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Aanpak van de Zevenkampse Ring nog dit jaar van start?
Tussen het Schildmeer in Zevenkamp en Nesselande is een aantal
nieuwe bruggen aangelegd . Voetgangers en fietsers kunnen over
niet al te lange tijd via een aantal bruggen de nieuwbouwwijk
Nesselande in aanbouw, bereiken. Ook wordt er gewerkt aan het
realiseren van een verbindingsbrug voor het gemotoriseerd verkeer.
Al deze verbindingen met Zevenkamp hebben tot doel om deelplan
7 in Nesselande te ontsluiten. De autoverbinding tussen beide wijken krijgt de functie van een interwijkse verbinding. De hoofdontsluiting van Nesselande zal niet via Zevenkamp lopen. De interwijkse verbinding in Nesselande loopt tot aan het aan te leggen stroompark.
Eerste oplevering
In deelplan 7 worden zoals het er
nu naar uitziet, medio november
2003, de eerste woningen opgeleverd. De planning is dat in de
maand maart 2004 zo’n tachtig
woningen gereed zijn. Na deze
eerste fase volgt een tweede
bouwstroom waarvan de eerste
woningen vanaf december 2004
opgeleverd zullen worden.
Interwijkse verbinding
Het plan was dat de interwijkse
verbinding tussen deelplan 7 en
Zevenkamp in het najaar 2003, nu
dus, gereed zou zijn. Echter wie

nu een bezoek brengt aan dit deel
van de wijk Zevenkamp ziet nog
geen verbindingsweg,aanpassingen en stoplichten. Inmiddels vragen steeds meer bewoners uit de
directe omgeving zich af wat er
nu precies gaat gebeuren.
Een lange stilte
Op 6 november 2002 werd in
wijkgebouw De Scheg een informatieavond georganiseerd waar
de ontwerpen voor de nieuwe interwijkse verbinding met Nesselande en de aanpassingen van de
Zevenkampse Ring gepresenteerd
werden. Na deze informatieavond

is het lange tijd stil gebleven. Tot
op heden weten omwonenden
niet wanneer, wat en waar gaat
gebeuren. Ook vragen steeds
meer bewoners zich af wanneer
de noodzakelijke aanpassingen
aan de Zevenkampse Ring en
omgeving uitgevoerd worden.
Bewoners informeren
De werkgroep Verkeer van de
Bewonersorganisatie Zevenkamp
heeft onlangs bij de deelgemeente Prins Alexander haar ongerustheid uitgesproken over de onduidelijke situatie. De afspraak dat
de aanpassingen aan de Zevenkampse Ring en omgeving eerst
uitgevoerd moeten worden voordat de interwijkse verbinding met
Nesselande open kan gaan komt
onder steeds grotere druk te
staan, nu de eerste fase van oplevering eraan komt. Niet alleen
direct omwonenden hebben
grote behoefte aan duidelijkheid,
ook bewoners elders uit Zevenkamp hebben behoefte aan duidelijke informatie en besluitvor-

Nieuwbouw Leger des Heils opgeleverd
Op vrijdag 10 oktober jongst
leden heeft het Centraal Bureau
van
het
Maatschappelijk
Centrum Leger des Heils haar
intrek genomen in het splinternieuw gebouw aan de Kooikerweg in Zevenkamp. Na een
bouwperiode van drie jaar wordt
het gebouw in een aantal fase’s
ingevuld. Naar verwachting zullen alle voorzieningen in het
gebouw eind november van dit
jaar volledig in gebruik zijn.
Werken in fases
Het Leger des Heils heeft gekozen voor een fase-gewijze invulling van het gebouw.

Fase een is nu in volle gang. De
diverse afdelingen van het
Centraal Bureau zoals bijvoorbeeld directie, management en
administratie zijn nu verhuisd.
Fase twee is het opstarten van de
woonvoorziening voor de jonge
moeders. Deze staat gepland in
de tweede week van november.
Fase drie betreft de keuken. Eind
oktober start het proefdraaien
zodat eind november de productie van maaltijden plaats kan
gaan vinden. Per dag worden tussen de 300 en 400 maaltijden
bereid die vervolgens naar 17
voorzieningen van het Leger des
Heils elders gebracht moeten
worden.
Woonomgeving
Nu de bouwhekken en
de bouwkeet weggehaald zijn is een start
gemaakt met het herbestraten en hestellen van
voetpaden en de groenvoorziening. Ook de
groenvoorziening nabij
de flats wordt, wanneer
deze door de bouw vernield is vernieuwd. Dit
alles met de bedoeling
de woonomgeving weer
in goede staat terug te
krijgen.
Ook de talloze containers zullen dan uit het

De tijdelijk eovergang bij de Tochten.

ming. De redactie van de Bugel
houdt de vinger aan de pols.
Laatste nieuws!
13 oktober jongstleden ontvingen bewoners van de Boorn en de
Zevenkampse Ring een brief van
Deelgemeente Prins Alexander.
Bewoners werden in deze brief
geinformeerd over de voorbereidingen voor het aanbrengen van
fluisterasfalt omstreeks maart
2004. Voordat het asfalt daadwer-

Contact met bewoners
Tot en met de oplevering van de
nieuwbouw heeft een delegatie
van bewoners uit de drie flats aan
de Kooierweg deelgenomen aan
de
begeleidingscommissie
nieuwbouw. De inbreng was kritisch maar betrokken met de
bedoeling de woon-en leefomgeving te verbeteren en deze
instand te houden.
Met het Leger des Heils worden
nu verdere beheerafspraken gemaakt. Nog voor de officiele opening hoopt men tot een convenant te komen.

Het aanbrengen van fluiterasfalt
maakt deel-uit van het pakket van
maatregelen rond de aanleg van
de interwijkse verbinding met
Nesselande.

Afscheid van Floor van der Eems
op de mat lag. Daarnaast
zorgde hij op kantoor van de
BOZ voor een regelmatige
verassing door zelfgekweekte
groente uit te delen. ‘De tuin’
was zijn passie.

straatbeeld verdwenen zijn. De
houten schotten op het perron
van metrostation Ambachtsland
zijn deels weggehaald waardoor
bijvoorbeeld de keuken via grote
ramen zichtbaar wordt. De verlichting en de ramenpartij maakt
het perron minder onveilig zo is
de verwachting.
De opening
Nadat alle fases afgerond zijn en
mogelijke knelpunten opgelost,
vindt op 26 november aanstaande de officiele opening plaats.
Na deze bijeenkomst voor genodigden opent het Leger des Heils
haar deuren voor bewoners.
Tussen 12.00 uur en 14.30 uur
kan men een kijkje komen nemen
in het nieuwe gebouw.

kelijk aangebracht kan worden, is
onderzoek naar de ondergrond
noodzakelijk. Door middel van
de brief wordt aangegeven wanneer werkzaamheden plaats gaan
vinden en hoe bewoners nader
geinformeerd worden.

Op 1 oktober 2003 is Floor
van der Eems onverwachts
overleden.
Op tachtigjarige leeftijd nam
Floor nog altijd volop deel aan
die activiteiten die hem echt
bezig hielden en boeiden.
Floor was kritisch maar oprecht en zette zich in voor ‘zijn
wijk Zevenkamp’. Hij maakte
deel uit van het team van zeer
actieven binnen de Bewonersorganisatie Zevenkamp.
Floor nam bijvoorbeeld nog
altijd deel aan de ‘Wijkschouw’, was actief in het
Ouderen Platform Zevenkamp,
platform Nesselande en zorgde ervoor dat zijn aandeel in
de postverzorging voor de
Bewonersorganisatie Zevenkamp altijd op tijd bij iedereen

Met het overlijden van Floor
verliezen wij een fijne vriend
en een actieve medebewoner.
Het bestuur van de Bewonersorganisatie Zevenkamp, de
vele vrijwilligers en het ondersteuningsteam wensen de
familie van Floor veel sterkte
in de komende periode.

Een enorme courgette van wel 57 cm
door Floor in zijn tuin gekweekt.

2

Zevenkamp Bugel, Jaargang 11 - nummer 5, Oktober 2003

Zelfstandigen in Zevenkamp

Brabantse gezelligheid in Zevenkamp
Op de hoek van het Duimdropplein, nabij metrohalte Nieuw
Verlaat bevind zich een van de
weinige bruincafe’s die Zevenkamp rijk is: café de Ring. De
redactie van wijkkrant Bugel
ging langs om de sfeer te proeven, want ook overdag blijken
meerdere barkrukken bezet in
het buurtcafé.
Om en nabij een jaar geleden
opende het café, zoals de naam al
verklapt, gelegen aan de Zevenkampse Ring, haar deuren. Het is
de eerste keer dat uitbater Frank
Vergouwen zelf een kroeg runt.
Alhoewel, alleen, hij doet het wel
samen met zijn vrouw. Eén voorwaarde voor de samenwerking:
ieder heeft een aparte fooienpot.
Frank heeft zijn strepen in het
horecaleven de afgelopen jaren
onder meer verdiend bij Portobello aan de Coolsingel en de
Brasserij in Capelle. Het werk in
de Rotterdamse horeca is onder
meer de reden dat de van oorsprong uit Sprundel (Brabant)
afkomstige uitbater zich uiteindelijk in Zevenkamp heeft gevestigd. Na 15 jaar ervaring is het

mooi tijd voor een eigen plek en
Frank voelt zich hier thuis. De
kroeg is overgenomen van een
vorige eigenaar en men is fris
opnieuw van start gegaan.
Uiteindelijk blijkt er in elke wijk
behoefte te bestaan aan een
bruincafé en daar ontbreekt het
in Zevenkamp aan.
De zeventiger jaren
In het café wordt onder meer
gedart en gedobbeld. Zo’n drie
dartsverenigingen weten hun
weg naar de Ring te vinden. Aan
de bar dobbelt men er fanatiek
op los. Verder kan men hier
terecht voor bittergarnituren en
tapt men uiteraard de zogeheten
’Freddy’, het huismerk van de
Ring. Ook vinden er speciale
avonden plaats zoals een 70’ies/
80’ies party en live muziek, waaronder ex-soundmixer Arno Kolenbrander.
Het blijkt dat het café steeds
meer aantrekkingskracht op de
buurt uitoefent. In het begin
kwam stapjeugd hier vooral om
’in te drinken’ voor het uitgaan in
de stad. Tegenwoordig blijven
steeds meer jongeren tot slui-

Column de Brainbreker:

tingstijd. Maar
komen er alleen
mensen uit de
buurt? Vandaag
vinden we zelfs
iemand uit de
wijk Kralingen
die beweert dat
de Ring ’een
wereldtent’ is
en speciaal een
blokje om fietst
voor dit cafébezoek. De laatste
maanden begint
het vooral op
vrijdagen
zaterdagavond
steeds drukker
en gezelliger te
worden. Binnen
zeer korte tijd
is de Ring uitgeVan Frank Vergouwen straalt de gezelligheid af.
groeid tot een
populair buurtcafé.
van dit winterse evenement. Dat
De komende winter staat er een wordt dus een week lang feest in
apres-ski week van drie tot en de Ring. Aan de houding van
met negen november gepland, Frank valt af te leiden dat dit
compleet met schuim, stamppot zeker gaat lukken.
en schnapps. Door het verspreiden van flyers zal heel de buurt Café de Ring is open van maanop de hoogte worden gesteld dag tot en met zaterdag van

Kansarm of Kansrijk?

Iemand met een grote woning met garage krijgt nieuwe buren. Hij is daar niet zo blij
mee en laat dat met handen- en voetentaal en in gebrekkig Nederlands dan ook aan
zijn buren weten: Ik vind het helemaal niet leuk dat er Turken naast mij zijn komen
wonen." "En waarom dan wel niet?" vraagt de Turkse buurman in onvervalst Nederlands
met een slechts licht accent waarin de Turkse afkomst nog net hoorbaar is. "Daardoor
daalt de waarde van mijn huis." De nieuwe buurman, niet op zijn achterhoofd gevallen,
dient hem van repliek: "Omdat ik mij kan permitteren naast een welgestelde
Nederlander te wonen, stijgt de waarde van mijn huis. Hartelijk dank voor de kans die
ik heb gekregen en genomen." Beste lezer, U begrijpt dat dit voorval waarschijnlijk niet
zalplaatsvinden, danwel ooit heeft plaats gevonden. Het ontsproot aan mijn gedachten toen ik de afgelopen tijd in de media kennis nam van de discussie aan de Cool (ik
bedoel in de gemeenteraad) over kansarmen. P.S. Hebt u daarbij iets gelezen of
gehoord over een discussie over kansrijken? Rijk wil volgens mij zeggen: er voldoende van hebben en arm wil zeggen er een tekort aan hebben. Als ik het goed begrijp
zijn kansrijken, mensen die het hebben gemaakt in de maatschappij. Zij wonen in riante woningen en dure penthouses, rijden minimaal in twee auto`s, hebben een topfunctie, waarbij een (derde lease-)auto met chauffeur hoort, en de kids studeren aan
de universiteit en na hun afstuderen gaan ze nog naar Yale of Harvard. O ja, minimaal
twee maal per jaar op vakantie met de zaken-jet. Maar volgens mij klopt bij deze
Medelanders het begrip kansrijk niet. Zij hebben de kansen gehad en gegrepen. Er zijn
voor hen geen uitdagingen meer, of het zou nog luxer en groter en meer moeten zijn.
Zij hebben geen kansen meer. Zij zijn kansarm. Eens waren zij kansrijk, toen ze nog
jong waren. Toen ze nog naar school gingen en hun vrije tijd alleen nog maar vulden
met paardenraces, hockey, zeilen, skien, rally-rijden en lunchen met de jaarclub (om
maar wat vrije tijdsbestedingen te noemen). Daaarin moesten zij zich nog bewijzen en
dus loeren op hun kansen. Conclusie: de zogenaamde volwassen kansrijke
Medelanders die hun kansen hebben benut, zijn feitelijk de kansarmen van onze
samenleving, want zij hebben geen kansen meer. Zo door- redenerend zijn de kansarmen uit de Cool-discussie dus de kansrijken. Zij hebben nog veel kansen. Kans op een
baan, misschien zelfs een baan met een auto, ik bedoel serviceauto als betrokkene
technisch is. Kans op een eenvoudig huurhuisje, als dat er al is gezien het woningbeleid van de Cool. Kans op de mogelijkheid om bij de (kans)"rijken" een dienstje te doen,
bijvoorbeeld in de manege de paarden verzorgen of de Bentley en Daimler te poetsen.
Hun kinderen hebben (op grond van de leerplichtwet) kans om de basisschool te doorlopen. De grootste kans is wel de kans om het land uitgezet te worden. Volop kansen
dus. Waar zeurt de Coolsingel eigenlijk over? Het gaat mijns inziens niet om kansarm
of kansrijk. Het gaat er om of onze Medelanders die volgens mijn filosofie kansrijk zijn,
de mogelijkheden krijgen, hebben en houden om die kansen te grijpen en te benutten. Dat is een zaak van ons allemaal. Of je nou links of rechts politiek denkt. Pas als
we er voor zorgen dan al onze Medelanders gelijke kansen krijgen en de mogelijkheid
deze te KUNNEN benutten, dan zijn we pas echt bezig om onze SAMENleving weer volwaardig te maken. Niet alleen op de Coolsingel, maar ook in Prins Alexander en

Foto: Marcel Tiel.

14:00 uur tot 00:00 uur en vrijdag
en zaterdag tot 02.00 uur.
Café de Ring, Zevenkampse Ring
761, telefoon 010 - 4551102
De redactie van wijkkrant Bugel
wenst de mensen van café de
Ring nog vele jaren Brabantse
gezelligheid in Zevenkamp toe.

Lekker eten met ...

artin

Pruttelpotje met kip
Deze keer een makkelijke pruttelpot voor weinig geld.
Neem een watjang of een grote braadpan, doe er een klont boter of
een scheutje olie in. Schep er twee theelepels milde kerrie in, laat
heet worden en bak hierin twee uien glazig.
Dan de schoongemaakte stukjes kip, of een halve kip erin, al naar
gelang u wenst en braadt die even rondom aan.
Neem een pak gezeefde tomaten en een blikje tomatenpuree en meng
beide met evenzoveel water. Giet dit over de kip totdat alles onder
staat. Het vuur zachter zetten en voor een half uur laten pruttelen.
Natuurlijk op smaak brengen met peper, zout en wat nootmuskaat.
Mocht de vloeistof verdampen, dan weer aanlengen met wat water. Al
naar gelang uw smaak kunt u kruiden toevoegen zoals basilicicum,
rozemarijn en thijm.
Als de kip van de botjes valt is het eigenlijk al klaar, maar om er een
volle maaltijd van te maken kunt u er nog een half pond sperciebonen
bijdoen, wat stukjes wortel en eventueel voor de kleur wat mais uit
blik (of vers). Het geheel laten pruttelen totdat de bonen gaar zijn.
Andere groenten kunnen natuurlijk ook, zoals courgettes of aubergines.
U kunt dit pruttelpotje opdienen met rijst, couscous of aardappelen.
U kunt er ook aardappelen in stukje gesneden van ongeveer 1 cm erbij
doen (tegelijk met de bonen).
Als extra kunt u er nog een reeds hard gekookt ei bij doen. Dat ei
neemt dan de specerijen makkelijk in zich op en krijgt daardoor een
lekker smaakje.
Eet smakelijk!!
Ingrediënten voor 4 personen.
1/2 kip
250 gram bonen
250 gram peen
100 gram mais
Pakje gezeefde tomaten
Blikje tomatenpuree
Aardappelen of
Couscous of
Rijst

Basilicum
Thijm
Rozemarijn
Kerrie
Peper
Zout
Nootmuskaat
Eieren
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Wijkaccommodatie de Scheg 010-4563993

Activiteiten in de Scheg
Mosselavond
Ook dit jaar weer een supergezellige mosselavond. Onbeperkt
mosselen eten, een glaasje wijn,
een dansje, een beter recept
bestaat er niet. U begrijpt het,
dat wordt weer snel reserveren,
want elk jaar zit de zaal vol.
Vrijdag 31 oktober 2003.
Aanvang 20.00 uur.
Entree a 10,00 inclusief mosselen, sausjes, brood en een glaasje
wijn.
De Zolder
Kindertheater Roel Pot
Op zolder kan je van alles vinden.
Verkleedspullen en goocheltrucs,
eigenlijk moeten Dodo en Liesje
overal van af blijven. Lachen, gieren en brullen.
Vrijdag 7 november 2003.
Aanvang 16.00 uur.
Entree a 2,50.
Vanaf 4 jaar.

Vrijdag 21 november 2003.
Aanvang 20.00 uur.
Entree a 6,00.
Sinterklaasje kom maar binnen
Toverpiet Carlos
Alleen voor kinderen die nog in
hem geloven, dus vanaf 3 jaar.
Toverpiet Carlos komt vóór de
aankomst van Sinterklaas even
kijken of de kinderen lief zijn
geweest. Een middag vol plezier,
ongelooflijke toverkunsten en
niet te vergeten het zingen van
Sinterklaasliedjes begeleidt door
Toverpiet Carlos met gitaar en
mondharmonica.
Vrijdag 28 november 2003.
Aanvang 16.00 uur.
Entree a 2,50

Bruintjes Bier Bruist Beter
Amateurtoneel TATIO
Een vrolijk blijspel in 4 bedrijven.
Betekent weer een avond vol
onverwachte ontwikkelingen.
Kortom, een avond met een lach
en een traan.
Vrijdag 14 november 2003.
Aanvang 20.00 uur.
Entree 2,50.

Het Kerstverhaal
Sprookjestheater Margo van SchieBiesta
Margo vertelt het Kerstverhaal en
nodigt vervolgens de kinderen
uit om dit met haar na te spelen.
Na de voorstelling een Lampionoptocht met muziek van een echt
draaiorgel. Bij terugkomst staat
de warme chocolademelk klaar
en zingen we met elkaar bekende
kerstliedjes.
Vrijdag 19 december 2003.
Aanvang 16.00 uur.
Entree a 2,50.

Smartlappenavond
Pierre van Duyl
Wij zorgen voor de tekst, Pierre
voor de muziek, u voor de zang.
En of dit nu zuiver of vals is met
elkaar belooft het een muzikale
happening te worden waarbij we
hopen dat de zakdoeken droog
blijven.

Kerst samenzang
Een middag voor iedereen die
van zingen en gezelligheid
houdt. Inclusief kopje koffie of
thee met kerststol en een ’surprise’ buffetje.
Vrijdag 26 december 2003.
Aanvang 15.00 uur.
Entree a 6,00
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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.
Er zijn inmiddels meer dan
1800 deelnemers.
Van 10.00 tot 12.00 uur
kinderkleding/speelgoed
brengen.
Van 13.00 tot 15.00 uur
kinderkleding/speelgoed
verkoop.
Van 16.00 tot 16.30 uur
ophalen restant
kinderkleding/speelgoed.
+ de opbrengst van het
verkochte minus 20%.
Deze 20% is voor de zaalhuur,
eventueel nieuw aan te schaffen materialen en voor nieuwe activiteiten in De Scheg.
Voor meer info:
De Scheg, telefoon 456 39 93.

Het Divali feest in de Scheg
Op 25 oktober 2003
viert de Hindoe
gemeenschap over
de hele wereld het
DIVALI feest. Het
feest staat in het
teken van de overwinning van het
goede op het kwade.
Afhankelijk van de
maanstand ter plaatse, zal Divali over
heel de wereld gevierd worden. Zo ook
in Nederland en dus
ook in Zeven-kamp.
Ter gelegenheid hiervan zal er in wijkgebouw De Scheg een
toneelstuk worden
uitgevoerd door de
jeugd.
De achtergronden
van het Divali feest
Het verwijderen van
duisternis speelt bij
alle wezens een zeer
belangrijke rol. Door
het licht kunnen wij
immers waarnemen.
Waarnemen is in
leven zijn. In het donker wordt ons waarnemingsvermogen
tot een minimum gereduceerd of helemaal te niet gedaan.
Het licht is het symbool van het
leven en wordt vergeleken met
goedheid (schenker van geluk en
voorspoed) en duisternis (kwaad,
tegenspoed en onwetendheid). In
de Indiase (Hindoe- ) cultuur is de
symboliek van het licht op velerlei manieren tot uitdrukking
gebracht en als zodanig ook vereerd. Een van de meest in het
oog springende gebeurtenissen
van de aanbidding van het licht,
is het Divali feest: het feest der
lichten, het illumineren van je
omgeving.
Dit feest wordt gevierd op de
laatste dag van de donkere
maandhelft van de maand kaartiekaa (periode oktober en
november), in de volksmond
kaartiek genoemd. De Hindoekalender gaat uit van de maanmaand en daarom valt Divali
ieder jaar op een andere datum.
Oorsprong
Het Divali feest dateert uit de

oudheid en vindt haar oorsprong
in zowel filosofische, historische,
godsdienstige, culturele en maatschappelijke achtergronden. Vele
van deze vereringen zijn door de
jaren heen, mede misschien door
verdeelde opvattingen en onwetendheid of de drang naar het
moderne leven, gedeeltelijk verwaarloost of is de aard ervan
anders geïnterpreteerd.
Op de tweede avond voor het
Divali feest gedenkt men de
geboorte van de heilige Dhanwantarie, de stichter van de stad
Kaashie (het huidige Varanasie)
en de grondlegger van de
Ayurwedische geneeskunst. De
avond voor het feest herdenkt
men de overwinning van God
Krishna op de demon Narkasur.
Op de avond van het Divali feest
wordt de Heilige Lakshmi (de
schenkster van geluk en voorspoed) aanbeden. Aan alle voorvallen van het Divali feest is er
sprake van de overwinning van
het goede op het
kwade.
Daarom is het
geenszins verwonderlijk dat de belijders van het Hindoeïsme aan deze
gebeurtenissen
veel waarde hechten, de overwinning van het goede
op het kwade, victorie van bewustzijn op de onwetendheid, zegeviering van waarheid
op onwaarheid, gewaarwording van
vreugde op smart,
overmeestering
van blijmoedigheid
op
deemoedigheid.

Den heer Kissoem schreef voor de Scheg dit toneelstuk.

Innerlijke verandering
Voor de ontvankelijkheid van
vreugde en voorspoed is het van
menselijk belang dat men zich
innerlijk verandert. Wanneer
kwaad, jaloezie, overheersing op
anderen, leugens, bedrog en andere negatieve elementen in je
aanwezig zijn, is het moeilijk om
de boodschap van het Divali feest
te ontvangen. Men zal zich open
moeten stellen voor de boodschap. Op de avond van het Divali
feest uit men zijn of haar diepste
gevoelens tot de allerverhevenste moeder. In huiselijke kring
wordt zij geëerd met bloemen,
wierrook, dia’s (speciale lichtjes),
zoetigheden, gebeden en zang.
Hierbij vragen wij aan de barmhartige moeder om ons te zegenen, kwade en boze gebeurtenissen uit ons leven te bannen en
ons met rijkdom, wijsheid,
geduld, verdraagzaamheid, voorspoed, naastenliefde en behulpzaamheid te vervullen. Hierdoor
zullen wij ons als een waardig
mens kunnen instellen en alles
wat het leven ons geeft met een
opgewekt karakter kunnen aanvaarden.
Om dit alles bondig samen te vatten is er een zeer toepasselijke
vers in de Brihadaranyak Upanishad geuit:
‘Asato ma, sad gamaya, tamaso ma,
jyotir gamaya, mrityor ma, amritam
gamaya’
Vertaald: Leid mij uit de onwerkelijkheid naar (of tot) de werkelijkheid, leid mij uit de duisternis
(onwetendheid) naar het licht,
leid mij uit de dood naar de
onsterfelijkheid (namelijk het
verlossen van de kringloop van
het telkens weer geboren worden).
Iedereen een Shubh Divali toegewenst
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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 Programmaoverzicht Telefoon 010-4555017
Opvoeden, een vak apart!
Vanaf oktober/november worden
er in Buurtcentrum Uittiebuis een
aantal cursussen en themabijeenkomsten georganiseerd, waarbij
opvoeding centraal staat. Onder
vakkundige leiding van docenten
van het Centrum ”Doen”.
Pubers een vak apart
Voor ouders een niet altijd even
gemakkelijke periode als het kind
eigen keuzes gaat maken en zich
afzet tegen de ouder. Tijdens de
twee uur durende bijeenkomst
wordt er informatie gegeven over
de ontwikkelingsfase van het
kind in de leeftijd van 12 tot 18
jaar. Ook worden er verschillende
problemen besproken, waar ouders in de fase tegen aan kunnen
lopen, zoals het niet na komen
van afspraken en huisregels, dragen van extreme kleding, spijbelen en drugsgebruik.
Dinsdag 28 oktober 2003.
Van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Kosten a 9,50 ( Rotterdampas a
6,18).
Opvoeden, ga er maar aan staan
Voor ouders van kinderen in de
leeftijd van 4 – 12 jaar. Hoe
bereid je als ouder je kind erop
voor en hoe ga je om net de verschillende problemen waar je in
de opvoeding tegen aan loopt.
Maandag 29 september 2003.
Van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Kosten a 71,- (Rotterdampas a
46,15) voor vijf bijeenkomsten.
Basisprincipes en valkuilen
Voor ouders van kinderen in de
leeftijd van 4 tot 12 jaar
Dinsdag 17 februari 2004, 20 –
22 uur, kosten a 9,50 (R’dampas
a 6,18
Pesten
Voor ouders van kinderen van 4
tot 18 jaar.
Dinsdag 5 april 2004.
Van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Kosten a 9,50 (Rotterdampas a
6,18).
Weerbaarheidcursus ’Zo sterk als
een beer’
Voor kinderen van 10 jaar tot en
met 12 jaar:
Maandag 27 oktober 2003 start.
Voor kinderen van 8 jaar tot en
met 9 jaar:
Maandag 26 januari 2004 start.
Rommelmarkt in Uittiebuis
De markt is voor publiek geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Volwassenen betalen 1 euro en
kinderen mogen voor 50 cent
naar binnen.
Zonndag 26 oktober 2003.
Bijeenkomsten voor vrouwen
In een gezellige, ontspannen en
luchtige sfeer, waarin ieder zo
mag zijn zoals die is praten we
over diverse onderwerpen die
vrouwen aangaan zoals bijv.
opvoeding: kinderen in diverse
leeftijden, adhd, verzorging,
samen spelen, relaties: manvrouw, familie, vrienden, kinderen, vrouwen: gezondheid, psychosomatiek, combinatie werken
en zorgen, afvallen en aankomen,
grenzen stellen, positief denken,
waar haal je je energie vandaan,
financiën: creatief omgaan met
geld, keuzes maken.

Iedere 1e en 3e woensdagochtend van de maand.
Op 22 oktober,19 november, 3 en
17 december 2003.
Van 9.30 uur tot 11.00 uur.
Kosten zijn a 1,50 per keer +
gratis kopje koffie.
Activiteiten voor 50-plussers
Werking van het geheugen.
Mevrouw Ottenhoff vertellen
over de werking van het geheugen. Waarom vergeten we dingen, wat is het verschil tussen
horen en luisteren, wat is het nut
van geheugentraining enzovoort.
Op 27 oktober 2003.
Van 14.00 uur tot 15.30 uur.
Entree is gratis.
Bingo
Zondag 9 november 2003.
Aanvang 14.00 uur.
Zaal open en boekjes kopen
vanaf 13.30 uur.
Kosten voor 1 boekje a 5,-, voor
3 boekjes a 11,-.
Kookcafé/Maaltijd 50+
Iedere derde dinsdag van de
maand is er kookcafé. Geen zin
om te koken, maar wel lekker
eten? U hoeft niets te doen,
alleen maar aan te schuiven!
Op 21 oktober, 18 november en
16 december 2003 staan de vrijwilligers weer voor u klaar.
U kunt zich tot uiterlijk 12.00 uur
de maandag ervoor telefonisch
opgeven.
Voor slechts a 4,- per keer (voor
het kerstdiner in december a 5,-)
Om 13.00 uur.
Zaal is open vanaf 12.30 uur.
Erasmusbrug
De heer Bouman vertelt aan de
hand van een prachtige diaserie
met geluid, over de bouw van de
Erasmusbrug.
Op 24 november 2003.
De middag begint om 14.00 uur
en is om ongeveer 15.30 uur
afgelopen.
Entree is gratis.
Cursus geheugentraining
Voor alle 50-plussers die ervaren
dat het geheugen hen wel eens in
de steek laat. In deze cursus krijgen deelnemers inzicht in hun
eigen geheugen en alledaagse
vergeetachtigheid.
Op 18 november 2003 tot en met
3 februari 2004 (10x).
Van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Kosten a 30,-, met Rotterdam Pas
a 19,50
Materiaalkosten a 6,-.
Cursus contacten en vriendschappen
Voor vrouwen vanaf circa 60 jaar
die hun bestaande vriendschappen willen verbeteren of nieuwe
vriendschappen zouden willen
sluiten.
Van 18 november 2003 tot en
met 3 februari 2004 (10 x)
Van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Prijs: a 25,- inclusief lesmateriaal.
De cursus wordt gegeven in
buurthuis Alexanderpolder.
Kinderkoken
Lekker eten maken is een kunst.
En hoe jonger je leert koken, hoe
lekkerder het wordt naar mate je
ouder wordt en hoe langer je er
plezier van hebt.
Start op 28 of 29 oktober 2003.

Van 16.00 uur - 17.30 uur.
Kosten: a 51,- (Rotterdampas a
33,15).
Kinderkerstdisco
De jongens komen in galakostuum en de meisjes in avondjurk.
Voor kinderen van 4 tot en met 7
jaar:
Van 18.30 uur tot 19.30 uur met
dansen en leuke spelletjes.
Voor kinderen van 7 tot en met
12 jaar:
Van 19.45 tot 21.00 uur.
(Voor de tweede disco kunnen de
kaartjes in de week, die eraan
vooraf gaat gekocht worden aan
de balie van buurtcentrum
Uittiebuis). Er kunnen niet meer
dan 75 kinderen in de discozaal.
Kosten voor de disco zijn a 1,-.
Kinder-Kerst-circus in Ahoy
Ga mee met Uittiebuis naar het
grootste en oudste wintercircus.
Geniet van Acrobaten, jongleurs,
wilde dieren, fantastische clowns
en bloedstollende acts.
Alle kinderen uit Zevenkamp van
5 tot en met 12 jaar kunnen mee.
Schrijf je voor 6 december in,
want op=op!
Woensdag 24 december 2003.
Van 12.15 uur tot 17.00 uur.
Kosten a 3,40.
Dit jaar gaan we met bussen naar
het kerstcircus te gaan in verband met de veiligheid. Hiervoor
vragen we per kind een vergoeding van a 3,40-.
Suikerfeest
Deze vastenperiode die dit jaar
van ongeveer 26 oktober tot 27
november duurt, heet de
Ramadan, zo genoemd naar de
negende maand van het
Islamitische jaar.
Van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Leeftijd tot 12 jaar.
Kosten: a 1,20.
Sinterklaas
Sinterklaas zijn komst is al voorbereid door hem een kaart van
de omgeving van het buurtcentrum aan te bieden en er huisjes
voor de kinderen op te zetten
met een schoorsteen.
Van 16.00 - 18.00 uur.
Tot 8 jaar.
Kosten: a 1,20.
El dia de los Muertos
De dag van de doden. In samenwerking met ”Viva Mexico”. Er is
dans en eten, er is film en er is
muziek. Het zal een absoluut
gekleurd en cultureel feest zijn.
Op 1 november 2003.
Van 17.00 tot 24.00 uur.
Entree a 5,00 per persoon.
Zodra de Spanjaarden in 1521
Mexico veroverd hadden deden
de Rooms Katholieken pogingen
overeenkomsten te vinden tussen de Christelijke en Indiaanse
geloofsovertuiging. Deze vonden
zij onder meer in het (toevallig)
samenvallen van de viering van
het aloude Azteekse oogstfeest
met Allerzielen en Allerheiligen
op 1 en 2 november. In de loop
van der tijd groeide dit uit tot ”El
dia de los Muertos” een fantastische unieke mengeling van
katholieke en indaanse gebruiken en het belangrijkste Mexicaanse feest.
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Wooncentrum Nieuw Verlaat viert 20-jarig bestaan

De oudeste en de jongste bewoner samen op de foto.

Foto’s: Corstiaan Breedveld.

Wooncentrum Nieuw Verlaat
vierde onlangs haar twintig
jarig bestaan tegelijk met de
opening van de vernieuwde
recreatiezaal.
De oudste bewoonster Mevrouw Farineaux wijst vrolijk de nieuwe naam aan.

Het wooncentrum huisvest
tweehonderd senioren die zelfstandig, maar beschermd wonen. Dit uit zich onder meer in
de aanwezigheid van alarmering,
een servicepunt en een huismeester, Freek Krijgh. Het feest
dat op 18 september 2003
plaatsvond was georganiseerd
door de bewonerscommissie en
vrijwilligers van het Wooncentrum. Ruim 150 bewoners waren
samen met huishoudelijke staf,
medewerkers en iedereen die bij
de dagelijkse gang van zaken
betrokken is, aanwezig. De recreatiezaal is door verhuurder

Maasanker voorzien van nieuw
tapijt, nieuw meubilair en een
likje verf.
Mevrouw Farinaux 103 jaar
Ter gelegenheid van de opening
van de gereviseerde recreatieruimte werd onder de bewoners
een prijsvraag uitgeschreven voor
het bedenken van een nieuwe
naam voor de zaal. Mevrouw
Farinaux, die in oktober 103
hoopt te worden, onthulde de
nieuwe naam van de recreatiezaal
‘open deuren’. Dit staat symbool
voor het feit dat de zaal voor

iedereen toegankelijk is. Het is
prettig wonen in het wooncentrum voor 55plussers volgens
huismeester Freek: ‘De laatste
tijd zijn er wat jongere bewoners
bijgekomen die goed in staat blijken om zelfstandig allerlei dingen te organiseren, zoals barbecues en braderieën’. Het geld dat
hiermee wordt verdiend gaat in
een potje van de bewonerscommissie. ‘Het werkt als een cirkel,
bewoners organiseren dingen en
met de eventuele opbrengst
worden dan weer nieuwe activiteiten op touw gezet’.

Allerlei lekkere hapjes verhoogden de feestvreugde.

Educatieve tuinen
Zevenkamp - Maandagavond 29
september 2003 werd tijdens de
openbare raadsvergadering in
het pand van de deelgemeente
Prins Alexander aan het Prins
Alexanderplein de beoogde subsidiestop op de educatieve senioren- en schooltuinen aan de
Lieven de Keystraat (Het Lage
Land), Cole Poterstraat (Zevenkamp) en het Geelkruid (Ommoord) middels een ‘coalitiebrede’ motie voorkomen. Een politiek besluit op gemeentelijk
niveau voorkomt dat zowel jong
als oud op korte termijn de
mogelijkheid wordt ontnomen
om binnen een stedelijk gebied
als Rotterdam, binnen de eigen
(deel)gemeente te genieten van
een leerzaam stukje natuur.
Gebruikers van de tuinen lieten
er geen gras over groeien en
voerden stevig actie tegen de
voorgenomen bezuinigingen.
Ontwikkelingen
Als we de gebeurtenissen rondom de educatieve tuinen in volgorde plaatsen, ziet alles er in eerste instantie heel rooskleurig uit.
De bedoeling was dat het aantal
van drie tuinen, verspreid door

de deelgemeente P.A. zich zou
uitbreiden tot vijf. Met name jongeren uit groep zes en zeven van
in totaal 28 scholen uit de wijken
maken veelvuldig gebruik van de
educatieve schooltuinen aan de
Lieven de Keystraat en het
Graskruid (de locatie aan de Cole
Porterstraat betreft een exclusieve seniorentuin). De nieuwe wijk
Nesselande bood voldoende
draagvlak voor twee extra gesubsidieerde educatieve tuinen. De
eerste palen waren bij wijze van
spreken al geslagen maar de
bezuinigingen van het kabinet
Balkenende beïnvloeden het dagelijks leven van de burger sneller en meedogenlozer dan verwacht.
Bezuinigingen
Medio Juni krijgt de Vereniging
Educatieve Tuinen Prins Alexander als voorbereiding op de beoogde bezuinigingen te horen
dat de geldkraan voor de tuinen
binnen drie jaar langzaam zal
worden dichtgedraaid. Reden
voor scholen, senioren en de deskundige begeleiders om raadsleden van de deelgemeente te
bestoken met brieven, tekenin-

gen, petities en e-mail. In eerste
instantie wordt er in totaal voor
a 170.000 gesnoeid met het
’drie jarenplan’. De tuinen behoren niet tot de ’kerntaken’ van de
deelgemeente. Op zich roept dit
vraagtekens op aangezien de tuinen juist hun meerwaarde bewijzen door de mate waarin jong en
oud gebruik maakt van het alsmaar slinkende aanbod van groen
in stedelijke gebieden. Tegenwoordig dreigt met name de
jeugd een achterstand op te
lopen wat betreft kennis en deelname aan natuur en milieu. Als de
jeugd hier niet mee in aanraking
komt, ontbreekt het besef van de
waarde hiervan.
Coalitiebrede motie
De deelgemeente kon het signaal
van de burgers niet negeren en
tijdens de eerste vergadering
over de bezuinigingsnota werd
een alternatief plan op tafel geschoven. De raadsleden erkennen
dat de tuinen gehandhaafd moeten blijven, alleen dienen de deelnemende scholen het bedrag
(jaarlijks a 50.000 ) zelf op te
hoesten, uitgezonderd de zogenaamde ROAB scholen. Op jaarbasis betekent dit dat er voor
elke groep die meedoet a 2500
betaalt moet worden. Minpuntje
van dit plan is dat het op voor-

hand al duidelijk is dat de scholen zich dit bedrag niet kunnen
veroorloven en dat de tuinen dus
alsnog dreigen te verdwijnen. De
bezuiniging van de deelgemeente
wordt op deze manier echter wel
gehaald. Het protest van alle
betrokken partijen bleef aanhouden en dit keer spraken met
name ouders van scholieren zich
uit tegenover raadsleden. Zo
hield een van de moeders tijdens
de vergadering van maandag een
emotioneel betoog voor het
behoud. Uiteindelijk sprak mevrouw J. v. Drongelen (portefeuillehouder beheer buitenruimte,
sport en milieu) het verlossende
woord. Een motie van CDA/ PvdA/
GroenLinks/ SP weet de tuinen
veilig te stellen. De komende
jaren blijft alles zoals het nu is.
De subsidie voor de educatieve
senioren- en schooltuinen blijft,
alleen komen de beoogde tuinen
in Nesselande te vervallen. De
Brede School in deze wijk mag
het gebied echter wel gebruiken
om zelf te tuinieren. Dit valt dan
onder het cluster ’sport en recreatie’ van de deelgemeente.
Meer dan grond vullen alleen
Hoewel Petra van Rijswijk, projectleider Educatieve Tuinen
Prins Alexander dit laatste
betreurt, geeft zij te kennen ont-

zettend blij te zijn met het
behoud van de huidige tuinen en
het feit dat de Brede School in elk
geval gebruik mag blijven maken
van de groenstrook in Nesselande. Zij benadrukt de expertise
en kennis van de medewerkers:
’Wij doen meer dan een stuk
grond vullen’.
Dagelijks is er een harde kern van
zeven medewerkers het gehele
jaar door actief in en rond de tuinen. In het voorjaar en de zomer
is men bezig met kennisoverdracht en begeleiding van jongeren en ouderen op de tuinen. Gedurende herfst en winter vindt er
onderhoud aan de tuinen plaats
en zijn de experts te vinden op
scholen in de wijk of in een van
de kenniscentra op de diverse locaties. Nog nooit heeft de organisatie te maken gehad met bezuinigingen die zo rigoureus van
aard waren. Het is uiteindelijk
goed afgelopen, maar de gebeurtenissen geven wel aan dat de
tuinen met het oog op de toekomst zullen moeten oriënteren
op continuering van de werkzaamheden. Hoewel de bezuiniging met een zogenaamde ’coalitiebrede’ motie is omzeild, valt
dit grotendeels te danken aan het
aanhoudende protest van ouderenplatforms, scholieren en ouders.
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Dit keer
geen
Wijkbreed
Deze twee binnenpagina’s
van de Bugel waren tot
voor kort de plek voor
Wijkbreed informatie. Een
samenwerkingsverband
van de drie corporaties in
Zeven-kamp, Deelgemeente
Prins
Alexander,
Bewonersorganisatie Zevenkamp en het opbouwwerk.
Interne verdeeldheid tussen besturen van deelgemeente en de corporaties
maakte het voor de redactie van Wijkbreed onmogelijk om een breed gedragen
Wijkbreed op dit moment
uit te geven. De redactie
van de Bugel heeft dan ook
gemeend deze twee pagina’s dan ook zelf te moeten invullen.
Natuurlijk hopen wij van
harte dat Wijkbreed het
volgende nummer weer op
de vertrouwde
plek terug te vinden is.
De redactie van de Bugel.
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Productnorme
Zevenkamp - Donderdag 25 september jongstleden trok een
delegatie van buurtbewoners
samen met een wijktoezichthouder van de ROTEB en de
beheercoördinator van de deelgemeente zevenkamp in voor
een zogenaamde ‘productnormering’, ofwel wijkschouw.
Productnormering is ontwikkeld in het kader van uitvoe-

ringsprogramma ‘Schoon en
Heel’ en moet aanzetten tot normen voor het vaststellen van de
kwaliteit van de buitenruimte.
Normen over Schoon: de vervuiling van de verharding, het
groen en het water, en voor vervuiling
veroorzaakt
door
onkruid, papierkorven, uitwerpselen en graffiti. En over Heel:
bestrating, plantsoenen, straatmeubilair en plantenbakken.
Maar al te vaak bestaat er onenigheid over de opvatting hoe
erg een buurt vervuild of verloederd is. De productnormering
geld hier als een instrument om
overeenstemming te bereiken
over wat we verstaan onder bijvoorbeeld ‘zeer vuil en volledig
kapot’ of ‘opgeruimd en in
goede staat’. Speciaal hiervoor is
door programmabureau’Schoon
en Heel’ in samenwerking met
ROTEB en Gemeentewerken
Rotterdam een normeringstelsel
ontwikkelt, dat wil zeggen een

klapfolder met kleurenfoto’s en
tekst. Aan de hand van voorbeelden in deze folder kent het team
van bewoners en vakkrachten
een bepaald schouwpunt een
score toe. Een score op niveau

één betekent zeer vuil en volledig
kapot. Niveau vijf staat voor zeer
schoon en volledig heel.
Schouwpunten
Per wijk worden er ongeveer vijftig schouwlocaties aangewezen.
De punten worden bezocht en na
het doorlopen van de straat
wordt ter plekke driehonderd en
zestig graden geschouwd. Het
normeringstelsel wordt hierbij
gehanteerd. Tijdens het jaar zijn
drie perioden aan te wijzen,
waarbinnen het organiseren van
de meting het meest voor de
hand ligt, te weten: lente, hoogzomer en herfst. Op deze
momenten is de invloed van elk
jaargetijde het meest merkbaar
(invloed bloesem, bladuitval,
gebruiksdruk op de buitenruimte). Mocht het gebeuren dat een
bepaald punt het niveau onevenredig naar beneden haalt, dan
wordt dit apart vermeld. Als het
meerdere punten betreft, gaat
het totale niveau omlaag.
Resultaat
Het idee van een productnormering op zich is erg goed, alleen
verwachten bewoners dat er aan
de matige en slechte punten ook
direct wat wordt gedaan. Dit is
niet altijd perse het geval. De uitgangspunten van de productnormering beschrijven de volgende
mogelijkheden met de verzamelde gegevens.
Oorzaken en gevolgen van wat er
in de buurt aan de hand is scherp
te krijgen Structurele verbete-

ringsmaatregelen voor te stellen
(aan bijvoorbeeld de wijktafel
Wijkservice). Het verloop van de
kwaliteitsniveaus in de tijd volgen Opdrachten verstrekken aan
ploegen om bepaalde niveaus in
een buurt direct te verhelpen
Onlangs werd tijdens de raadsvergadering van de deelgemeente Prins Alexander. bekend
gemaakt dat de wijk Zevenkamp
gemiddeld 3,7 scoort. Aangezien
de norm voor Rotterdam op 3 is
vastgesteld, zit de wijk dus
boven het stedelijk gemiddelde.
Volgens J. de Boer, (beleidsmedewerker van de deelgemeente
Prins Alexander is de productnormering niet specifiek op
klachten gericht, maar maakt het
deel uit van een meerjarenprogramma. De resultaten van de
schouw zijn bedoeld als ijkpunt
in een langer tijdsbestek. Het is
niet bedoeld als klachtenlijst, al
wil dit niet zeggen dat met dringende klachten niets gedaan
wordt. Er word gekeken of het
gewenste niveau in de wijk aanwezig is en of er op basis van de
schouw maatregelen genomen
moeten worden.
Werkgroep wijkbeheer
In het voorjaar van 2001 heeft er
op eigen initiatief van buurtbewoners een wijkschouw plaatsgevonden. Tineke Oomen van de
Bewonersorganisatie Zevenkamp
(BOZ) wist een werkgroep van
zo’n 40 vrijwilligers op de been
te brengen. De methode onder-
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e r i n g e n w ij k s c h o u w
de deelgemeente. Het is de
werkgroep niet bekend hoe het
rapport is verwerkt.

scheidt zich van de productnormering, omdat de werkgroep
uitsluitend uit wijkbewoners bestaat en dus onafhankelijk is.
Men heeft het hele gebied van

Zevenkamp opgesplitst in vier
delen, zodat mensen uit verschillende delen van de wijk binnen
hun eigen gebied aan de slag
konden. Verder ging men niet uit

Klussendienst voor
huurders
WoonbronMaasoevers biedt sinds enige maanden exclusief voor
haar klanten een nieuwe service aan: de klussendienst. Voor a 17
per uur komen twee klusjesmannen klussen bij de klanten van
WoonbronMaas-oevers.
Het gaat om een proef in
Spijkenisse en Prins Alexander.
Als de proef slaagt dan wordt
deze klussendienst ook bij andere vestigingen van WoonbronMaasoevers ingevoerd.
Tegen een gereduceerd tarief
kunnen klanten van de vestiging
Prins Alexander de klussendienst
inschakelen. Hiervoor is een
samenwerkingscontract opgesteld met de Stichting Dienst
Werk (SDW) die deze klussendienst levert. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om werkzaamheden
als:
witten,
schilderen en behangen
montagewerkzaamheden
timmerwerkzaamheden
aansluiten apparatuur
kleine verhuizingen (binnens-

huis) enzovoort.
De prijs van de klussendienst is
altijd a 17 per uur. Voor de werkzaamheden geldt een minimale
afname van een uur en er komen
altijd twee klusjesmannen. De
klussen worden uitgevoerd op
vaste dagen. Voor Prins
Alexander is dit elke vrijdag van
9.00 uur tot 16.00 uur.
Als klanten van WoonbronMaasoevers Prins Alexander een klusjesman willen inhuren of meer
informatie willen over deze
dienst, dan kunnen zij telefonisch contact opnemen met telefoonnummer (010) 286 88 66 of
langskomen in de woonwinkel
op de vestiging Prins Alexander
van WoonbronMaasoevers Zevenkampse Ring 342.

van schouwpunten, maar heeft
men letterlijk heel de wijk doorlopen. Juli 2001 werd het eindrapport van de wijkschouw gepresenteerd aan het bestuur van

Aangezien de productnormering
van ROTEB en Gemeentewerken
erg actueel is, leeft de gedachte
bij de bewonersorganisatie om
de werkgroep nieuw leven in te
blazen. De bedoeling is dat er
opnieuw een team van wijkbewoners wordt samengesteld om
nu, dik tweeënhalf jaar na de
eerste ‘onafhankelijke’ wijkschouw alle matige en slechte
punten uit het rapport nogmaals
langs te lopen. Hoewel dit los
staat van de productnormering,
grijpen de bewoners dit wel aan
om aan te tonen dat bewoners
op een ander manier aankijken
tegen hoe de buurt er voor
staat. Immers, de bewoners zijn
de deskundigen van hun eigen
wijk. Een groot verschil is dat
men niet uitgaat van één punt in
een straat, maar daadwerkelijk
de hele straat bekijkt. Verder let
men niet op van tevoren bepaalde zaken, maar bepaald men ter
plekke wat de wijkbewoners als
onprettig of onveilig ervaren.
Dit levert uiteraard een heel subjectieve meting op, maar dit
betekent dat er ook belangrijke
zaken aan de orde komen die
niet zijn vastgesteld in de productnormering van Ge-meentebeheer. Denk hierbij aan zaken
als donkere tunnels/ steegjes.

Belangrijk is wel dat bewoners
beseffen dat niets vanzelf gaat.
Roteb en gemeentewerken proberen het publiek zoveel mogelijk voor te lichten hoe men het
beste om kan gaan met klachtmeldingen op het gebied van
Heel en Schoon. Uiteindelijk zijn
de wijkbewoners zelf voor het
grootste deel verantwoordelijk
voor Schoon en Heel binnen hun
wijk. Zo is er ten aller tijde de
klantenservice van de Roteb:
0800 1545. Burgers kunnen hier
met dringende klachten terecht
en ontvangen en schriftelijke
bevestiging van de klacht. Als
het probleem is verholpen,
wordt men hiervan op de hoogte gesteld en bedankt voor het
melden van de klacht. Het blijkt
dus dat wijkbewoners niet hoeven te wachten op een productnormering of een wijkschouw,
voordat (bepaalde) klachten over
de buitenruimte verholpen kunnen worden. Een oogje in het
zijl houden en de telefoon pakken blijkt al vaak het gewenste
resultaat op te leveren.
De vijf niveaus
1 = zeer vuil en volledig kapot
2 = vuil en met gebreken
3 = rommelig
4 = opgeruimd en in goede
staat
5 = zeer schoon en volledig
heel.

Oproep Oproep Oproep
De werkgroep wijkbeheer van de Bewonersorganisa-tie Zevenkamp
(BOZ) wil graag in contact komen met wijkbewoners van Zevenkamp die
hun omgeving met een kritisch oog bekijken. De werkgroep beoogt een
aanvullende schouw te leveren op de productmeting zoals die nu al in
samenwerking met ROTEB en Gemeentewerken Rotterdam plaatsvindt.
Met name wil men aandacht besteden aan de punten die tijdens een
eerdere meting in 2001 als matig of slecht werden beoordeeld.
Wellicht kunt u de werkgroep helpen en zelf punten van verbetering in
de buitenruimte van de wijk aanwijzen. U kunt dit doen door deel te
nemen aan de wijkschouw van de werkgroep wijkbeheer. Afhan-kelijk
van het aantal aanmeldingen zal de schouw ongeveer één of tweemaal
een ochtend of een middag in beslag nemen. Deelname aan de werkgroep is geheel vrijblijvend. Wel zal er voorafgaand aan de schouw in
November een informatieavond in de vergaderruimte van de BOZ
plaatsvinden.
Voor inlichtingen of aanmeldingen kunt u contact opnemen met: de
Bewonersorganisatie Zevenkamp (BOZ),
Telefoon 010 - 2892400,
E-mail zevenkamp@zonnet.nl
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Onweerstaanbare
kapsels

Kom eens langs en laat u door ons adviseren.
In onze salon creëren wij voor u het perfecte
kapsel dat bij u past. Met de producten van
L’Oréal Professionnel wordt uw haar met zorg
behandeld.

Buskesschool: verslag van Jeffrey
1. Het maritiem museum
Toen we binnen kwamen zagen
we een grote hal met allemaal
grote boten aan de muur hangen.
Het was heel mooi. Toen gingen
we naar de plattegrond van
Rijnmond en toen kreeg je een
blad met een deel van Rijnmond
en je moest opzoeken waar dat
lag en 8d ging naar de computers
toen allebei de groepen klaar
waren toen gingen we wisselen.
Zij gingen naar de plattegrond
van Rijnmond en wij naar de computers. De computers waren niet
echt zo leuk want je moest alleen
ergens op klikken en toen kreeg
je er een filmpje.
2. De rondvaart met de boot
Later toen we uit het maritiem
museum kwamen ging groep 8d
naar simulator. En wij gingen met
een man op een boot. Dat was
heel leuk. Op de boot kregen we
ook een zwemvest aan. Het stond
heel erg leuk en het stond vooral
leuk bij juf Mes want het stond
heel lief. De boottocht duurde en
uur, het was heel leuk. Op de
boot kregen we ook opdrachten.
Ze waren echt lachen. Op de boot
moesten we ook knopen maken,
alleen dat was een beetje moeilijk. Toen we aankwamen stond
de bus met de kinderen uit de

De kinderen luisteren naar het welkomslied.

andere groep al klaar.
3. We gingen naar opleidingscentrum voor de scheepvaart
We hadden lunch bij de kantine
bij de kleuren museum en groep
8d ging naar de opdrachten. Toen
we klaar waren met eten toen
ging groep 8d eten en toen wij de
opdrachten. Er waren veel
opdrachten met machines en er
was ook veel te zoeken bij de
opdrachten. Je mocht 4 opdrachten doen.
4. We gingen naar de simulator
Het was erg leuk want er was veel

Wij zien u graag.

Zevenkampsering 763 • Rotterdam
Tel.: 010 455 69 62
Oranje Nassauplein 8
Winkelcentrum ‘t Carillon • Krimpen a/d Lek
Tel.: 0180 51 45 89
www.jackhairstyle.nl

De leerkrachten zingen het bos-lied.

Bemiddelaar in de buurt: mooi werk!
”Zeer leerzaam, inspirerend,
inspannend èn boeiend…..” Zo
typeerden de vrijwilligers hun
werk bij Buurtbemiddeling
Zevenkamp, toen zij van de
zomer terugkeken op het eerste
half jaar bemiddelen. Het werk
als bemiddelaar bij burenconflicten geeft veel voldoening. Vooral
als de strijdende partijen de ruzie
bijleggen en tot afspraken komen
die voor beiden goed werken.
Maar ook zaken die niet tot een
bemiddeling met gezamenlijke
afspraken komen kunnen toch
een positieve wending krijgen.
Het is mooi werk om je daarvoor
in te zetten.
De buurtbemiddelaars vormen
een enthousiast team, dat inmiddels ervaring heeft met circa 50
zaken die bij Buurtbemiddeling
binnen kwamen vanaf de start op
13 november 2002. Steeds meer
bewoners van Zevenkamp weten
de Buurtbemiddeling te vinden.
Daarom is uitbreiding van het
team zeer welkom!
Een buurtbemiddelaar van toekomstige teamleden moet het
volgende kunnen:
1) Een onpartijdige en neutrale
houding hebben en aandachtig
kunnen luisteren.

2) Een positieve uitstraling hebben en enthousiasme voor het
samenwerken in een team.
3) Bereidheid om aan de ba-sistraining buurtbemiddeling deel
te nemen, deze training duurt 6
dagdelen.
Het vrijwilligerswerk als buurtbemiddelaar vraagt per persoon
gemiddeld 5 tot 8 uur per maand
(teamoverleg, afzonderlijke gesprekken met partijen, een bemiddelingsgesprek en voorbereiding).
Buurtbemiddeling geeft de buurtbemiddelaar een zinvolle en interessante tijdsbesteding: steeds
meer ervaring met luisteren, vragen stellen, het gesprek leiden,
het contact leggen en helpen herstellen. Deze ervaring kan de
bemiddelaar ook bij andere activiteiten gebruiken, bijvoorbeeld
in beroep, binnen het gezin, binnen ander vrijwilligerswerk. Het
Team Buurtbemiddeling is een
enthousiast en gemotiveerd
team, met een zeer goede teamgeest.
Aanmelding als (kandidaat)
buurtbemiddelaar
Bewoners van Zevenkamp die
belangstelling hebben voor dit

werk, of bewoners die nadere
informatie wensen, worden van
harte uitgenodigd voor een
gesprek met de projectleider,
Helma Faber. U kunt telefonisch
of per e-mail contact met haar
opnemen.
Inloopvragenuur
Buurtbemiddeling is telefonisch
en per e-mail te bereiken voor
vragen, voor een aanmelding of
voor het maken van een afspraak.
Daarnaast geeft Buurtbemiddeling Zevenkamp u ook de gelegenheid om onaangekondigd één
van de bemiddelaars te spreken.
Dit kan tijdens het inloopvragenuur dat met ingang van donderdag 6 november2003 elke donderdagmiddag zal plaatsvinden
van 13.30 uur - 15.00 uur in de
Wijkinformatiewinkel. De bemiddelaars van het Team Buurtbemiddeling ’bemensen’ dit spreekuur bij toerbeurt. Als u vrijblijvend van gedachten
Dagelijks per telefoon 010 4560409
Per e-mail: zevenkamp@buurtbemiddeling.org.
Inloopvragenuur
Donderdagmiddag 13.30 uur tot
15.00 uur in de Wijkinformatiewinkel, met ingang van 6 november 2003.

van te leren over de besturing.
We begonnen met de Tarpan bij
de Wilhelmina brug. De opdracht
was om door de brug te gaan en
dat was niet makkelijk. We gingen omstebeurt en een paar kinderen waren niet geweest. Maar
een paar kinderen gingen 3 min
en een paar kinderen gingen 1
min en dat is niet eerlijk verdeeld
en je kon het ook wel eerlijk verdelen maar ja toen gingen we
naar huis.
Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag is de kinderboekenweek weer begonnen.
Het thema is dit jaar ’Diep in het
bos’. De leerkrachten van de
Buskesschool hebben de leerlingen daarom ontvangen met het
’boslied’. Tijdens deze week zullen er op school allerlei activiteiten gedaan worden rond dit
thema.
Er is een voorleeswedstrijd, een
tekenwedstrijd waar je een gouden penseel kunt winnen, een
geheime dossieropdracht, een
schrijfwedstrijd om een gouden
griffel en nog veel meer.

De Vliedbergschool
Oproep: doen!!!!
Deze keer kregen we eindelijk
weer eens een bericht van de
Vliedberg nadat we jarenlang
om tekst verzochten. Inmiddels
is er een nieuwe directeur aangesteld. Van hem kregen wij de
maandbrief voor oktober. Dat
stelden wij erg op prijs, maar ja,
geen plaatjes of foto’s erbij. Bij
deze doen wij wederom een
beroep op de leerlingen van de
Vliedberg. Schrijf een verhaal,
teken iets of maak een foto erbij.
Stuur dat naar de Zevenkamp
Bugel en wij plaatsen het.
Doen!!!!!
Voorleesmoeder Yvette
Yvette van de Berg, woonachtig
in Capelle aan den IJssel, heeft
voor de vakantie een brief naar
een aantal basisscholen gestuurd,
waarin zij haar diensten als voorleesmoeder aanbood. Na een
oriënterend gesprek, is zij na de
vakantie op de VLiedberg gestart.
Haar ’werkzaamheden’ vinden
plaats op de woensdagmorgen.
Zij gaat dan met groepjes kinderen uit de kleuterbouw op een
rustig plekje zitten en leest dan
voor een klein groepje voor. Wat
betreft de Vliedberg, past dit

prima in de taalontwikkeling van
de jongste kinderen.
Het is natuurlijk wel heel bijzonder dat iemand, die geen binding
heeft met de Vliedberg, zich op
die manier inzet voor de kinderen. De vliedberg is er heel blij
mee. Een idee voor ook u misschien?
Gevaarlijke plaatsing fietsen
Het parkeren van fietsen tegen
het hek van de kleurspeelplaats
brengt een zeker risico met zich
mee. Een aantal kleuters heeft
een ontdekkende en experimenterende instelling, waarbij het
losdraaien en verwijderen van
fietsventielen en fietsbeldoppen
een favoriete bezigheid is. Daar
de leerkrachten niet meer dan
twee ogen hebben, is het verstandiger om dit hek niet meer
als fietsparkeerplaats te gebruiken. U bent gewaarschuwd.
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Opzoomerfeest 13 september
Na 3 keer vergaderen en diverse
voorbesprekingen en voorbereidingen was het zover:
Het feest kon beginnen! Op 13
september 2003. Het is prachtig
weer, om half 1 beginnen de
actievelingen met de voorbereidingen.
De partytent van Woonbron is
van zolder gehaald en Monique
en Arjo’s partytent was net terug
van een 'lange vakantie in
Denemarken'. In de ochtend was
een container van Opzoomermee
bezorgd. Hierin zaten 8 kramen,
50 stoelen, bestek, borden en
een geluidsinstallatie. Alles werd
tevoorschijn getoverd. De spelletjes werden verdeeld over het
veld, limonade en lekkers klaargezet en om 2 uur begon officieel
het feest.
Buurthuis Uittiebuis had voor de
spelletjes gezorgd en was met 3

man sterk aanwezig om met de
spelen te assisteren. In ruil voor
hun inspanning kregen zij een
bon van OPZOOMERMEE ter
waarde van a 125,00. Buurvrouw
Judith had zich prachtig verkleed
als zuster. Bij nood kon je bij haar
terecht! Al eerder waren we met
schminken begonnen, om te
voorkomen dat alle kinderen bij
schminken in de rij zouden staan.
Strippenkaarten
De kaartverkoop was tussen 1 en
2 uur. We hebben ongeveer 38
kaarten verkocht. Dit waren strippenkaarten waarop kon worden
aangekruist welke spelletjes de
kinderen hadden gedaan. Ook de
consumpties stonden op de
kaart. De kaart kostte a 2,50.
Een reuzepaddestoel
Dit jaar was het springkussen in
de vorm van een paddestoel de

grote trekker. Ook het blikgooien
en het spiraalspel waren in trek.
Met het tandemspel en het zaklopen deden ook de volwassenen
mee. Als rustpunt in het feestgedruis was er voor kleurplaten
gezorgd. Helaas ging de geplande bleyblade-wedstrijd niet door.
Ook het touwtrekken op een
zeepbaan was er vreemd genoeg
niet. Het parapluspel was ook
leuk.
Een geweldige clown
Om 4 uur kwam er hoog bezoek.
Een clown, door Woonbron gefinancierd gaf een show van een
uur en daarna kregen alle kinderen een grappige ballon. In de
tussentijd konden de ouders alles
in gereedheid brengen voor het
eet-smakelijk-feest. Alle buren
die meeaten hadden een gerecht
gemaakt. Het was de bedoeling
dat alle buren de tafels zouden
klaarzetten, maar iedereen was
nog druk aan het koken of keek
naar de clown. Dus wat later dan
gepland, in plaats van vijf uur
werd het kwart over zes, gingen
we met ongeveer 70 gasten aan
tafel.
Waar is die buurtagent toch?
Dankzij dit feest zijn er veel nieuwe contacten tot stand gebracht
in onze buurt. Jammer dat de
microfoon niet werkte. Het was
namelijk de bedoeling om het
een en ander te vertellen. Ook
mistten we de aanwezigheid van
de buurtagent.

Opzoomerkids vieren
Halloween 2003
Ook dit jaar biedt Opzoomer
Mee aan Rotterdamse kinderen,
Opzoomerkids dus, de gelegenheid om hun volwassen buren op
of rond 31 oktober (Halloween)
een hoedje te laten schrikken.
Kinderteams die in hun straat
verkleed van deur tot deur gaan,
kunnen van Opzoomer Mee een
stapel bijzondere lampions krijgen om het griezelfeestje compleet te maken.
Duizenden bijzondere lampions
heeft Opzoomer Mee klaarliggen
voor Rotterdammertjes die op of
rond 31 oktober in hun straat
Halloween willen vieren. Een echt
hebbedingetje. En raad eens...
ook de kids in uw straat kunnen
deze felbegeerde lampions in
huis halen door mee te doen met
'Opzoomerkids vieren Halloween'.
Het kinderteam
Wat moet u doen? Vorm in de
straat een kinderteam - tussen de
10 en 30 kinderen - dat op of
rond 31 oktober verkleed langs

de deuren wil gaan in uw straat.
Meld dit kinderteam vervolgens
aan bij Opzoomer Mee (010) 213
10 55. Zorg dat wij tijdig een lijst
krijgen met de namen en leeftijden van de kinderen die meedoen in uw straat!
Waardebon
Behalve lampions is er de mogelijkheid om een waardebon van
125 euro te krijgen om de onkosten te dekken voor schmink,
knip- en plakspullen voor hoeden
en maskers, limonade, een aardigheidje voor hulpvaardige bewoners... noem maar op. Wees er
snel bij want... OP = OP!!
De eerste keer
Als u voor het eerst Halloween
gaat vieren in de straat... wilt u
misschien ook eerst wat tips en
ideeën van Opzoomer Mee. Bel
ons en wij komen bij u langs. Als
u zorgt dat 3 buren komen meepraten, maken we samen een
plan voor een onvergetelijk Halloween bij u in de straat.
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Telefoon 010 - 4210572

Little Cave

Zaterdag 4 oktober was het dan zo ver. Het PAP POP festival (Prins
Alexander popfestival) 1e ronde vond plaats in jongerencentrum
THE little CAVE. Nadat de deelgemeente het Prins Alexanderfestival
had afgeschaft bedachten de programmeur Jan Stotijn en jongerenwerkster Astrid Luciga van THE little CAVE iets nieuws. Het PAP POP
festival is een talentenjacht onder muzikale amateurs, tevens een
heel gevarieerde talentenjacht.
Want niet alleen rock en pop
kwamen aan bod, urban acts
stonden idem op het programma
voor ronde 4. Over de hele
maand oktober, 4, 11 en 18 oktober vonden de voorrondes plaats.
Op 8 november is de finale, waar
de bandjes en acts die zich konden plaatsen de laatste strijd aangaan. Vijf vakkundige jury’s
bestaande uit muzikanten, studenten van het conservatorium,
mensen uit de R&B en HIP HOP

wereld zullen vakkundig kijken
naar; originaliteit, presentatie,
techniek en samenspel. De
hoofdprijs is studiotijd voor de
opname van een cd in Vlaar-dingen. Reeds eerder gemaakte producties, zoals van de winnaar van
afgelopen jaar de band Guiro zijn
erg goed geworden. Info@littlecave.nl. THE little CAVE is gevestigd aan de Nieuwemeer 101 in
de deelgemeenet Prins Alexander, Zevenkamp. In het teken van

Vet Veilig van Start
Op initiatief van de deelgemeente Prins Alexander is een team
van medewerkers van jeugdorganisaties opgericht in het kader
van werken aan een veilige buitenruimte voor jongeren in Ommoord en Zevenkamp. Zondag 5
oktober vond een eerste publieke bijeenkomst plaats op het
Tiekamp terrein in het Lager
Bersche bos. De behoefte bestond bij de jeugdorganisaties
om beter met elkaar en met jongeren samen te werken. Dit resulteerde medio april 2003 in een
overeenkomst tussen deelgemeente, Stichting buurtwerk
Alexander, het opbouwwerk Prins
Alexander, de politie, Sportstimulering Prins Alexander en Docshop. Aldus ontstaat de werkgroep ‘werken met jongeren’ en
gaat de werving van deelnemers
voor het project ’vet veilig’ van
start.

Momenteel bestaat de groep
deelnemers uit 27 personen in
leeftijd variërend van 12 tot 71
jaar. Astrid Luciga, frontvrouw
van The little Cave: ‘Een team van
professionals heeft zich uitvoerig
voorbereid. Midden augustus
zijn we begonnen met het werven van mensen. Al gauw gaven
zich zo’n 23 deelnemers op,
waardoor intensieve intakegesprekken konden plaatsvinden. ’’.
Het is belangrijk dat zowel jongeren als ouderen deelnemen
aan de actiegroep. Het team achter ‘vet veilig’ geeft aan dat men
streeft naar een verhouding van
jong en oud als 60% op 40%.
Op zondag 5 oktober vond de
inwijding van de actiegroep
plaats bij de klimheuvel in het
Lager Bersche bos, het zogeheten Tiekamp. Het betreft hier een
algehele kennismakingsdag. Tij-

look a like BONO’s, U2 gekken en
pure U2 songs, gespeeld door De
Rotter-damse formatie Sudden
Impact. Oprichter Margreet en
Loek Kain kunnen inmiddels over
een reeds legendarische optredens vertellen. De nodige bezettingswisselingen zijn in de afgelopen jaren niet uitgebleven.
Voorwaarde voor ieder nieuw
bandlid, vooral de drummers wisselden de afgelopen jaren regelmatig is en blijft het evenaren van
de echte U2 sound. Dat is ook
weer gelukt met de nieuwe
drummer J.C. de Lange. Naast de
live-muziek waren er ook unieke
beelden van concerten van U2 op
een groot scherm te zien.
www.suddenimpact.nl.

dens de overlevingstocht leerden
de deelnemers met elkaar samen
te werken, daarna werd ontspannen tijdens een barbecue. Dat
het deze dag af en toe flink heeft
geregent mag de pret niet drukken: ‘’Gewoon keihard doorfietsen’’, aldus een deelnemer.
Met dit proefproject na verloop
van tijd gekeken in hoeverre de
doelstellingen zijn behaald. Bij
succes vindt het project eventueel navolging in andere wijken.
De actiegroep zal in het vervolg
minimaal één keer in de twee
weken vergaderen. Hier zullen
actiepunten worden besproken.
Tot nu toe hebben de deelnemers wel alvast op een wijkplattegrond gebieden aangewezen
waar ze zich prettig, of juist minder prettig voelen door middel
van kleuren. De medewerkers
willen uitgaan van gevoelens en
ervaringen van bewoners.
Bel bovenvermeld nummer in de
Little Cae balk voor meer informatie.

De makelaar makelt voor u!
Het spookbeeld van huizenkopers: verborgen gebreken!
Er kunnen in de hoofden en
gesprekken van (toekomstige)
huizenkopers heel wat gedachten
en vragen ronddwalen, maar een
wáár spookbeeld is toch vaak de
angst voor verborgen gebreken.
Daar draai je als koper toch mooi

Uitbloei.

voor de kosten op! Ja en nee!

praktijk niet.

Wat is nu precies een verborgen
gebrek volgens de wet?
Verborgen gebreken zijn gebreken die redelijkerwijze niet eerder konden worden geconstateerd! Het gaat om gebreken die
zowel bij de koper als bij de verkoper niet bekend waren
ten tijde van de aankoop
van de woning. Niet
bedoeld
wordt
een
gebrek dat door de verkoper “onzichtbaar” gemaakt is, want dat is voor
de verkoper geen verborgen gebrek! Dat is wel
een “verstopt” gebrek
waarover de verkoper
zwijgt! Dan voldoet de
verkoper niet aan zijn
meldingsplicht.
Deze
plicht is net zo’n grijs
gebied als de onderzoeksplicht van koper. Veel verder dan “beide partijen
moeten al het redelijk
mogelijke doen om aan
deze verplichtingen te
voldoen” kom je in de

Wat doe je wel als je als (kersverse) huiseigenaar een verborgen gebrek tegen komt?
Je begint met een nader onderzoek naar oorzaken, gevolgen en
kosten. In een brief stel je de verkoper aansprakelijk en omschrijft
waarvoor én wanneer je het hebt
aangetroffen. Hiervoor is een termijn! In artikel 7:23 van het
Burgerlijk Wetboek is sprake van
een “bekwame tijd” na ontdekking van de gebreken. Uit jurisprudentie blijkt dat de rechter
dit ‘vertaalt’ naar een termijn van
twee maanden, behoudens bijzondere omstandigheden.
In de bedoelde brief moet je
(wettelijk gezien) de verkoper in
de gelegenheid stellen om het
gebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen. Als een poging
tot een ‘vriendschappelijke’
oplossing niet lukt kan je een
rechtszaak overwegen. Raadpleeg dan eerst een advocaat.
Laat hem de kans van slagen
inschatten en weeg dit af met de
geleden financiële schade. In de

DoKi-Walk
Weet u nog, in het vorige nummer werd DoKi voorgesteld op
pagina 3. Aan het eind van het
artikel stond hoe u mee kon doen
aan de DoKi walk. Een lid van de
redactie werd uitgenodigd om
mee te doen en dat werd aanvaard en hier verder volgt de
ervaring van het redactielid.
Verzamelen
De verzamelplaats bij de strandgaper aan de Zevenhuizerplas
was goed gekozen. Een stralende
dag, volop zon, niet te koud niet
te warm. Nadat iedereen zich aan
elk een ander voorgesteld had
begon de wandeling. Na vijf
minuten lopen verzocht Marja
ons in een kring te komen staan.
Zij deed ons wat oefeningen voor
om het lichaam wat los te maken.
Daarna liet ze de groep zien hoe
een goede ademhaling eruit ziet.
Heel wat deelnemers pasten de
verkeerde ademhaling toe: via de
borst en niet via de buik. Als je
via de borst ademt, dan zit je
eigenlijk in een
soort vluchthouding, dus ben je
stressig
bezig,
legde ze uit.

laatste wandelstuk was voor sommigen ook vernieuwend, voel
eens aan een tak, ruik de verschillende bomen, voel welke
soort grond onder je voeten als je
loopt. Of de grond hard dan wel
zacht is, loop eens op je tenen
dan eens op je hakken. Voel het
verschil. Loop je op je tenen dan
hou je dat niet lang vol. Loop je
op je hakken, dan ben je niet echt
flexibel. En zo is het symbolisch
ook natuurlijk.
Kope koffie
Als laatste oefening kwam de Chikung. Dat is bewegen op een speciale manier, het lijkt een beetje
op Tai-Chi, zeg maar. Het gaf ons
wel rust zo in het groen. Dan als
beloning nog met zijn allen even
gezellig wat drinken en nakletsen. Alles binnen anderhalf uur,
voelde heel prettig aan en was
voldoende. Een heel fijne ervaring en mogen nog vele anderen
volgen.

Vijf zintuigen
De vijf zintuigen
moesten er ook
aan geloven. Na
een wandeling van
weer 10 minuten
moesten we onze
mond dichthouden, geen woord
meer dus. De stilte
om ons heen was
geen echte stilte,
want we hoorden
vogeltjes,
een
watersnip door het
water gaan, de
bomen ruisen, een
nootje vallen. Het

Verborgen gebreken
praktijk loont het voor bedragen
onder de a 1.000 niet of nauwelijks om de gang naar de rechter
te maken. Maanden ergernis en
hoge kosten kunnen u als ’winnaar’ het gevoel geven dat u de
zaak alsnog verloren heeft. In de
praktijk worden de meeste zaken
geschikt voordat het bij de rechter ligt. Als eiser ontvang je dan
misschien iets minder dan je had
gehoopt, maar je voorkomt
(hogere) advocaat- en proceskosten en je kunt verder.
Er zijn drie situaties waarin de
verkoper dan zijn aansprakelijkheid niet kan ontlopen
1) De verkoper kan zijn aansprakelijkheid niet ontlopen wanneer
bewezen is dat de verkoper
bekend was met het gebrek. De
verkoper heeft dan zijn mededelingsplicht geschonden.
2) De verkoper heeft de schijn
van onbekendheid met het
gebrek tegen zich. Stel dat in de
buurwoningen bijvoorbeeld huiszwam is geconstateerd. Vast
komt te staan dat de verkoper
het advies om een onderzoek uit

te laten voeren naast zich heeft
neergelegd.
3) De verkoper kan zijn aansprakelijkheid niet ontlopen als hij
zijn plicht als eigenaar heeft verzaakt. Bijvoorbeeld als de verkoper systematisch geen groot
onderhoud heeft gepleegd.
Wat zijn nu de sancties indien
een verborgen gebrek is geconstateerd waarvoor de verkoper
aansprakelijk is?
1) De koper kan opheffing van
het gebrek vorderen. De verkoper moet dan een schadevergoeding betalen of zelf het gebrek
herstellen.
2) De koper kan de overeenkomst
ook ontbinden. Voorwaarde hierbij is dan wel dat de tekortkoming zodanig ernstig is dat deze
een ontbinding rechtvaardigt.
Tenslotte
Je jaagt geen spoken na als je
vooraf weloverwogen (en zonodig onder deskundige begeleiding) te werk gaat bij het kopen
van een woning. Voorkomen blijft
beter dan genezen.
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Persberichten
De erfenis van de slavernij
In het wereldmuseum is van twee
tot en met zeven november de
expositie de erfenis van de slavernij te bezichtigen. Die laat
zien dat door het slavenverleden
Suriname en de Nederlandse
Antillen onlosmakelijk met
elkaarverbonden zijn. Aan de
hand van thema's zoals het zwarte leed, plantageleven, straf en
verzet en de Schatkamer van de
Mattons wordt de verbondenheid
verbeeld. Willemskade 25, www.
wereldmuseum,rotterdam.nl, telefoon 010 - 2707172.
Zwemvereniging
Zwemvereniging Ommoord kan
nog volop leerlingen aannemen,
er is dus geen wachtlijst. Men
zwemt op maandag- en woensdagavond. Kinderen in het bezit
van diploma a en b kunnen
terecht voor het halen van onder
andere zwemvaardigheidsdiploma's. Daarin zit snorkelen, reddend zwemmen, balvaardigheid
en kunstzwemmen. Lid worden
kan via de telefoon van Peggy 010
- 4566398.
Zanglessen
Als u ooit nog eens besluit om
zanglessen te nemen, dan kunt u
terecht bij Celina Schrotz. De lessen kosten 12 euro per half uur
individuele les. U kunt hier ook
met uw Rotterdampas terecht.
Maandag van 16.00 uur tot 21.30
uur en woensdag van 15.30 uur
tot 21.30 uur. Jongerencentrum
Little Cave 010 - 4210572, vragen
naar Astrid Luciga.
Afvaltoerisme en fietswrakken
Stadstoezicht pakte deze zomer
in de deelgemeente Prins
Alexander afvaltoerisme en fietswrakken aan. In de wijk Zevenkamp werden door acties van
milieucontroleurs gedurende drie
dagen vijf mensen bekeurd voor
het illegaal dumpen van huisvuil.
In sommige omliggende gemeenten moeten de mensen betalen
voor hun zakken huisvuil. Hoe
meer zakken hoe meer er betaald dient te worden. Om onder
die extra kosten uit te komen
dumpen die mensen hun vuil in
een andere gemeente. In de
gehele deelgemeente zijn 42
fietswrakken verwijderd, met
name bij de metrostations. Fietswrakken worden aangemerkt als
wrak wanneer het technisch niet
meer in staat is om er op te fietsen. De eigenaar van de fiets
kreeg 14 dagen de tijd om het
wrak te verwijderen. Als dat niet
gedaan werd, verwijderde stadstoezicht het wrak.
Hellup…. Helpt ons helpen!
Voor de Kerstronde hebben we
ongeveer 75 pakketten en er gaat
ook extra geld in als de financiën
het toelaten. Daarom deze keer
een dringend beroep op uw vrijgevigheid. Voor die ronde hebben we ongeveer 3500,— euro
nodig. U kunt geld storten op
ons gironummer. U kunt echter
ook in de maanden november en
december vast extra boodschappen inslaan, wanneer u zelf inkopen gaat doen. U weet vast nog
wel ons basis-boodschappenlijstje waaronder koffie, thee, maca-

roni/rijst aardappelpuree enzovoort, pastasaus, broodbeleg en
voor de kerst gaan er dan altijd
nog een aantal extra lekkere dingen in zoals noten, blikjes zalm,
blikjes ragout, pak toastjes en
dergelijke.
Dus giro 7609494

Ouderen nieuws Zevenkamp
Vervoer op maat
Wij willen personen die
gebruikmaken van Vervoer op Maat er op wijzen, dat wanneer er op
hun aanvraag voor vervoer een taxi komt in
plaats van een busje, bij
de chauffeur te informeren of er betaald kan wor-

den met de strippenkaart.
Zoniet, stap dan niet in
deze taxi, maar wacht op
een busje of een taxi van de
RTC. Het gebeurt wel eens,
dat er in plaats van een taxi
van de RTC een taxi van een
ander bedrijf voorrijdt, die
dan alleen contante be-

taling accepteert.
Wanneer u met geld betaalt, kunt u nooit het
berdrag bij Vervoer Op
Maat terugvragen. Dus
alleen instappen, als de
bestuurder uw strippenkaart aanvaardt!

Kwaliteitspanel zoekt vrijwilligers

De boodschappen brengen in
Open Hof, elke werkdag van
10.00 uur tot 11.30 uur bij de
telefoonpost of aan de bar en
elke eerste zondag van de maand
tijdens het koffiedrinken na de
kerkdienst in de Ontmoetingskerk in Zevenkamp. Namens de
werkgroep, Lien Bernard.
BC Ommoord
Al zolang van plan om iets aan
sport te gaan doen? Grijp dan nu
uw kans en kom badmintonnen
bij BC Ommoord. Een club waar u
kunt trainen, competitie spelen
en deelnemen aan toernooien.
In de loop van het seizoen 2002 2003 bedroeg het aantal leden
circa 230, verdeeld in aspiranten,
junioren (ongeveer 70) en senioren (zowel in wedstrijdverband
als recreatief).
Driekeer per week kan er
gespeeld worden in de WION-hal
in Ommoord, Max Planckplaats
(maandag, woensdag, vrijdag van
20.00 uur tot 23.00 uur).
De eerste twee keer zijn gratis. Er
is op maandag en woensdag een
gastvrouw/-heer aanwezig die u
meer kan vertellen over de club.
U bent van harte welkom!
www.bcommoord.nl.
Jan van Santvoort of Elly van
Haaren (PR): 010 - 4761956.
Ronald de Heij (coördinator
recreanten): 010 - 2867059.
Fons Rienstra (coördinator competitie): 010 - 4188216
Turnen bij Tenaco
Tenaco staat voor turnen met plezier onder professionele begeleiding, ieder op zijn eigen niveau
vanaf 4 jaar. Dit jaar organiseert
Tenaco weer de Tenaco-cup wedstrijden in de Alexanderhal waaraan alle leden kunnen deelnemen.
Vrijblijvend kennismaken
Voor jongens en meisjes die
graag kennis willen maken met
de turnsport biedt Tenaco de
gelegenheid om heel vrijblijvend
drie keer gratis mee te doen alvorens te besluiten lid te worden.
De trainingstijden Zevenkamp:
Zaal Ben Websterstraat 9, maandag vanaf 15.30 uur.
Oosterflankzaal Valenciadreef 8
Dinsdag vanaf 17.00 uur.
Ga evenlangs en vraag om een
lijst met alle tijden.

Op 14 november 1991 is
het kwaliteitspanel opgericht. Het doel is om de
kloof tussen bestuurders
en de bevolking te verkleinen. Het kwaliteitspanel
bevordert de directe communicatie tussen bestuur
en burgers. Daarnaast
doet het panel aan kwaliteitsmeting en -verbetering van de (semi) publieke dienstverlening.
Het kwaliteitspanel bestaat uit vrijwilligers die
actief zijn in Rotterdamse
organisaties.
Dat kunnen zijn: bewo-

ners- en huurorganisaties,
bonden van ouderen,
comité’s voor vrouwen in
de bijstand, migrantenorganisaties, patiëntenorganisaties, werklozen verenigingen, vakorganisaties enzovoort.
Er wordt eenmaal per zes
weken afstemmingsoverleg
gepleegd van ongeveer
anderhalf uur. Daar wordt
het volgende gedaan:
1) Bedenken van onderwerpen voor een rapport,
2) Uitvoering van het (belevings(onderzoek),

3) Bevindingen opschrijven,
4) Meedenken en discussieren over aanbevelingen
en conclusies,
5) Presentatie van het rapport aan de verantwoordelijke bestuurder(s),
6) Soms kan eenpanellid
gevraagd worden een
interview te doen,
7) Het doen van een evaluatieonderzoek,
Informatie:
Aart Martin de Jong (projectleider) telefoon 010 2518764,
mail:
a.m.dejong@sonor.nl.

50 Roeiers roeiden een Jubileumtocht
In de laatste 3 dagen van
Augustus hebben 50 roeiers van
de 20-jarige Roeivereniging
Rijnmond een Lustrum-tocht
gevaren door Zuid Holland. Zij
maakten de tocht begeleid door
de Rijnaak van Scouting de
Lischgroep, die bijstand verleende voor de fourage en slaapgelegenheid. Afwisselend werd
geroeid, geskate of gefietst.
De bijzondere watersituatie in
Zuid Holland was er de oorzaak
van dat heel wat handicaps moes-

ten worden overwonnen. De bemanning moest de boten over
dammen dragen of om de sterke
tegenstroom weerstand te bieden de boten op de wal aan touwen vooruit trekken. Er ontstond
zodoende onverwacht een prachtig historisch beeld van de trekvaart en het vroegere jaagpad.
De tocht was een van de vele
hoogtepunten in het jubileumjaar
van de vereniging. Er was eerder
een drukbezocht receptie, een
swingend muziekfeest en er wor-

den over enkele weken verenigingswedstrijden georganiseerd.
U kunt de vereniging altijd voorbij zien flitsen in de groen-witte
clubkleding op de Rotte en als u
zin krijgt om aan deze zeer
gezonde sport deel te gaan
nemen, ga dan eens langs op
zaterdagmorgen tussen 11.00 en
13.00 uur op de Crooswijksebocht 100.
Telefonische inlichtingen op
nummer 010 - 4129918.
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Bugels Puzzelrubriek
De oplossing van Bugel 4, 2003 is: Hij kreeg een klap van de malle molen. Thema voor deze puzzel is:
Halloween. 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 nummer 4 zijn: eerste prijs 22,50 euro voor C. Stokkink een de Gong, tweede prijs 10,- euro voor N. Wils op
de CharlieShaverlaan, derde prijs van 7,50 euro voor G.P. Snoek- Schuddebeurs aan de Kurt Weillstraat.
Wij feliciteren de winnaars van harte. U kunt uw prijs binnen een jaar afhalen bij de BOZ.
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Hoeden
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Tovenaars
Vampier
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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 Maat-

schappelijk 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 141, Zevenkamp.

Oplossing: ..........................................................................................
Alle inzendingen voor 6 december 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.
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-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
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
Achmea Zilveren Kruis
Landelijk informatie, telefoon
0900-8435
Verzekeringswinkel Rotterdam
Telefoon 010 - 2446610
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 - 4
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.
Jongerencentrum The Little Cave
Nieuwermeer 101
Telefoon 010 - 4210572

spullen koelkasten
2458000.

010

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.

Maatschappelijke Dienstverlening Alexander (MDA)
Ambachtsplein 141,
3068 GV Rotterdam.
Telefoon 010 - 286 81 80.

Vestia Rotterdam Noord
Bezoekadres Weena 718,
Telefoon 0800 - 1404.

Openbaar vervoer
Reisinformatie.
Telefoon 0900-9292 (105 ct/min).

Woonbron Maasoevers
Vestiging Prins Alexander
Zevenkampse Ring 342,
3068 HG Rotterdam.
Telefoon 010 - 2868866.

Roteb
Ophalen grofvuil, ontsmettingsdienst en ophalen bruikbare

-

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

