik in dit
artikel bespreken, te weten de
ondertoezichtstelling en de
machtiging tot uithuisplaatsing.
Als opmerking vooraf wil ik plaatsen dat dit uitermate beladen
onderwerpen zijn en dat je ouders die met deze maatregel worden geconfronteerd vaak hoort
zeggen dat de kinderen hen in
hun beleving zijn ontnomen
althans dat zij de zeggenschap
kwijt zijn. Vaak verzetten ouders
zich dan ook met hand en tand
tegen dergelijke maatregelen. De
maatregelen hebben één ding
met elkaar gemeen: zij worden
alle opgelegd door de kinder-

rechter. Daarmee is een onafhankelijke en professionele toets
vooraf gewaarborgd. De kinderrechter laat zich meestal adviseren door een deskundige, bijvoorbeeld een medewerker van
de Raad voor de Kinderbescherming.
De ondertoezichtstelling
De wet schrijft: indien een minderjarige zodanig opgroeit dat zijn zedelijke
of geestelijke belangen
of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd,
en andere middelen ter
afwending van deze bedreiging hebben gefaald
of, naar is te voorzien
zullen falen, kan de kinderrechter hem onder
toezicht stellen van een
gezinsvoogdij-instelling. Hij kan dit doen op
verzoek van een ouder,
een ander die de minderjarige als behorend
tot zijn gezin verzorgt
en opvoedt of de Raad
voor de Kinderbescherming, dan wel op vordering van het Openbaar
Ministerie. Bij de toepassing let de kinderrechter op de godsdienstige gezindheid en de
levensovertuiging van
de minderjarige en het
gezin waartoe deze behoort.
Meteen valt op dat de bepaling
bijzonder ruim is geformuleerd.
Daarmee heeft de rechter een
tamelijk grote vrijheid bij het al
dan niet opleggen van een ondertoezichtstelling. In de wetsbepaling lezen we dat diverse personen en/of instanties de mogelijkheid hebben om de rechter te
verzoeken een ondertoezichtstelling op te leggen. In veel gevallen

Uithuisplaatsing

kom je tegen dat de Raad voor de
Kinderbescherming degene is die
de spreekwoordelijke bal aan het
rollen brengt. Er zijn dan vanuit
de omgeving van het kind allerlei
signalen gekomen waaruit blijkt
dat het niet goed gaat met het
kind en dat de gezinssituatie daar
wel eens heel goed schuldig aan
kan zijn.
In dat geval pleegt de Raad voor

de Kinderbescherming onderzoek en gaat zij over tot indiening van een verzoekschrift bij de
kinderrechter. Korte tijd later
worden de Raad voor de Kinderbescherming en de ouders opgeroepen om op een zitting te verschijnen. De minderjarige die
twaalf jaar of ouder is zal bovendien door de kinderrechter worden gehoord. De kinderrechter
neemt meestal op of kort na de

De makelaar makelt voor u!
Reken af met vocht.
Het is weer voorjaar! Fantastisch
wat voor effect dat heeft op de
natuur. De dagen lichter, langer,
zonniger, warmer en het kriebelt
weer. Mensen worden blijer, willen meer buiten zijn, binnenzitten is er liever niet meer bij. Bij
velen komt ook de grote-schoonmaak-kriebel weer tevoorschijn.
Ook in je huis moet alles weer
lekker fris. En als je daar dan lekker mee aan de slag bent kom je
vaak dat probleem weer tegen
met vocht! Vocht is een van de
grootste vijanden van mens en
huis. We wonen tenslotte niet
voor niets in een (waterdicht)
huis. We willen juist niet nat worden als het regent en dat geldt
ook voor je spullen.
Vocht van buitenaf kan op meerdere manieren binnenkomen en
last veroorzaken. Denk hierbij
aan lekkage van het dak, bij een
schoorsteen of andere dakdoorvoer. Een muur die vocht doorslaat of vocht onder je huis doordat het grondwaterpeil te hoog
is. Je ergert je eraan als je het
(weer) tegenkomt in je huis, terwijl je alles juist lekker fris wilt
hebben. Het is belangrijk om de

juiste oorzaak te (laten) bepalen.
Laat dat niet versloffen want het
probleem lost zich nooit vanzelf
op en de schade (en ergernis)
wordt snel groter. Wat je er ook
aan doet, doe het goed, laat je
vakkundig informeren of laat het
zelfs helemaal over aan de vakman. Onderschat de gevolgen
van ondeskundigheid niet.
Vocht van binnenuit is vaak veel
hardnekkiger en moeilijker te
achterhalen. Maar een gezond en
fris woonklimaat in je huis is je
toch veel waard. Onze woningen
worden b.v. steeds beter geïsoleerd. Terecht om meerdere redenen, maar we moeten ons realiseren dat woonvocht (inmiddels)
net zo’n grote vijand is geworden
als een flinke regenbui. Het vocht
dat wij (zelf) binnen brengen kan
er vaak niet of onvoldoende meer
uit. Naast bijvoorbeeld vocht dat
bij het koken of douchen vrijkomt in je huis, ademen wij zelf
ook vochtige lucht uit. Binnen 24
uur zou dit per persoon zelfs 1
tot 1,5 liter zijn. Dat is een limonadefles vol per persoon! Het
effect hiervan zien we bijvoorbeeld door beslagen ramen (tijdens een feestje of na een nacht-

Juridische tips geschreven
door advocaat Mr. van Swaay.

zitting een beslissing. Wanneer
de kinderrechter van mening is
dat een minderjarige onder toezicht moet worden gesteld zal hij
tevens een voogdij-instelling aanwijzen welke het toezicht gaat
uitoefenen. Vaak is dat de stichting Jeugdzorg. Tevens moet de
rechter bepalen voor welke duur
de ondertoezichtstelling geldt.
Vaak wordt een periode van één
jaar uitgesproken. Dat
betekent dat voor afloop van dat jaar een
nieuwe zitting moet
worden gehouden om
te bezien of de ondertoezichtstelling
kan
worden beëindigd of
juist moet worden verlengd. Moet er worden
verlengd dat wordt
weer de duur vastgesteld.
De instelling onderhoudt nauw contact
met het gezin, biedt de
helpende hand en probeert zo –kort gezegd–
de zaak weer op de rit
te krijgen. Een enkele
keer wordt de Raad
voor de Kinderbescherming geconfronteerd
met een zodanig ernstige situatie dat acuut
ingrijpen noodzakelijk
is. In dat geval biedt de
wet de mogelijkheid van het uitspreken van een voorlopige ondertoezichtstelling. Ook dit gebeurt door de rechter en de rechter zal in dat geval verlangen dat
op kortst mogelijke termijn
onderzoek wordt verricht. Een
voorlopige ondertoezichtstelling
heeft vaak een geldigheidsduur
van drie maanden. Binnen die tijd
moet dus een nieuwe zitting worden gehouden waarin wordt

beslist of er een definitieve ondertoezichtstelling moet komen
of niet.
De uithuisplaatsing
Het kan helaas nog veel erger. De
kinderrechter kan tot het oordeel
komen dat de ondertoezichtstelling niet voldoende is. Ook kan
de instelling onder wiens toezicht het kind is gesteld tot de
conclusie komen dat de hiervoor
genoemde helpende hand niet
voldoende is.
Voorbeeld: een minderjarig kind
loopt weg, gaat niet meer naar
school en belandt in het criminele circuit of bijvoorbeeld de prostitutie. In een dergelijk geval kan
de kinderrechter beslissen dat de
belangen van het kind zo ernstig
worden geschaad dat het noodzakelijk is dat het kind elders
onderdak krijgt. Dat ”elders” kan
variëren van pleeggezin tot internaat. Het is een hele zware maatregel waarover dus een afzonderlijke beslissing door de kinderrechter moet worden genomen.
Algemene opmerking
Veel mensen denken dat zij bij
een ondertoezichtstelling van de
kinderen het gezag over de kinderen kwijtraken. Dat is een misverstand. Bij een ondertoezichtstelling blijft het gezag in beginsel bij de ouders.
Er is gewoon sprake van een
derde die toezicht houdt. Ook
valt op dat mensen een ondertoezichtstelling vaak als een
schande ervaren. Dat is heel erg
jammer, want dat is het niet.
Zoals het in zoveel dingen in het
leven mis kan gaan kan dat ook
wel eens gebeuren met kinderen.
Het is dan belangrijk te denken in
het belang van de kinderen en
daarbij eigen gevoelens van trots
en dergelijke opzij te zetten.

Voorjaar! Grote schoonmaak ?

je slapen). Met dubbel glas is het
minder snel zichtbaar, maar het
vocht is er wel! Ook als er een
mechanische ventilatie aanwezig
is (alle woningen vanaf 1980)
blijft ventileren van levensbelang.
Inpandige badkamers zijn extra
gevoelig voor vochtproblemen.
Hier redden we het vaak niet
alleen met de standaard ventilatie. Met alle (schimmelige) gevolgen van dien. Verwarm hier meer
en laat na gebruik de deur open
ter vergroting van de ventilatie.
Extra afzuiging of een rooster in
de deur kan ook meewerken.
Voorbeelden van hoe het niet
moet en welke gevolgen (woon)vocht kunnen hebben
Kozijnhout helemaal weggerot
doordat (te) vochtig hout overschilderd werd en geheel was
ingesloten door een (glimmende)
laag verf. Ongezien doet het
vocht zijn vernietigende werk.
Pas goed op wanneer u schildert
of laat schilderen en met welk
materiaal gewerkt wordt. Win
vooraf informatie in.
Compleet (houten) dak verrot
door woonvocht
Je zult het mee maken! Door

woonvocht? Ja. Vorig jaar kwamen we het in de praktijk tegen.
Een woning (bouwjaar circa 1930)
met een houten kap (met sintels
afgewerkt aan de buitenzijde)
staat er echt bij als een plaatje.
Helemaal verbouwd, alles erop
en eraan! Onze cliënte (helemaal
verliefd) hebben we moeten
teleurstellen. Een bouwkundige
kwam desgevraagd tot de conclusie dat het gehele dak verrot was
door woonvocht. Een voorgaande eigenaar had dakisolatie (ondeskundig) aangebracht. Hij vergat namelijk een vochtwerend
folie aan te brengen. De dakbe-

Verrot kozijn door vocht.

dekking hield hij keurig waterdicht. Het woonvocht kon echter
van binnenuit, door de isolatie en
afwerking heen, in het houten
dak komen. Aan de buitenkant
was geen ventilatie mogelijk
omdat de dakafwerking op het
hout was vastgelegd. Het vocht
kon het hout niet meer uit en
deed zijn vernietigende werk.
Conclusie
Geef vocht geen kans.
Toch vocht Doe er iets aan want
vocht werkt door. Laat je deskundig informeren en ga bewust om
met ventileren.

Foto: Boender
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Programma Koninginnedag 2003
de Scheg

&

Proudly Present: BEA-DAY 2003
10.00 - 16.00 uur Vrijmarkt op- en om het Ambachtsplein !
12.00 uur Pendrecht Hot Brassband door de wijk
12.30 uur Opening feest op het Ambachtsplein gevolgd door optr. Brassband
13.00 uur Demo/workshop Streetdance
13.30 uur Nederlandstalige band BINNE
14.15 uur Demo/workshop Country-line dance
14.45 uur DJ met verschillende stijlen
15.15 uur Jongleur en komiek Marty le Grey
16.00 uur PWS bands, kids, tieners, jongeren, volwassenen
17.00 uur Argentijns Tangokwartet
17.00 uur - 18.00 uur WIJKDINER voor 100 personen
18.15 uur optreden DIESEL
19.15 uur optreden GET IT ON (Rockclassics en Nederpop)
20.15 uur optreden U2 COVER BAND SUDDEN IMPACT
21.15 uur optreden EXOBEAT (Exotische rockcovers)
22.00 uur afsluiting
Naast het open podium vinden nog de volgende activiteiten plaats:

BODYPAINTING
Haarvlechten, karikatuurtekenen, luchtkussen en schminken van kinderen.
Diverse kramen met info Dock Shop, Buurthuis Uittiebuis, Stichting Orion.
Diverse kramen ten behoeve van de inwendige mens incl. oliebollenkraam
Enveloppenverkoop
Terras met campingtafels en banken voor ongeveer 100 personen
Verkooppunt frisdrank enz. voor het wijkcentrum

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:
Winkeliers Ambachtsplein, De Rotterdamse Kunststichting,
Stichting Buurtwerk Alexander,The Little Cave en Wijkcentrum De Esch en de

Stichting Rotterdams Comité ter Behartiging van Nationale Belangen,
Voor info:

Wijkaccommodatie De Scheg
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
Tel. (010) 456 39 93
www.senr.rotterdam.nl

of:

J.C. The little Cave
Nieuwemeer 101
Postbus 85141
3009 MC Rotterdam
tel. (010) 421 05 72
www.littlecave.nl

6

Wi j kb
Zevenkamp Bugel, Jaargang 11 - nummer 2, April 2003

b

e

r

i

c

h

t

e

n

o

Aanpassingen Zorgwoningencomplex Tochtenzicht
Het complex zorgwoningen naast de Vijf Havens, ook bekend als Tochtenzicht, wordt aangepast aan de
eisen van de huidige tijd. Het gaat om 60 appartementen die in 1992 gebouwd zijn. De woningen kregen
destijds het predikaat zorgwoningen mee, maar de eisen waaraan een woning vandaag de dag moet voldoen om dat ook inderdaad te zijn, zijn de afgelopen tien jaar opgeschroefd. Als gevolg hiervan heeft
eigenaar Woonbron-M
Maasoevers besloten een aantal aanpassingen aan te brengen die ervoor moeten zorgen dat de steeds ouder wordende bewoners zo lang als zij dat wensen, comfortabel in hun huizen kunnen blijven wonen.
Peter de Jager is technisch coördinator bij Woonbron en nauw
betrokken bij de veranderingen:
”De bewoners van Tochtenzicht
willen, zoals zoveel gezonde senioren, zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat kan in dit
complex ook heel goed, ondermeer omdat er een directe verbinding is met de Vijf Havens. De
bewoners kunnen onder meer
gebruik maken van het restaurant

en de recreatiezaal en hebben
dus, als ze willen, niet alleen
gezelligheid en aanspraak, maar
kunnen zich ook terugtrekken
achter hun eigen voordeur. Die
voordeur is één van de plekken
waar iets aan gedaan gaat worden. De deur geeft namelijk toegang tot de galerij, die een flinke
stap lager ligt. Juist dat hoogteverschil kan voor problemen zorgen bij ouderen die niet meer zo

Op de foto is goed te zien op welke manier de galerij wordt opgehoogd.

vast ter been zijn. Om dit probleem op te lossen, heeft Woonbron-Maasoevers besloten de
galerijvloer op te hogen tot dezelfde hoogte als de drempels bij
de woningen. Uit de verschillende mogelijkheden die er zijn om
dit te doen, is gekozen voor een
methode waarbij op de huidige
galerijvloer een aantal zogenaamde schroefvijzels geplaatst worden (zie foto), waarop de nieuwe,
grijskleurige vloer, in delen,
wordt bevestigd.
Een andere verbetering betreft
de vloeren op en de dorpels naar
de balkons. Deze worden zodanig aangepast dat er ook hier
sprake is van gelijke vloeren, die
moeten zorgen voor een gemakkelijke overstap naar het balkon.
De bewoners mochten kiezen in
welk kleurtje ze hun balkonvloer
wilden hebben en ze stemden
voor groen. Een derde aanpassing betreft het vervangen van de
kozijnen van de serres bij twintig
benedenwoningen. Veel bewoners hadden te kennen gegeven
het openen van de schuiframen
te zwaar te vinden. WoonbronMaasoevers vervangt de huidige

‘Derde’ veld voor pupillen H.I.O.N

Jong voetbaltalent van voetbalclub H.I.O.N in actie.

Foto: Mari Trini Hermoso.

Woningen complex Tochtenzicht

kunststof kozijnen door een lichter systeem met aluminium kozijnen, waardoor het openen van de
ramen straks een fluitje van een
cent is. Bewoners die het nieuwe
systeem hebben uitgeprobeerd,

waren er heel tevreden over. De
aanpassingen aan het complex
zijn uitbesteed aan bouwbedrijf
Bakker Arkel. De klus staat gepland voor het tweede kwartaal
van 2003.

Het aan de zuidzijde van het Zuidelijk Wijkpark gelegen veldje, ook
bekend als het zogenaamde derde veld H.I.O.N., zal door de dienst
Sport en Recreatie worden ontwikkeld tot een voetbalveldje voor
pupillen. Sport en Recreatie heeft deze mogelijkheid gekregen van de
deelgemeente. De dienst wil het voetbalveld, ter grootte van een
speelveld voor pupillen, gaan verhuren aan voetbalclub H.I.O.N, die
in de onmiddellijke omgeving al twee grote velden en een clubhuis
heeft. De voetbalvereniging heeft behoefte aan uitbreiding omdat de
club een aanwas van jonge leden verwacht. Om die groei te kunnen
opvangen, is het nieuwe speelveld nodig.
Het veld heeft al in het oorspronkelijke bestemmingsplan een
mogelijke bestemming als sportveld. Vóórdat mogelijk gestart
wordt met de aanleg van het
veld, zal een projectgroep hiervoor een plan van eisen opstellen. Dit plan wordt vervolgens
door de deelgemeente onder
andere getoetst of het voldoet
aan de wettelijke eisen. Jaap de
Boer, beleidsmedewerker bij de
deelgemeente: “Ik vind het van
groot belang dat er voldoende
parkeerplaatsen komen, dat wil
zeggen, het maximaal haalbare
aantal. We willen overlast voor
met name bewoners aan de
Nieuwemeer, zoveel mogelijk
beperken. Dit kan door te zorgen
voor voldoende parkeergelegenheid bij het speelveld waardoor

bezoekers niet, in elk geval minder, her en der hun auto’s in de
wijk
gaan
wegzetten.”
Deelgemeentelijk beleidsassistente
sport
Rona
Hill:
“Voetbalclub H.I.O.N (Hollandia Is
Onze Naam) stelt zijn clubhuis en
voetbalveld overigens ook open
voor niet-leden. Wijkbewoners
zijn altijd welkom voor een kop
koffie of een ander drankje en op
uren dat er niet door de club
getraind of gespeeld wordt,
mogen andere voetballiefhebbers, in overleg, gebruik maken
van de velden. Deze laatste groep
sporters kan ook altijd nog
gebruik maken van het openbare
speelveldje waar goaltjes staan,
bijna
direct
achter
het
Wijkgebouw.”

v
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Actieve bewoners vak E aan de slag
Meer sociale samenhang, verbetering van de mentaliteit, respect
voor en rekening houden met elkaar, kwamen naar voren als belangrijke thema’s voor bewoners, in het vorig jaar gehouden belevingsonderzoek in vak E. Vak E wordt gevormd door de oneven nummers
in de duizend van het huizencomplex aan de Zevenkampsering, de
Jan Jacob Slauerhoffstraat, de Carry van Bruggensingel en de Victor E.
van Vrieslandstraat. De huizen zijn eigendom van Vestia. Een aantal
bewoners gaf te kennen graag mee te willen werken aan het verbeteren van het leefklimaat in vak E en vormde een bewonersgroep die
zich inmiddels VIPZ (Very Important Persons Zevenkamp) noemt.
Bovengenoemde gewenste verbeteringen kunnen niet van buitenaf opgelegd worden maar
moeten beginnen bij de bewoners zelf. De VIPZ willen zich
samen met opbouwwerker
Brechtje Simons, richten op verbetering van het leefklimaat.
Brechtje doet, op haar beurt, verslag van de bijeenkomsten aan
vertegenwoordigers van Vestia,
de deelgemeente, de Roteb, het
Jongerenwerk, de dienst Sport en
Recreatie, Duimdrop en de politie. Het is de bedoeling dat bewoners op den duur zelf contacten
met al deze voor de buurt belangrijke diensten gaan onderhouden. Wooncorporatie Vestia en
de deelgemeente hebben toegezegd nieuwe initiatieven financieel te zullen ondersteunen als
ze bijdragen aan een positieve
verandering voor de buurt en het
leefklimaat. Momenteel bestaat
de VIPZ uit zes personen. Nieuwe
leden zijn zeer welkom. De
bewonersgroep ziet het liefste
dat er van ieder portiek één vertegenwoordiger gaat meedraaien. De VIPZ hopen dat ook jongeren zich zullen aanmelden.
Om een indruk te geven van de
buurt, neemt Brechtje ons mee
op een wandeling door de buurt

richting het complex aan de
Zevenkampse Ring. Eerst passeren we, op een zonovergoten
voorjaarsmiddag, het Duimdrop
terrein. De keet met uitleenspeelgoed is geopend en op het
met stoeptegels bestrate speelterrein, is een aantal kinderen
lekker aan het spelen. Brechtje:
”De kinderen die hier nu spelen,
komen vrijwel allemaal uit de
zeer nabije omgeving, terwijl
Duimdrop ook bedoeld is voor
kinderen uit de straten er
omheen. Het speelterrein zal
daarom verplaatst worden naar
en andere plek in de buurt. Op
dit moment weten we nog niet
waar. ”Achter het speelplein ligt
een groot grasveld dat aansluit
op de achterkanten van de
woningen van vak E. Op het eerste gezicht een prachtige plek
om te wonen. Alles ziet er netjes
en goed onderhouden uit. De zon
werkt goed mee om het complex
op zijn best uit de verf te laten
komen. Verder wandelend moeten we onder de huizen door om
de voorkant van het complex te
bereiken. Hier verandert het
beeld onmiddellijk. De doorgang
onder de huizen, overdekt en uit
het zicht, dus een heerlijke hangplek voor jongeren, stinkt be-

Blik op de buurt.

hoorlijk naar urine, op de grond
ligt glas en de muren zijn ’versierd’ met graffiti. Bij de voorzijde aangekomen is het even
schrikken: deze is in schril contrast met de achterkant. Kapotte
ruiten, veel woningen zonder
naambordje en veel zwerfvuil bieden een trieste aanblik. Bomen
en groen ontbreken. Deze uiterlijke kenmerken zijn volgens veel
ondervraagden het gevolg van
het ontbreken van samenhang
onder de flatbewoners.
Om het leven in de wijk op alle
fronten aangenamer te maken,
denkt de multicultureel samengestelde groep nu dus na over initiatieven die hiertoe kunnen leiden. Een hele goede mogelijk-

.

heid is om met de buurt te gaan
Opzoomeren. Het Opzoomerprogramma biedt de kans om
met hulp en materialen op meerdere tijdstippen van het jaar,
samen met buurtgenoten iets te
ondernemen. Op deze manier
kunnen ook de bewoners van vak
E op een leuke manier met elkaar
in contact komen en kunnen uit
deze kennismaking andere activiteiten voortvloeien.
De bewonersgroep heeft het plan
opgevat om al vóór de zomer een
Opzoomer-activiteit op te starten. Hiervoor zullen zoveel
mogelijk bewoners benaderd
worden. Hoe dat gaat gebeuren,
is nog een verrassing. Om de

Eerste fase herinrichting Zuidelijk Wijkpark afgerond
In april werd de laatste hand gelegd aan de facelift van het Zuidelijk
Wijkpark. Dat wil zeggen aan de eerste fase ervan. De herinrichtingsplannen voor het park, die tot stand kwamen in samenspraak
met de bewoners, zullen in vier fasen worden uitgevoerd. Fietsers en
wandelaars kunnen inmiddels gebruik maken van de nieuw aangelegde of verbeterde fiets- en wandelpaden. Wie rustig wil zitten, kan
dat bij de zogenaamde waterzitplek doen en voor wie ’s avonds door
het park wil wandelen, worden de paden beschenen door nieuwe verlichting.

Spelen
In tweede fase, waarmee hopelijk
al gestart kan worden vóór de
zomervakantie, worden onder
andere de speelplekjes aangepakt: de kleine speelplek aan de
Nieuwemeerzijde en het asfaltveld worden heringericht. Op de
voormalige zandbak komen voor
de allerkleinsten een
kleine zandbak en een
klimelement, deze laatste wordt geplaatst in
kunstgras. Voor de begeleiders komen er bankjes. Het asfaltveld wordt
opgesplitst in een basketbalveld
en
een
gedeelte waar met een
fietsbaantje en een tafeltennistafel.
Kleur en fleur
In deze fase komen ook
het groen en de bloe-

Het Zuidelijk Wijkpark, ook voor rust en ruimte.

Foto: Mari Trini Hermoso.

men aan de beurt: op een aantal
plaatsen wordt her en der de
onderbegroeiing gesnoeid in verband met het doorzicht en de veiligheid.
De zogenaamde Kersentuin blijft
intact, de groep struiken langs
het brede pad wordt gesnoeid.
Voor de fleur wordt gezorgd door
het op verschillende plekken
planten van bollen die volgend
voorjaar voor vrolijke perken met
narcissen en krokussen zorgen.
Het plan voor de tweede fase
moet nog worden goedgekeurd
door het Dagelijks Bestuur. Het
is de bedoeling om aan het eind
van dit jaar het voorstel voor de
derde fase bestuurlijk te laten
vaststellen, zodat begin volgend
jaar een begin met de werkzaamheden voor de derde fase gemaakt kan worden.

Foto: Mari Trini Hermoso.

VIPZ verder op goede ideeën te
brengen, hebben zij allemaal een
camera ontvangen om leuke plekken in de stad mee te fotograferen.
Een vragenrondje onder de deelnemers over wat zij nu al goed
vinden aan hun wijk, leverde de
volgende antwoorden op: goede
infrastructuur, genoeg winkels,
veel groen en buurthuis Uittiebuis. Op het verlanglijstje staan
nog: een nettere buurt en een
leukere omgeving voor kinderen.

Colofon Wijkbreed
Wijkbreed is een uitgave van de deelgemeente Prins Alexander en de
woningcorporaties Vestia Rotterdam
Noord, Woning Bedrijf Rotterdam en
Woonbron Maasoevers, vestiging Prins
Alexander.
Wijkbreed komt zes keer per jaar uit
en geeft informatie over ontwikkelingen in Zevenkamp. Met deze informatie wil de redactie de buurtgerichte
communicatie versterken.
Redactie
Ben van Zanten, Margriet Vonk, Cock
Snel, Rens Vermeer en Waheeda
Dahoe
Teksten
Margriet Vonk
Lay-out
Corstiaan Breedveld
Fotografie
Mari Trini Hermoso
Redactieadres
Ben van Zanten
Bewonersorganisatie Zevenkamp
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
tel. (010) 2892400
fax (010) 289 2409
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