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Over de natuur in en rond de Zevenhuizerplas
nu en in de toekomst
Op dit moment is men bezig met
het bouwrijp maken van de
grond voor de nieuw te bouwen
wijk Nesselande. Nog voor de
eeuwwisseling zal de eerste paal
voor de hier te bouwen woningen worden geslagen. Nesselande ligt aan de zuidgrens van
het ‘Groene Hart’. De
Zevenhuizerplas zal vergroot
worden. Met het zand dat uit de
ondergrond van de uit te breiden plas wordt gewonnen, zal
Nesselande worden opgehoogd
om het terrein voor woningbouw geschikt te maken. Een
deel van het zand zal worden
verkocht; uit de opbrengst zal de
aanleg van Nesselande gedeeltelijk gefinancierd kunnen worden.
De vergroting
van de
Zevenhuizerplas betekent in ieder
geval een vergroting van de recreatieve ruimte, zowel wat betreft de
watersport als oeverrecreatie.
Maar wat betekent dit alles voor
de natuur? vervolg op pagina 4

Door de ontwikkeling van Nesselande gaat er een groot poldergebied verloren

Joop Zeemeijer - fotografie

Je bent jong, woont in Zevenkamp en je wil wat…..

Joop Zeemeijer - fotografie

Dat Zevenkamp een jonge
wijk is, is algemeen bekend.
Maar wist u ook dat de leeftijdsgroep tussen 10 en 24
jaar bijna een 6e deel van
de wijkbevolking vormt?

Het is daarom niet zo
vreemd dat de jeugd als
groep regelmatig van zich
laat horen. Dit in zowel positieve als negatieve zin.Als
het zonnetje weer gaat

schijnen en de temperaturen aangenaam worden
komen ook de meldingen
uit de wijk weer binnen van
bewoners die overlast ervaren van groepen jongeren

die zich in de straat en op
het plein e.d. ophouden.
Tegelijkertijd komen ook
vragen binnen van jongeren of er niets voor hen georganiseerd kan worden.
Het bovenstaande is aanleiding geweest om voor het
komende zomerseizoen tot
en met de herfstvakantie de
buurtsportmedewerker
van Zevenkamp te voorzien
van extra uren. De bedoeling is om in de komende
maanden zoveel mogelijk
in contact te treden met
jeugdgroepen die zich verspreid in de wijk bevinden.
Voor zover de informatie
nu strekt betreft het hier
zo’n 18 verschillende plekken en groepen die over de
hele wijk verspreid zijn.
Samen met de jeugd zal
dan worden gekeken wat

zij aan wensen hebben en
hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Dit kunnen
wensen zijn in de vorm van
activiteiten, maar het kan
ook betrekking hebben op
problemen met de omgeving waar zij zich verzamelen. In het geval er problemen met de omgeving zijn
of de omgeving heeft problemen met de jeugd zal
getracht worden deze in samenspraak tussen jeugd en
omwonenden bespreekbaar te maken en op te lossen. Naast het buurtsportwerk zullen ook de wijkagenten en het opbouwwerk
een belangrijke rol gaan
spelen.
Konkreet zullen de
volgende
activiteiten
worden opgepakt:
vervolg op pagina 2
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Je bent jong, woont in
Zevenkamp en je wil wat….
Skaten, sport en nog meer..
Veel jongeren in Zevenkamp staan
bijna dagelijks op de skates. Was
het eerst een modegril, nu kan je
toch spreken van een blijvende
vrijetijdsbesteding. Het opbouwwerk en buurthuis Uittiebuis kregen de laatste tijd veel vragen over
skate-activiteiten binnen. Vandaar
dat besloten is om de komende zomer- en herfstvakantie een skate
programma op te gaan zetten. Hiervoor is op 28 april een bijeenkomst
geweest met skatende jeugd uit
Zevenkamp. Daar hebben zij duidelijk gemaakt wat hun wensen
zijn. Dat waren natuurlijk allerlei
leuke skate-activiteiten (tochten
maken, stuntskaten, streethockey,
etc.), maar er bleek ook grote behoefte
aan
een
echte
skatevoorziening met ramps en
halfpipe in de wijk. Aan beide zaken gaat gewerkt worden. Bedoeling is om in de zomer- en herfstvakantie in de diverse buurtjes
kleinschalige skate-activiteiten te
organiseren. Tevens zullen er mogelijk twee grote skate-evenementen worden georganiseerd. Hoe het
programma er precies uit zal gaan
zien is nog niet bekend. Zodra alles rond is zullen de skaters uit
Zevenkamp hier zeker meer over
horen.
Skatecursus
Wat al wel bekend is, is dat buurthuis Uittiebuis een skatecursus gaat
aanbieden. De cursus is bedoeld
voor zowel jeugd als volwassenen.
In de cursus zal aandacht besteed
worden aan de beginselen van het
skaten: houding en techniek. Voor
de jeugd zal het accent meer liggen op het stuntskaten. Elke cursus beslaat 3 bijeenkomsten van elk
1½ uur. Er is ruimte om 8 cursusgroepen van maximaal 10 deelnemers te vormen. Voor de eerste 50
aanmelders geldt een gereduceerd
tarief van ƒ30,–. Het normale
cursustarief bedraagt ƒ47,50 voor
3 cursusdagen.
Aanmelden kan bij buurthuis
Uittiebuis, tel. 4555017, vragen
naar Vera Vredeveld of aan de
balie van het buurthuis, Victor
van Vrieslandstraat 150.

Skatevoorziening
Vanuit de contacten met de
skatejeugd uit Zevenkamp zal een
groep gevormd worden die gaat onderzoeken of het mogelijk is om
een echte skatevoorziening in de
wijk te realiseren. Bij dit onderzoek
zal antwoord gegeven moeten worden op een aantal vragen:
Hoe groot is de behoefte aan een
skatevoorziening in de wijk?
Hoe moet de skatevoorziening eruitzien? Hoe groot, wat moet er te
vinden zijn aan skateramps e.d.?
Waar is de beste plek?
Wat zijn de kosten voor de aanleg
van de voorziening?
Wat kunnen en willen we er zelf
aan doen om de voorziening te realiseren? Bijvoorbeeld geld bij elkaar brengen?
De groep die het plan zal gaan maken zal begeleid worden door Theo
Noordermeer, de opbouwwerker in
Zevenkamp. Als het plan klaar is
zal het besproken worden met de
Deelgemeente.
Sport en nog meer…
Zoveel mogelijk jeugdgroepen
worden de komende maanden benaderd door de buurtsportmedewerker Dennis Dallau. Hij
gaat de wijk in op zoek naar jeugdgroepen en de plekken waar ze verzamelen. Dennis zal op basis van
de wensen van de jeugd met hen
activiteiten gaan organiseren. Deze
activiteiten kunnen liggen op het
gebied van sport (voetbal,
basketball, etc), maar ook andere
wensen kunnen aan bod komen.
In deelplan 1, het gebied tussen de
Beerze/Zevenkampse Ring en
Boorn, zal Dennis zijn tijd inzetten om samen met de jongeren een
activiteitenprogramma voor de
zomerperiode op te zetten.
Als je vragen hebt of je wilt wat
met je vrienden en/of
vriendinnen doen, dan kan je
contact
opnemen
met
Dennis Dallau, tel. 4550200 of
06-24256959

Bouwplan Leger des Heils
mag doorgaan
Onlangs is in de deelgemeenteraadsvergadering de grondreserveringsaanvraag van het Leger
des Heils voor een bouwplan aan
de Kooikerweg positief beoordeeld.
Met dit besluit kan het Leger des
Heils haar plannen verder gaan uitwerken om daarmee de officiële
bouwvergunningsprocedure aan te
vragen. Het plan van het Leger des
Heils om aan de Kooikerweg een
nieuw gebouw neer te zetten waar
een centrale keuken voor de
maaltijdvoorzieningen in de stad,
een kantoor voor de ambulante
jeugdzorg en vrouwenopvang in
moeten komen, heeft veel stof doen
opwaaien bij de omwonenden. Met
het besluit van de deelgemeenteraad is het vrijwel zeker

dat het Leger op deze plaats gaat
bouwen. Aan het besluit van de
deelgemeenteraad werden echter
wel een aantal extra voorwaarden
gekoppeld.
Begeleidingscommissie
Eén van de voorwaarden is, dat het
Leger des Heils een begeleidingscommissie vormt waar omwonenden ook zitting in hebben. Deze
begeleidingscommissie moet de
verdere uitwerking van het plan
gaan begeleiden, zodat er voor iedereen optimale voorwaarden worden gerealiseerd waaronder deze
voorziening gebouwd gaat worden
en functioneren. Deze vorm van
overleg met de omringende buurt
heeft het Leger des Heils al bij eerdere bouwplannen elders met suc-

Nieuws van de Buurttafel Deelplan 1
In deelplan 1 overleggen buurtbewoners al weer 2 jaar met de deelgemeente, gemeentelijke diensten,
Woningbedrijf Rotterdam (WBR), basisschool de Vliedberg en politie over het beheer van buurt.
Gezamenlijk wordt aan deze buurttafel bepaald aan welke zaken voor de buurt aandacht gegeven moet
worden. Voor de komende tijd staan weer een aantal belangrijke projecten op stapel. Projecten waar
alle bewoners van deelplan 1 mee te maken gaan krijgen; en als men wil ook over mee kan praten.
Wat gaat er precies gebeuren?
Veiligheidsproject politie
De komende jaren zal de politie
i.s.m. de deelgemeente en het WBR
een veiligheidsproject uit gaan voeren. Het project omvat alle woningen in deelplan 1. Dus zowel de
huurwoningen van de woningbouwcorporatie WBR, alswel de
huurwoningen van particuliere verhuurders en eigenaar-bewoners
komen aan bod. In het veiligheidsproject zal er gekeken worden naar
de inbraakgevoeligheid van de
woningen v.w.b. het hang- en sluitwerk en wordt de omgeving van de
woningen onderzocht op aspecten
van verlichting, goede zichtlijnen,
indeling openbare ruimte en groen
en de sociale controle van bewoners.
Bewoners zullen in dit project een
actieve rol krijgen v.w.b. het onder-

zoeken van de veiligheidsaspecten
in de omgeving van hun woningen
en worden betrokken bij een
begeleidingsgroep die de uitvoering van de werkzaamheden volgt.
Doel van het project is om alle
woningen in deelplan 1 op het nivo
van het politiekeurmerk “Veilig
wonen” te brengen.
Met dit keurmerk kunnen bewoners
korting krijgen op hun brand/inbraak verzekerings- premies. Ervaringen elders met het politiekeurmerk “Veilig wonen” leren dat het
aantal woninginbraken drastisch
wordt teruggebracht en de woonomgeving door bewoners als veiliger wordt ervaren.
Gestart wordt in het particuliere
woninggedeelte. Dit betreft ruim
400 woningen, die in 3 fases wor-

den benaderd. Elke fase start met
een informatieavond voor de bewoners. De politie geeft op deze avond
voorlichting over het project en
bewoners kunnen zich dan aanmelden als deelnemer. De eerste
informatieavond zal bij het verschijnen van de Bugel al zijn geweest. De 2e en 3e fase volgen na
de zomervakantie.
Voor wat betreft de woningen van
het WBR zijn aparte afspraken gemaakt. Deze zullen meegenomen
worden in de opknapplannen die
het WBR voor al haar woningen
heeft (zie verderop op deze pagina).
Voor meer informatie hierover
kunt u contact opnemen met:
Opbouwwerk Zevenkamp, Theo
Noordermeer, tel. 2892402

Grote opknapbeurt woningen en
binnenterreinen door WBR
Het Woningbedrijf Rotterdam staat
in de startblokken om al haar woningen in Zevenkamp, in totaal
786, tussen nu en 2002 aan een
grote opknapbeurt te onderwerpen.
Hiermee wil het WBR de verhouding tussen de huurhoogte en de
kwaliteit van de woningen weer in
een goed evenwicht brengen.
Straatplannen
De hele operatie wordt uitgevoerd
onder de naam “straatplannen”.
Om een goed beeld te krijgen van
de technische staat van de woningen wordt er een uitgebreid onderzoek verricht naar alle woningen.
Gekeken wordt o.a. naar de keukens, badkamers en ander sanitair,
daken, gevels, portieken, toegangsdeuren, ventilatie in de woning,
etc.. Ook de omgeving van de woningen wordt meegenomen. Hier
moet u denken aan de binnenterreinen, erfafscheidingen van tuinen, bergingen, bestrating, voortuintjes, verlichting, e.d. Bedoeling
is om naast het technisch weer op
peil brengen van de woningen en
ces voor alle partijen toegepast.
De omwonenden konden ook nog
een ander succes noteren. Op hun
signaal dat de criminaliteit rond de
Kooikerweg, het metrostation en
Ambachtsplein sterk aan het toenemen was, heeft de deelgemeente
toegezegd dat hiernaar een uitgebreid onderzoek zal worden ingesteld. Uit dit onderzoek zullen adviezen moeten volgen wat hier aan
gedaan kan worden.

Je leest het
in
de Bugel

woonomgeving, de woningen ook
te laten laten voldoen aan het
politiekeurmerk “Veilig wonen”
(zie artikel elders op deze pagina).
Gestart zal worden met het wooncomplex aan de Boorn. Binnenkort
zullen de bewoners daar een uitnodiging ontvangen voor een
informatieavond. Daarna zullen
bloksgewijs de andere woningen in

Deelplan 1 volgen. Bewoners zullen ook actief betrokken worden bij
het opstellen van de straatplannen.
Zo zal er met hen een schouwronde
gemaakt worden rondom het wooncomplex om alle zaken in beeld te
brengen waar bewoners van vinden
dat zij verbetering behoeven. Bewoners kunnen ook zitting nemen
in een straatplangroep om de hele
opknapoperatie te volgen. Het
eindresultaat zal uiteindelijk zijn
dat alle woningen weer aan de eisen van deze tijd voldoen, de woningen en woonomgeving veiliger
zijn en bewoners zich weer betrokken voelen bij hun woning en
woonomgeving.

Ophogen binnenterreinen door
WBR
Nog dit jaar zal het WBR bij 2 complexen de binnenterreinen gaan
ophogen en herinrichten. Het betreft hier de complexen:
Hunze / Scharster / Tjonger /
Zevenkampse Ring
Reuzel / Aar / Zevenkampse Ring
De werkzaamheden omvatten het
ophogen van het binnenterrein en

tuinen. Tevens zal in overleg met
de bewoners gekeken worden naar
de inrichting van het binnenterrein.
Op basis van de wensen van de omwonenden wordt hiervoor een
inrichtingsplan opgesteld. Gestart
wordt met het complex tussen de
Hunze en Tjonger. Bedoeling is om
de werkzaamheden voor de bouwvakvakantie te laten uitvoeren. Na
de zomervakantie volgt het andere
complex.
Voor informatie: Opbouwwerk
Zevenkamp, Theo Noordermeer,
tel.
2892402
of
WBR
wijkkantoor Zernikeplaats,
tel. 4432403
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de Jazz-buurttafel Karatetoernooi Voor
Het kon niet uitblijven: na
het succes van de buurttafel in deelplan 1 is er sinds
kort ook een buurttafel in
de Jazzbuurt opgezet en
inmiddels actief. Maar
liefst 14 Jazz-buurtbewoners waren aanwezig op de
eerste bijeenkomst op donderdag 20 mei jl. om mee
te praten over het wel en
wee in de Jazz-buurt .
De buurttafel is een open gesprekstafel. Iedereen mag wanneer hij of
zij maar wil aanschuiven en meepraten. Uiteraard blijft het bij de
buurttafel niet alleen bij praten: de
bedoeling is dat er gezamenlijk
maatregelen worden bedacht voor
de problemen die op tafel komen.
Daarom doen bij de buurttafel ook
instellingen en diensten mee: zoals de politie, gemeentewerken, de
deelgemeente, de corporatie en anderen.
Op de eerste bijeenkomst is een
flink aantal punten, die om aandacht vragen, op een rij gezet.
De Welkomgroep organiseert
regelmatig voor nieuwe
bewoners van 55 jaar en ouder
een kennismakingsrit naar
bezienswaardigheden in en rond
Zevenkamp. Alle reden om eens
een dagje mee te rijden, zodat
ik u een impressie kan geven hoe
zo’n middag eruit ziet.
Ria, vandaag onze chauffeur stond
om 14:00 uur met het busje klaar
om ons groepje van 8 personen
rond te leiden. Onze eerste stop
maakten we bij de Volkstuinvereniging de Tochten. Ik woon al
3 jaar in Zevenkamp en heb vaak

Zo is het onderhoud van het openbaar groen niet overal optimaal, is
het niet op alle plekken schoon en
zijn niet alle speeltoestellen goed
onderhouden. Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar missen activiteiten. Maar liefst 25 maal was
het verkeer aan de orde: van
parkeeroverlast tot voorzieningen
om de snelheid op fietspaden terug
te dringen. Allemaal onderwerpen
waaraan verder gewerkt moet worden. Op dit moment loopt een aantal Jazz-buurtbewoners met
schouwlijsten door de buurt om de
genoemde punten wat concreter te
rapporteren. Deze rapportage
wordt op de tweede bijeenkomst
besproken: die wordt op donderdag
1 juli gehouden. Vanaf 20.00 uur
in de Ontmoetingskerk in de Ben
Websterstraat.
Wie mee wil doen, schuif maar
aan! Meer informatie: bel even
met het opbouwwerk, bij de
Bewonersorganisatie
Zevenkamp, telefoon 289 24 02,
Sherita Thakoerdat.

Gehandicaptenlift In Zwembad
Wil en Patrick van Daalen, vader en zoon, organiseren op 31
oktober een karatetoernooi in
Recreatiecentrum
Zevenkampsering. De totale opbrengst
van het toernooi, inschrijfgeld
deelnemers, sponsorgeld en entree, is bestemd voor een
gehandicaptenlift in het zwembad. Of dat al niet genoeg is,
schenken de sponsors op initiatief van de Van Daalens ook nog
zeven banken aan Taka-TukaLand.
Met als locatie Sporthal Zevenkampsering heeft Patrick van
Daalen (21), tienvoudig Nederlands kampioen en lid van het Nationale team, in samenwerking met
de Dienst Recreatie Rotterdam op
4 juni karateschool Unity 99 geopend ,waar karatelessen worden
gegeven voor kinderen vanaf zeven
jaar. Onder auspiciën van zijn leermeester Wim Muilwijk zal Patrick,
die al enige tijd voor de Dienst

Recreatie in buurthuizen lesgeeft,
ongeveer twintig jongens met karate ook discipline en beheersing,
twee belangrijke elementen bij het
karate, bijbrengen.
‘Wij verzorgen al een paar jaar een
karatetoernooi voor een goed doel’
vertelt Wil van Daalen, voorzitter
van het W.O.C., de wedstrijdorganisatiecommissie van de KBN
(Karatebond Nederland) ‘En dit
jaar financieren we een groot gedeelte van een lift om gehandicapte
kinderen, maar natuurlijk ook
ouderen op een goede manier in het
zwembad te krijgen.
Ongeveer vijfhonderd kinderen uit
heel Nederland zullen aan het toernooi deelnemen. Ook is het de bedoeling dat een bekende Nederlander het toernooi luister zal bijzetten.
Behalve de lift betalen de sponsors,
waaronder Woonbron, de KBN,
Matsuru, restaurant Vasco di Gama
en Derks Zeefdruk ook de zeven

D e We l k o m g r o e p
door
Janeace Titisandora Mangoentaroeno
de route afgelegd vanaf huis naar gekregen. Het keurmerk geeft aan van een kopje koffie of thee. Je kan
de Zevenhuizerplas en ik heb ei- dat bij Volkstuinvereniging De natuurlijk ook een maaltijd bestelgenlijk nooit geweten dat ik iedere Tochten op een natuurvriendelijke len in het restaurant. De activiteikeer voorbij de volkstuintjes wijze wordt getuinierd en dat dit ten in het partycenter lopen uiteen
fietste. Mijn eerste indruk was dat gebeurt met grote zorg voor het van feestjes, met uitzicht over de
het er allemaal heel verzorgd uit- milieu.
plas, tot tennis en kegelen en gelezag. Het was wel jammer dat het
genheid tot surfplankstalling.
regende; wel goed voor de tuintjes. Via de speeltuin Taka-Tuka Land Na een korte rondleiding in het
De huisjes vond ik heel mooi en vervolgden wij onze tocht naar partycenter hervatten wij onze rit
knus ingericht. Door de tuinen lo- Partycenter de Zevensprong. Het naar Gallery ”Groene Tuin”. Hier
pen geeft een rustgevend gevoel. partycenter biedt veel mogelijkhe- kan je alle mogelijkheden vinden
Overigens de tuinen hebben het den. Het is mooi gelegen aan de op het gebied van huis- en tuinkeurmerk "Natuurlijk Tuinieren" Zevenhuizerplas. Hier genoten wij decoratie. Er kunnen ook bomen

parkbanken die in speeltuin ‘ TakaTuka-Land geplaatst zijn. De banken zullen worden voorzien van de
namen van de sponsor. Dus de
opa’s en oma’s, de vaders en moeders die een oogje in het zeil houden op de spelende kinderen, zijn
voortaan verzekerd van een
plaatsje om te zitten.
Alle medewerkers van Sportschool
Wim Muilwijk werken belangeloos
mee aan het toernooi, terwijl
Recreatiecentrum Zevenkampsering gratis zijn ruimtes ervoor ter
beschikking stelt.

de Bugel
medewerkers
gevraagd !
tel. 289 24 06
gekocht worden. Dat lijkt een
moeilijke klus aangezien de bomen
er al een aantal jaren staan. Het is
absoluut een aanrader voor diegenen die van bomen houden.
Hierna zijn we naar de Jachthaven
“De Eendragt” gegaan. Op deze
plek kan je roei-, zeilboten en kano’s huren. De Jachthaven is gelegen in een mooie landelijke omgeving waar een molen staat met een
oud sluisje. Het sluitstuk van de
middag was een bezoek aan kinderboerderij “De blijde wei” in
Ommoord. Er waren allerlei dieren
te zien van konijnen tot eenden en
van vogels tot geiten.
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Over de natuur in en rond de Zevenhuizerplas nu en in de toekomst
Geschiedenis
Allereerst geschiedenis in het kort:
Rond 4000 voor Christus bestond
het gebied uit een soort waddenzee met geulen, slikken en platen.
Omstreeks deze tijd is het gebied
van de zee afgesloten en geleidelijk verzoet. Geleidelijk aan
vormde zich veengrond. Vanaf de
11e eeuw werd het veenmoeras
ontgonnen en ontwaterd, waardoor
landbouwperceeltjes ontstonden.
Later werden door turfwinning en
vervening grote plassen gevormd.
Vanaf de 18e eeuw werden deze
veenplassen bedijkt, drooggemalen
en ontgonnen. Het gebied van
Nesselande maakt deel uit van twee
polders: de Eendragtspolder en de
Prins Alexanderpolder, die respectievelijk in 1753 en 1874 werden
drooggelegd. De polders vormen
aparte waterstaatkundige eenheden
en worden van elkaar gescheiden
door de Huismanskade. De
Wollefoppenweg en de weg langs
de Ringvaart zijn oude wegen, die
in de loop der tijd verder bebouwd
werden. De Zevenhuizerplas werd
gegraven voor de ophoging van
Schollevaar, Oosterflank en Zevenkamp.
De Zevenhuizerplas
In de ondiepe gedeelten van de
Zevenhuizerplas, vooral in de buurt
van de drie eilanden aan de westkant, groeit een vegetatie met
aarvederkruid, brede en smalle
waterpest, stijve waterranonkel en
smalbladige fonteinkruiden, die

bevestigen dat het een matig
voedselrijke plas is met goede
waterkwaliteit op minerale bodem.
Wat betreft de fauna is er een hoog
percentage roofvis van voornamelijk baars en snoek en in mindere
mate snoekbaars. Dit kunnen zeer
grote exemplaren zijn. Verder

fourageren hier visdief en zwarte
stern.
Langs de plas bevinden zich een
aantal ruige rietlanden met harig
wilgeroosje, grote brandnetel,
haagwinde etc. Deze rietlanden
herbergen enkele bijzondere rietvogels
zoals
blauwborst,

In het gebied bevindt zich op beperkte schaal jong aangeplant bos
met boomsoorten van vochtige
kleibodems zoals es, populier, wilg,
els en esdoorn. Dit bos herbergt als
broedvogels enige vogelsoorten
van jonge bossen zoals koekoek,
turkse,houten tortelduif,

Op dit moment is men bezig met het bouwrijp maken voor de nieuw te bouwen wijk Nesselande
Joop Zeemeijer - fotografie
komen er soorten voor als rivier- rietzanger, waterral en roerdomp. wielewaal en een aantal zangvogels
donderpad en kolblei, kleine Verder komen hier spotvogel, zoals de bosrietzanger en een aanmodderkruiper, bittervoorn, kleine karekiet, rietgors en kneu tal kraaiachtigen. Ook broeden er
ruisvoorn, pos en riviergrondel.
voor.Langs de huidige plas is stru- patrijzen, een ransuil, een steenuil
De plas heeft een grote waarde als weel aangeplant, wat een broed- en een aantal blauwe reigers. Voor
fourageergebied voor verschil- biotoop vormt voor diverse zang- zoogdiersoorten als muizen, konijlende watervogels. Vooral een vogels, zoals merel, zanglijster, nen, egels en kleine marterachtigen
groot aantal futen en eenden, zoals winterkoning, heggemus, grasmus, biedt het gebied een leefmilieu.
de dodaars, krooneend, bril- tuinfluiter, zwartkop, tjiftjaf en De natuur in de toekomst
duiker,slobeend en eidereend be- fitis.Wat betreft zoogdieren huis- In de eerste plaats gaat er natuurvolkt de plas tijdens de winter- vesten de moerassige oevers in het lijk een groot poldergebied verlomaanden. In de buurt van de drie gebied dwergmuis, bruine rat en ren met alle daarin voorkomende
eilanden worden regelmatig ijs- woelrat. Ook zijn hermelijnen ge- planten en dieren, zoals weidevogels gezien, bovendien signaleerd.
vogels. Ter compensatie wordt er

aan de nieuwe noordoever van de
Zevenhuizerplas een moerassige
zone ingericht, waarin veel van de
eerder genoemde planten en dieren
zich zouden kunnen vestigen.
Deze noordoever wordt door een
zogenaamde ecologische verbinding verbonden met een ander natuurgebied, het Hitland tussen
Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk
a/d IJssel. Deze ecologische zone
loopt dwars door de aan te leggen
wijk Nesselande, en wel door het
Stroompark. Dit Stroompark volgt
precies de huidige hoogspanningsmasten in dit gebied. Het wijknatuurteam Prins Alexander heeft
wel dringend geadviseerd om in de
broedtijd bepaalde stukken van
deze ecologische zone extra te beschermen, anders zullen de vaak
schuwe moerasdieren zich hier niet
kunnen vestigen. Het Wijknatuurteam is een vereniging die samen
met de bewoners probeert zoveel
mogelijk oorspronkelijke natuur in
onze deelgemeente te handhaven.
Terwille van de natuur, maar ook
omdat op deze wijze de woonomgeving aantrekkelijker wordt.
Belangstellenden die meer over het
voorgaande en over het Wijknatuurteam willen weten, kunnen
kontakt opnemen met Rob
Lathouwers, tel. 010-4213432
Rob Lathouwers, Ed Boere
bronnen:
*Voorontwerp bestemmingsplan
Nesselande
*Rapport Ecologie MERNesselande

RECREA
TIECENTR
UM ZEVENKAMPSE RING
RECREATIECENTR
TIECENTRUM
Zomer Vakantie Openstellingsrooster
EEN ZWEMONDERWIJZER M/V
van 12 Juli T/M 22 Augustus 1999
GEVRAAGD

(of studerend hiervoor)

Recreatiecentrum Zevenkampse Ring is op zoek naar een parttime zwemonderwijzer m/v.

Let op !! Van maandag 26 juli t/m zondag 8 augustus
zijn wij I.v.m onderhoudswerkzaamheden gesloten !
MAANDAG
12.00 - 13.00 UUR
13.00 - 16.00 UUR
18.00 - 20.00 UUR
20.00 - 21.00 UUR

Taken:
* zwemles geven
* toezicht houden
* schoonmaak

BANENZWEMMEN
RECREATIEF ZWEMMEN
RECREATIEF ZWEMMEN
TRIMZWEMMEN
DINSDAG
07.00 - 08.30 UUR
08.30 - 09.30 UUR
09.00 - 09.30 UUR
09.30 - 11.00 UUR
11.00 - 13.00 UUR
14.00 - 16.00 UUR
18.00 - 20.00 UUR
20.00 - 20.45 UUR
20.45 - 21.45 UUR

WOENSDAG
08.30 - 09.30 UUR
09.30 - 10.30 UUR
09.30 - 10.00 UUR
10.00 - 10.30 UUR
10.30 - 13.00 UUR
13.00 - 16.00 UUR
18.00 - 20.00 UUR
20.00 - 21.00 UUR
DONDERDAG
12.00 - 13.00 UUR
13.00 - 16.00 UUR
18.00 - 20.00 UUR
20.00 - 20.45 UUR
20.45 - 21.30 UUR
21.30 - 22.30 UUR

Recreatiecentrum Zevenkampse Ring bestaat uit een
zwemaccommodatie, een sporthal en een horeca voorziening.

BANENZWEMMEN
RECREATIEF ZWEMMEN
BANENZWEMMEN
AQUA-VARIA
HYDRO FIT
BANENZWEMMEN

Nadere taken en verantwoordelijkheden binnen de functie:
* de handhaving van de orde en de huishoudelijke regels
* overige werkzaamheden die voor een goede gang van zaken
gevraagd kunnen worden.

BANENZWEMMEN
REACTIVERINGS ZWEMMEN
PEUTERLES
OUDER EN KTND ZWEMMEN
BANENZWEMMEN
50 + ZWEMMEN
BANENZWEMMEN
AQUA-ROBIC
MOONLIGHT ZWEMMEN (VANAF 18 JAAR)

Vereisten:
* flexibele werkinstelling
* minimaal in bezit van zwemleider A, of studerend voor Zwemonderwijzer
* in teamverband kunnen en willen werken
* bereid zijn cursussen te volgen
* klantgerichte instelling

RECREATEF ZWEMMEN
SENIOREN SPORTEF
PEUTERLES
PEUTERLES
BANENZWEMMEN
RECREATEF ZWEMMEN
RECREATEF ZWEMMEN
BANENZWEMMEN

VRIJDAG

09.00 - 10.30 UUR
09.30 - 10.00 UUR
10.00 - 10.30 UUR
10.30 - 12.00 UUR
13.00 - 16.00 UUR

Indien u belangstelling heeft of meer informatie wenst kunt u
contact opnemen met de heer J. Klippel, Hoofd zwemzaken.

telefoon 010 - 4552800
Recreatiecentrum Zevenkampse Ring
Zevenkampse Ring 301
3068 HG ROTTERDAM
50 + ZWEMMEN
PEUTERLES
PEUTERLES
RECREATIEF ZWEMMEN
RECREATIEF ZWEMMEN

ZEVENKAMPSE RING 301

ZATERDAG
GEHELE DAG GESLOTEN
ZONDAG

09.00 - 10.00 UUR
10.00 - 15.00 UUR
12.30 - 15.00 UUR

Tel. 010 - 455 28 00

BANENZWEMMEN
GEZINSZWEMMEN
RECREATIEF ZWEMMEN
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Een Modern Bedrijf Met Een Enorme Diversiteit Aan Produkten:

M u l t i b e d r i j v e n - Zevenkamp
Door de wijk Zevenkamp kan men ‘s morgens een stroom mensen zien lopen van de metro
richting de Roer en het Zuidlaardermeer en ‘s avonds vice versa. Deze mensen lopen naar de
locaties van MultiBedrijven. Wat doen die mensen en wat is MultiBedrijven? Om op deze vragen
een antwoord te krijgen, zijn we er eens binnengestapt.
“MultiBedrijven is de
vroegere
Sociale
Werkvoorziening, die in
Rotterdam in totaal toch
wel zo’n 3.500 mensen op
de loonlijst heeft staan,
waarvan een kleine
zeshonderd aan het
Zuidlaardermeer en nog
eens ongeveer zeshonderd
aan de Roer”, vertelt
mevrouw
Fransen,
coördinator Interne Zaken.
Op een gegeven moment heeft men
gekozen voor een nieuwe naam om
aan te geven dat het een gewoon
bedrijf is met een enorme diversiteit aan producten. Het onderscheid
met een ander bedrijf is alleen dat
er mensen werken die om wat voor
reden dan ook een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Als we
denken aan de vroegere Sociale
Werkvoorziening waren dat mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap.
De laatste tijd heeft MultiBedrijven
met enorme veranderingen te maken, met name op het gebied van
de wetgeving. Die wetten zijn onder andere de nWSW (nieuwe Wet
Sociale Werkvoorziening), de REA
(Wet op de (re)ïntegratie arbeidsgehandicapten.), de WIW (de Wet
Inschakeling Werkzoekenden).
Men zit nu in een proces dat men
de organisatie aan moet passen aan
de veranderde wetgeving. Dat betekent ook dat ze een meer gevarieerder doelgroep binnenkrijgen.
Langdurig werklozen bijvoorbeeld
krijgen op die manier weer het

Medewerkers van Multibedrijven na gedane arbeid naar huis.
Fransen. “Zo kunnen we mensen de
gelegenheid geven hier ervaring op
te doen en zich te ontwikkelen, zodat ze wat weerbaarder worden.
Ook deze groep kan dan na een bepaalde tijd uitstromen naar een
vaste baan.”
De Roer
Tijd voor een rondleiding. We beginnen bij de Roer. Je raakt onder
de indruk alleen al door de grootte
van het bedrijf. Aan de Roer zit de
industriële tak van het bedrijf.
De fabriek is onderverdeeld in een
hout-, een metaal-, een electronicaen een montageafdeling.

Een werknemer bij een handbediende freesmachine
Joop Zeemeijer - fotografie
werkritme te pakken waardoor de Als je rondloopt op bijvoorbeeeld
overstap naar het bedrijfsleven te de metaalafdeling zie je dat de farealiseren valt.
briek is toegerust met hoogwaar“We hebben een bedrijf waarin zo- dige machines. Deze machines zij
veel gebeurt, er is zo veel diversi- zo geautomatiseerd dat ze de verteit aan werkzaamheden, dat we gelijking met die in een metaaleigenlijk voor iedereen wel een fabriek glansrijk kunnen doorstaan.
plekje hebben” verklaart mevrouw Mijnheer Serwinski, een assistent

bedrijfleider, laat ons zien hoe de
gegevens eerst ingevoerd worden
met een computer, waarna de
freesbank de vereiste handelingen
feilloos uitvoert om in dit geval een
zetstuk te maken om een bumper
aan een auto te bevestigen. Maar
er zijn natuurlijk ook handbediende
boor-, frees- en ponsbanken, eventueel aangepast aan de handicap
van de bediener. De handelingen
om een bepaald produkt te maken
zijn zoveel mogelijk in stukjes geknipt, zodat elke werknemer de
verantwoordelijkheid heeft over
een overzichtelijke taak.
Printplaatjes
Op de afdeling electronica, worden
onder andere printplaatjes gemaakt.
Een van de 48 werknemers daar is
René van Gorkum (34).” Ik ben al
veertien jaar werkzaam bij
MultiBedrijven” vertelt René.” Ik
was werkzaam in het vrije bedrijf
totdat ik rugklachten kreeg. Van de
dokter mocht ik uitsluitend nog zittend werk doen en hij was degene
die me wees op de mogelijkheden
die Multibedrijven bood.
Printplaatjes zitten in allerlei
electronische apparatuur zoals televisies en radio’s. Maar ook bijvoorbeeld in een apparaat om te
meten hoe vers vis is. Het leuke is,
dat je alle ontwikkelingen op
electronisch gebied meemaakt, zo
kon je de printplaatjes in de loop
der tijd steeds kleiner zien worden.
Ook werk je met een leuke ploeg
die collegiaal met elkaar omgaat.
Ik heb van de mogelijkheden om
cursussen te volgen gebruik
gemaakt.Je hebt naast technische

Joop Zeemeijer - fotografie
cursussen, zoals een curcus solderen, monteur of technicus ook nog
andere, zoals een computer- of een
E.H.B.O. cursus of een cursus
leidinggeven. Aangezien ik inmiddels voorman ben en vooruit wil,
hoef ik me voorlopig dus nog niet
te vervelen”.
MultiBedrijven werkt voor een
aantal grote opdrachtgevers. Een
aantal produktvoorbeelden zijn
kledingstangen, ophangrails voor
lamellen en het compleet verpakken ervan. Er worden ook eigen

Het Zuidlaardermeer
En dat is alleen nog maar de locatie
aan de Roer. We hebben het nog
helemaal niet gehad over de locatie
aan het Zuidlaardermeer. Waar
MultiBedrijven ook trots op is, is
een handig apparaatje dat ze aan het
Zuidlaardermeer uitgevonden hebben om snoeren op te winden, een
zogenaamde cableturtle. Ook is
daar een naaiatelier waar ondermeer operatiedoeken worden
gemaakt.
Op de inpakafdeling worden diverse produkten verpakt.

René van Gorkum maakt bij Multibedrijven alle ontwikkelingen op
electronisch gebied mee.
Joop Zeemeijer - fotografie
producten ontwikkeld en in Mocht u gedacht hebben, die zitproductie genomen, voorbeelden ten daar knijpers in elkaar te zetten
hiervan zijn afzethekken en fiets- of zakjes te plakken, dan komt u
bedrogen uit, dat merkt u wel.
paaltjes.
Op de houtafdeling worden onder
andere bouwpakketten van boekenkasten gemaakt voor de doe-hetzelf-markt.Het monteren van doucheschermen vormt onderdeel van de
montageafdeling.

Om een goed beeld te krijgen, is
het misschien een idee, als
MultiBedrijven weer eens een
open dag organiseert.
Ed Boere.
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Zelfstandigen in Zevenkamp

De Uitlaatklep
van
Zevenkamp !!

Fleur-in
Wim en Loes Ollefers

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

Op 13//4 kreeg ik een nieuwe matras voor mijn bed.
De oude matras met twee kussens wilde ik weggooien.
Dus wat denk je dan? Zet maar bij de vuilnisbak, dan
neemt de vuilnisman het wel mee! Vergeet het maar.
me teveel en belde ik weer met
ophaaldienst grof vuil. Nu bleek de
levertijd van de gemeentelijke
dienst nog langer te zijn: op 27/5
!!! zou het worden opgehaald, dus
ruim een maand later! Op die manier lokt de ROTEB het toch zelf
uit, dat de mensen hun afval zomaar ergens dumpen? Ergens ver
van hun eigen huis, liefst in een of
ander watertje, ‘s nachts als niemand het ziet en de kans op een
bekeuring klein is! ROTEB, je kan
het wel druk hebben, maar op deze
manier maak je het voor jezelf alleen maar moeilijker !
E.R. Labrujere
bewoner Kooikerweg

Een matras is grof vuil en dat mag
je niet zomaar bij het overige huisvuil zetten. Daarvoor moet je een
speciale afspraak maken met de
ROTEB, die je vertelt wanneer en
van waar het grof vuil wordt opgehaald. Ik wil me aan de regels
houden, dus op 13/4 belde ik en ik
kreeg te horen, dat op 28/4 !!!!!!!
de matras zou worden opgehaald.
Dus ruim veertien dagen later. Al
die tijd moest ik de oude matras
maar in mijn kamer bewaren, want
hem zomaar, zonder afspraak met
de ROTEB, buiten zetten is strafbaar en kan je een fikse boete opleveren van de heren van de
reinigingspolitie .Op 19/4 werd het
Joop Zeemeijer - fotografie

Sinds 1984 is vlak naast het metrostation Ambachtsland de zaak van Wim en Loes
Ollefers gevestigd. De zaak waar de Zevenkamper zijn planten en bloemen haalt. Wim
Ollefers is weer een echte Rotterdammer, want hij werd geboren in de
Oranjeboomstraat in Feyenoord, Rotterdam-Zuid . Wim werd opgevoed tussen de
bloemen, zijn vader had een bloemenwinkel aan de Kleiweg in Hillegersberg.
“Als klein jongetje heb ik daar
veel geleerd, want ik hield mijn
ogen altijd goed open en ik stond
met mijn neus altijd bovenop
alles” zo vertelt hij.
Het leek er aanvankelijk niet op, dat
Wim in de bloemen zou gaan werken. Hij heeft een opleiding tot chemisch analist en hij heeft een jaar
of acht gewerkt op het natuurkundig laboratorium van Ferro, een
Amerikaans bedrijf in grondstoffen
voor glazuur, glasmatten, email e.d.
Ook heeft hij een jaar gewerkt op
het laboratorium van Rijkswaterstaat, tijdens de bouw van de
Haringvlietdam. Loes was secretaresse bij Hudig & Co. In 1964 besloot hij om echt in de bloemen/
planten te gaan, want de natuur was
toch aantrekkelijker dan de chemische wereld. Zijn eerste zaak had
Wim aan de Frits Ruysstraat, samen
met zijn vrouw Loes. Deze
bloemenwinkel was een al bestaande zaak, dus die hebben ze
overgenomen.
Zevenkamp
Toen Zevenkamp tot ontwikkeling
kwam en de metro werd aangelegd
verkaste hij rigoureus. Ook de zaak
die zij op Rotterdam-Zuid hadden
werd opgedoekt. Sinds 1984 is
Wim de enige bloemist in Zevenkamp en alle metroreizigers kennen de zaak, want de winkel is vlak
naast de uitgang van het station
Ambachtsland gevestigd. Elke dag
gaat de zaak om half negen open
tot zes uur. De bloemen van FleurIn komen van de bloemenveiling
in Bleiswijk. Daar gaat Wim naar
toe als wij ons nog eens een keertje omdraaien in bed. In zijn win-

kel worden de inkopen van de veiling gerangschikt tot aantrekkelijke
koopwaar voor het publiek. Marga
en Nancy zijn van jongs af aan aan
Fleur-In verbonden. Samen met
Loes en Wim vormen zij een hecht
team... Er is geen sprake van een
baas/ondergeschikte verhouding.
Samen doen zij wat er gedaan moet
worden, zoals het inrichten van de
winkel, het schikken van boeketten, het maken van bloemwerk
voor feesten en tentoonstellingen,
het verzorgen van bloemen bij
blijde en droevige tijden.
Bloemsierkunst
Het assortiment van Fleur-In bestaat niet alleen uit bloemen. Ook
voor planten kan men bij Fleur-In
terecht. De planten haalt Wim van
de veiling in Aalsmeer. Ook voor
goed advies over planten en bloemen moet men bij Fleur-In zijn.
Marga en Nancy zijn beiden gediplomeerd. Zij hebben het diploma
bloemsierkunst op zak. Als men de
zaak binnenkomt dan waant men
zich in een tropisch oerwoud.
Overal ziet men groen, in alle mogelijke vormen en afmetingen, er
zijn volop bloemen. De bloemenspeciaalzaak van de familie
Ollefers is al 25 jaar lid van de
b l o e m e n v e r z e n d o rg a n i s a t i e
Fleurop Interflora Nederland.
Daarvoor kregen zij in oktober ’98
de gouden speld. Die speld krijg je
niet zo maar. De Fleurop-organisatie stelt hoge eisen aan de leden.
Om lid te kunnen worden moet je
om te beginnen vakbekwaam zijn
en een goed ingerichte winkel hebben met een ruim assortiment. Op
onregelmatige tijden toetst Fleurop

de kwaliteit van de zaak door anoniem orders te plaatsen en dan te
beoordelen hoe deze worden uitgevoerd. Het zal duidelijk zijn, dat je
geen gouden speld krijgt als je er
met de pet naar gooit!
Paarden
In zijn spaarzame vrije tijd is Wim
volop in de weer op de manege aan
de Wollefoppenweg, die een tijd
gerund werd door een van zijn
dochters. Pa is nog steeds druk met
paarden. Menig jongeling in
Zevenkamp heeft het springen met
zijn pony geleerd van Wim. Ook
neemt Wim nog regelmatig examens af voor het diploma bloemschikken vanaf het eerste jaar
leerlingstelsel
t/m
het
meesterbinder-diploma. Terug in
de zaak aan het Ambachtsplein besteedt Wim weer alle aandacht aan
zijn bloemen en planten. Blijkbaar
zijn die geliefd in Zevenkamp. Na
een inbraak (in een bloemenwinkel!) waren alle grote planten
verdwenen ! Niemand had iets gezien, maar Wim heeft wel zo zijn
vermoedens in welke hoek hij de
daders moet zoeken. Als de Zevenkamper op meer legale wijze aan
een mooi interieur voor zijn huis
wil komen dan kan hij altijd bij
Fleur-In terecht. Er is te kust en te
keur koop, niet alleen voor een paar
dagen, maar ook vaste planten voor
wat langere termijn.

Wim, Loes, Marga en
Nancy weten fleur in het
leven te brengen!!
(R. van Yperen)
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Hobbyshop Cijs is
het aangewezen adres voor alle
soorten · klei · kralen · verf · poppenbenodigdheden
· fimo · teken- en schildermaterialen · gips- en
sjabloneerartikelen · pergamano · embossing
· stempels · hobbyboeken.
Kortom alles maar dan ook alles voor uw hobby.
Breng eens een vrijblijvend bezoek aan de winkel
en overtuig u van de uitgebreide collectie.

Hobbyshop J.J. Cijs
Winkelcentrum Zevenkamp
Ambachtsplein 203-207
3068 GV Rotterdam
Metrohalte Ambachtsland

Winkelcentrum Binnenhof
Binnenhof 52
3068 JW Rotterdam
Metrohalte Binnenhof

.
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Vakantie - preventietips
om op te volgen
De vakantietijd breekt weer aan. Om van een onbezorgde vakantie te kunnen genieten, is het heel verstandig om voor men afreist, enige preventiemaatregelen te treffen
m.b.t. Uw woning.
Om te beginnen is het zaak om alle
deuren en ramen goed af te sluiten
en geld en waardevolle papieren
veilig op te bergen, eventueel in een
kluisje. Waardevolle spullen die
niet met vakantie worden meegenomen, kan men beter merken en
registeren met postcode en huisnummer, Ook kan men altijd de
voorwerpen fotograferen. Laat de
woning er altijd zo bewoond mogelijk uitzien; dus planten voor de
ramen laten staan en de gordijnen
open. Misschien zijn de buren wel
zo vriendelijk om 's avonds de gordijnen even dicht te doen en de

plantjes water te geven. Via een
tijdschakelaar kan er licht in de
woning worden aangedaan. Plak
vooral geen briefjes achter het raam
met de mededeling dat er niemand
thuis is. Het is een uitstekend idee
om een sleuteladres te hebben bij
de buren, familie of vrienden voor
eventuele noodgevallen. Men kan
ook terecht bij Uw wijkbureau
Hesseplaats voor het invullen van
een vakantiekaart. Bij Uw afwezigheid wordt dan Uw woning regelmatig gecontroleerd. Tevens kunt
U bij dit bureau in het bezit komen
van de Meterkaart ( waar U ge-

noemde gegevens ook kunt invullen) en de folder 32 Tips voor een
onbezorgde vakantie. Mocht U belangstelling hebben om Uw woning
eens (gratis) te laten controleren op
hang en sluitwerk, dan kunt U
rechtstreeks bellen met het
preventieteam van de Service
Dienst Werk van de Deelgemeente
Prins Alexander. (telefoonnummer
010-4564022). Na deze genomen
maatregelen kunt U nog beter van
Uw vakantie genieten!

De bloemist
voor al uw
groenideeën
Voor al uw bloemwerken door geheel
Nederland
en over de gehele wereld
Ambachtsplein 85, 3068 GV Rotterdam Zevenkamp
TEL. 010 - 4.55.77.63.

H. van Trigt
preventiecoordinator

Bezoek Roemeense jongeren aan
deelgemeente Prins Alexander
In het kader van een Europees jeugduitwisselingsprogramma verwelkomde begin
mei de jongerengroep’ Speranta’ van ‘Stichting Alexander helpt Roemenië’ twintig
Roemeense jongeren die een week in Uittiebuis te gast waren. Hieronder volgt een
verslag van die week door twee leden van Speranta, Judith de Neef (19) en Chantal
van de Burg (19)
Het is een geweldige week geweest; niet alleen voor de Roemenen, maar ook voor ons. Ondanks
wat probleempjes was deze week
een groot succes! De Roemenen
hadden het gevoel dat ze in een
soort paradijs waren beland en keken hun ogen uit. Voor de Neder-

van leven hadden. Iedereen is (helemaal) vrij om z’n eigen keuzes
te maken. Ook hebben wij weer iets
van de Roemeense gewoontes geleerd, namelijk dat ze een ander
tijdsbegrip hebben. Zo bedoelen
wij met vijf minuten ook echt vijf
minuten, maar zij denken dat ze

Volkstuinvereniging De Tochten

landers af en toe een kleine marteling, want elk winkeltje moest van
binnen gezien worden. Het was
nogal een druk bezette week; vroeg
opstaan, het ontbijt verzorgen en
weer op pad! Zo zijn we naar de
stad geweest, naar Amsterdam,
naar
de
Efteling,
naar
Scheveningen en wezen skaten in
Skateland in den Haag.
Ook hebben we met zijn allen de
dodenherdenking bijgewoond. Dit
was voor ons belangrijk en we hebben de Roemenen ook uitgebreid
de betekenis hiervan uitgelegd.
Deze uitwisseling was belangrijk
voor het contact binnen onze
jongerengroep en voor het contact
tussen de jongerengroep en de
Roemeense groep. Je groeit in zo’n
week toch dichter naar elkaar toe!
De Roemenen hebben nu ook een
idee gekregen hoe wij leven en
deze manier van leven is toch anders dan in Roemenië. Zo vertelde
Claudio, een Roemeen, ons dat ze
vond dat wij een hele vrije manier

dan nog wel wat langer hebben. En
zo zijn wij wel op tijd bij afspraken maar gaat dat bij hen wel anders! Zo werd bijvoorbeeld 8.30
vertrekken 9.00 vertrekken.
Wat wij bijvoorbeeld erg grappig
vonden, was het skaten. Heb je ooit
wel eens zo’n veertig mensen tegelijk zien stuntelen op skates! Het
was vallen en opstaan, want de
meeste Roemenen hadden het nog
nooit gedaan, maar iedereen vond
het leuk en ging door.
De Efteling was voor sommigen
het hoogtepunt van de week, want
zoals Michael vertelde: ‘als ik terugkom naar Nederland, wil ik
twee maanden in de Efteling verblijven.’
Over het algemeen zat het weer
best mee: ook iets waar de Roemenen verbaasd over waren. Zo kwamen ze allemaal aan met een paraplu en met het idee dat het eigelijk
altijd regent in Holland.
Niet al het eten was favoriet bij de
Roemenen. Een grappig voorbeeld:

ze dachten dat als je hagelslag in je
melk deed, dat je dan chocolademelk zou krijgen.
Ook de aankomst was anders dan
gepland. Zo zouden zij eerst op
zaterdagnacht tussen 0.00 en 2.00
aankomen, maar we werden we om
18.30 allemaal gebeld. Ze kwamen
eerder! Iedereen had zich naar Uittiebuis gehaast en uiteindelijk arriveerden ze toch pas rond 20.30.
Het weerzien was geweldig, maar
toch wel weer wat onwennig. En
zeker voor de wat nieuwere leden
onder ons. Maar al snel was het
weer als vanouds gezellig! Hoewel
uitgeput en moe na twee dagen in
de bus, waren ze toch uitgelaten!
Wij vinden het in ieder geval een
stuk stiller na deze week en het is
jammer dat je elkaar ineens weer
een stuk minder vaak ziet. Wij vonden het reuze gezellig en zien er
naar uit in de zomer het ziekenhuis
op te gaan knappen. Wij hoorden
van het initiatief van de Roemeense
jongeren om in Roemenië ook een
jongerengroep Speranta op te richten en vinden dit een geweldig
idee!
Wij willen iedereen van het bestuur
van ‘Stichting Alexander helpt
Roemenië’ even bedanken. En natuurlijk Doris, Wilma, Peter, Maarten en Tom.
Ook de groetjes aan alle jongeren
van jongerengroep Speranta en
voor hen één woord:

L i i

i e e

e f

!

Judith de Neef
Chantal van den Burg

Je leest het
in
de Bugel
Je

Telefoon 010 - 455 44 18 Fax 010 - 456 29 75
Postbus : 29066, 3001 GB Rotterdam

Het kantoor is tevens gevestigd aan de
Henegouwerlaan 42-a te Rotterdam

J.C. van Dijk
SPECIAALZAAK IN AARDAPPELEN,
GROENTEN, FRUIT & RAUWKOST.
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Klauteren

Bugels puzzelrubriek
Uitslag puzzel “Bugel”
De goede oplossing van deze puzzel in het vorige nummer luidde:

9x het woord Bugel

Uit de weer zeer vele inzenders zijn de volgende winnaars getrokken:
Dhr. A. Vermaat (ƒ 50,- eerste prijs), Mevr. E. de Wilt (ƒ 25,- tweede prijs),
Dhr. J.M. v.d. Heiden (ƒ 15,- derde prijs)
Deze winnaars kunnen hun prijs ophalen bij de redactie van de Bugel. Afdeling
Bewoners Organisatie Zevenkamp in Wijkgebouw “De Scheg”, Ambachtsplein 141
te Zevenkamp, na 14.00 uur. (vanaf maandag 21 Juni a.s.)

Puzzel van Juni/Juli

Het thema van de nieuwe puzzel: ‘ Vogels ’
De redactie van de Bugel wenst alle deelnemers weer veel puzzelplezier. Ook deze keer
zijn er weer prijzen te winnen. Uit de goede inzendingen zullen weer drie winnaars
worden getrokken. De eerste prijs is weer ƒ 50,- de tweede prijs ƒ 25,- en de derde
prijs ƒ 15,-. Alle inzendingen moeten uiterlijk binnen zijn voor 31 Juli a.s. bij de redactie
van de Bugel. Adres: Redactie de Bugel, Wijkgebouw De Scheg Ambachtsplein 141,
3068 GV te Rotterdam.
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Aardzwaluw
Akkermannetje
Arend
Auerhaan
Bergkwartel
Boomkruipertje
Ellia
Gaper
Gierparelhoen
Grasleeuwerik
Honingpapegaai
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Jufferkraanvogel
Kakapo
Kersenpikker
Krokodilwachter
Mandarijneend
Muurzwaluw
Nachtegaalrietzanger
Neushoornvogel
Oehoe
Ossendrijvertje
Parelduiker
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Roodborsttapuit
Secretarisvogel
Sperwer
Tjiftjaf
Torenkraai
Tureluur
Uil
Uilpapegaai
Vorkstaartplevier
Vuurgoudhaantje
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Wij bedanken Anja Hoogewerff voor het ontwerpen van deze puzzel.

De Klauteraar woont nu zo’n
tien jaar in Zevenkamp en hij
kent zijn wijk eigenlijk nóg
niet. Hij woont vlakbij het
Ambachtsplein. De omgeving
daarvan kent hij natuurlijk
wel, want daar rijdt hij in zijn
rolstoel regelmatig .
Maar veel verder komt hij niet.
Er zullen in Zevenkamp ongetwijfeld mooie of interessante
plekjes zijn, maar de Klauteraar
heeft ze nog niet gezien. Ook de
probleemgebieden in Zevenkamp kent hij niet. Voor hem is
het nog steeds alsof hij in een
vreemde stad woont. En toch is
hij een geboren en getogen Rotterdammer, weliswaar een jongen uit Zuid ,maar hij is geboren
in het Westen. Ruim veertig jaar
woonde hij in Zuid voor hij naar
Zevenkamp verhuisde, dat was in
1988. Maar een echte Zuiderling
is hij ook nooit geweest. Rotterdammer voelde hij zich wel.
Dat Rotterdamgevoel heeft hij in
Zevenkamp eigenlijk helemaal
niet .Met de metro zit hij binnen
een half uur in het centrum en pas
dan is hij weer Rotterdammer
.Coolsingel en omgeving is voor
hem echt Rotterdam. In Zevenkamp heeft hij een heel andere
levensstijl dan in Zuid. Daar zou
het niet in zijn gedachten zijn opgekomen om naar het naaktstrand aan de Kralingse Plas te
gaan. In Zevenkamp is hij een regelmatig bezoeker van het
naaktstrand aan de Zevenhuizer
Plas. Voor een beetje ontspanning moet je toch wel naar de
stad. De stad, daar werd ook in
Zuid Rotterdam-Centrum mee
bedoeld. Veel minder binding
voelt de Klauteraar met de deelgemeente Alexander, terwijl men
daar ook terecht kan voor veel
zaken, waar men vroeger voor
naar de Coolsingel ging. Ook
winkelen doet men zo te zien nog
het liefst in de stad, terwijl men
toch bijvoorbeeld in de Oosterhof ook uitstekend terecht kan!
Het weer moet natuurlijk wel een

beetje meewerken. Als dat het
geval is, dan is de Klauteraar van
plan om deze zomer te gaan ontdekken wat Zevenkamp allemaal
te bieden heeft. Veel meer dan
de directe omgeving van het
Ambachtsplein kent de Klauteraar niet .Daar moet verandering
in komen! Natuurlijk kan in
Zevenkamp geen wandeling gemaakt worden langs monumentale historische gebouwen, maar
er zijn toch wel mooie delen,
waar het, vooral met mooi weer,
goed toeven is? Wat mij opvalt
bij het winkelcentrum van het
Ambachtsplein is de enorme rotzooi die de Zevenkamper bij het
winkelen produceert en dat niet
alleen vlak voor de winkels. Ook
in zijn tuintje vindt hij regelmatig allerlei rotzooi van de winkelende mens. Blikjes, papieren
of plastic zakjes, al dan niet met
inhoud. Allemaal dingen, die de
mensen achteloos weggooien.
De afvalbak blijft leeg, de straat
ligt vol. Of wil de Zevenkamper
de Klauteraar toch een beetje z’n
Rotterdamgevoel teruggeven?
Zo ja, dan zegt hij tegen die mensen : “Doe alstublieft geen
moeite!!” Laat mij liever even
weten waar in Zevenkamp het
leuk of mooi is. Dan ga ik daar
van de zomer eens kijken. Met
een beetje geluk valt er dan misschien wel een leuke foto te m
aken en kan ik in het najaar een
verslag in beeld maken van mijn
Klauteren. Maar dan moet U mij
daarbij wel helpen en wat van U
laten horen !!
De Klauteraar

10 juli 1999 twee jaar in Zevenkamp
Een gratis Gazelle én korting op uw
fietsvakantie ??
Een SMART winnen in de
zomeractie van Vredestein ??

Hidanović
inlichtingen bij:

Het advocatenkantoor
van Rotterdam Prins Alexander
echtscheidingen - alimentatie - ontslagzaken huurzaken - bedrijfsadviezen - incasso algemene voorwaarden

Tweewielercentrum Zevenkamp
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