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Vanaf februari van dit jaar heeft
Wijkgebouw De Scheg een nieuwe
beheerder: Ivone Ramos.
Samen met de leden van de Be-
heerscommissie houdt zij zich be-
zig met het beleid van het wijk-
gebouw en het organiseren van
recreatieve activiteiten voor de be-
woners van de woonwijk Zeven-
kamp.Voordie laatste taakopdracht
luistert zij vooral graag naar de
behoeften, de verlangens en wen-
sen van de wijkbewoners, jong en
oud.
Uiteraard doet zij dit werk niet al-
leen, maar in samenspraak met de
beroepskrachten en de vrijwilligers
van het wijkgebouw, want het or-
ganiseren van wijkactiviteiten is in
de allereerste plaats ”teamwork.”

Professionaliteit en enthou-
siasme
Beide kenmerken zijn van toepas-
sing op de taken van Ivone Ramos.
Wie met haar in gesprek raakt ont-
waart een jonge vrouw met een
vlotte babbel die de inhoud van
haar ”activiteitenwinkeltje” met
verve naar de bewoners van Zeven-
kamp weet te etaleren. Zij verstaat
de kunst, mensen te laten luisteren
en enthousiast te maken voor dat-
gene, wat het wijkgebouw aan acti-
viteiten te bieden heeft. Ivone put
daarbij uit twaalf jaar ervaring bij
een Kaapverdiaanse vereniging –
waarvan zij een aantal jaren voor-
zitter is geweest– in de woonwijk
HetOudeWesten. Bij die vereniging
gaf zij inhoud en betekenis aan een
keurvan recreatieveactiviteiten.Die
ervaring komt goed van pas bij haar
werk in De Scheg.

Haar wortels en studie
Van oorsprong komt Ivone Ramos
van de Kaapverdische eilanden
(Ilhas do Cabo). Eilanden van de
Groene Kaap, een voormalige
Portugese overzeese provincie in
de Atlantische Oceaan, voor de
westkust van Afrika.
Op zevenjarige leeftijd kwam zij in
het kader van gezinshereniging

naar ons land en wel direct naar
Rotterdam. Dat is inmiddels al 26
jaar geleden. Meer dan lang genoeg
om je een Rotterdammer te mogen
noemen!
Naar haar middelbare schooloplei-
ding studeerde zij een jaar rechten
in Leiden. Daarna koos zij voor de
studie van de Franse taal. Later stu-
deerde Ivone Ramos in Utrecht Por-
tugees en Letterkunde. Haar scrip-
tie op dit studiegebied in het Portu-
gees wacht nu op de vertaling in
het Nederlands.

Werk en ervaring
In de jaren 1995/96 liep zij stage
bij de Sociaal Wetenschappelijke
Afdeling (SWA) vandedienst Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (Soza-
we). Daar deed zij de ervaring op
die haar van pas kwam bij de
Bestuursdienst van de Gemeente
Rotterdam, de afdeling Externe Be-
trekkingen en wel in 1996/97. In
de woorden van Ivone een echte
kantoorbaan vanachter een bu-
reau. Geen werk in het veld.

Daarna kwam zij in dienst van het
onafhankelijk adviesorgaan de Ste-
delijke Adviescommissie Multicul-
turele Stad van de Gemeente Rot-
terdam met werk op tal van beleids-
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terreinen zoals ouderen en huis-
vesting. Uiteindelijk kwam Ivone
Ramos via de Banenkrant binnen
bij het Wijkgebouw De Scheg waar
zij aan tal van beleidsterreinen in-
houd kan geven en dat allemaal ten

gunste van de wijkbewoners van
Zevenkamp. De redactie van wijk-
krant Bugel wenst haar dan ook bij
die taak heel veel succes en bevre-
diging.

Rinus Klein

Ivone Ramos op haar werkplek.

Fotografie en tekst: Rinus Klein. Ivone Ramos hartelijk welkom geheten.

Kijk op pagina 5 voor het programma op KoninginnedagKijk op pagina 5 voor het programma op KoninginnedagKijk op pagina 5 voor het programma op Koninginnedag

Bewonersteam Boorn vertellen over ’hunBewonersteam Boorn vertellen over ’hunBewonersteam Boorn vertellen over ’hunBewonersteam Boorn vertellen over ’hunBewonersteam Boorn vertellen over ’hun’ renovatie’ renovatie’ renovatie’ renovatie’ renovatie
Het bewonersteam is vorig jaar no-
vember opgericht om de bewoners
voor te bereiden op de renovatie
die op de Boorn plaats zou gaan
vinden. Elke twee weken werd er
druk vergaderd door onder andere:
ShirleySchmidt enRiaDorchain, die
in de loop der tijd de kar zijn gaan
trekken. De bewoners konden mee-
praten over de voorstellen van het
WBR. Zo konden de bewoners on-

der andere kiezen uit een paar kleu-
ren tegels en uit een paar kleuren
buitenschilderwerk. Hoge dan wel
lage planten in de tuintjes, de
buitendeurruit groot dan wel klein.
Helaas werd door het WBR niet aan
alle verlangens voldaan.

Pakhuis van je woonkamer
Tijdens de duur van de renovatie
(vier tot zes weken per woning)

moest bijvoorbeeld de keuken en
het toilet geheel leeg opgeleverd
worden door de bewoners. Ook tij-
dens de december-feestmaand
werder stugdoorgewerkt.Doorhet
WBR werden wel een aantal wonin-
gen dusdanig geschikt gemaakt
voor de bewoners, zodat ze daar
wel konden douchen. Dat viel uit-
eindelijk niet mee, vooral als je ook
nog kinderen hebt, want je eigen
douche, dat is toch wel het fijnst.

Komt er nog een vergoeding?
De renovatie bracht ook een aantal
kosten voor de bewoners met zich-
mee, zoals het opnieuw moeten
witten van muren, een nieuw
behangetje in de hal, in de keuken
enzovoort. Het WBR vindt dat het
verbeteren van de woningen zon-
der doorberekening van een huur-
verhoging genoeg compensatie
voor het door bewoners geleden
ongemak. Het
bewonersteam denkt daar anders

over en heeft om een vergoeding
gevraag en voorgesteld dit te doen
door middel van de teruggave van
een maand huur.

De binnentuinen
De nieuwe taken van het bewoners-
team bestaan uit het voorbereiden
en uitwerken van plannen voor de

binnentuinen. De open plekken
daarin, speeltjes voor de kinderen
en ontmoetingsplaatsen voor de
jongeren.Dat kanechter alleenmet
behulp van de bewoners, dus, als u
mee wilt praten over hoe of wat
met de binnentuinen, aarzel dan
niet en meldt u aan bij het
Bewonersteam Boorn.Alle spullen uit de keuken een maand lang opgestapeld in de woonkamer.

Elke dag de oven de keuken uit. Op dit gemak zit je niet op je gemak.
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De doodDe doodDe doodDe doodDe dood
De dood
heeft het verlangen
vervangen

De dagen
vervagen

De tijd
verglijdt

Langzaam nog veel te snel
nadert d’einder
alles verdort
van het keinder
en de liefde verwordt
tot rimpelig vel

De diepe onderstroom later
in het stille water
druppelt geheimzaam
voorzichtig, zuinig aan
op de verrimpelde liefde
en vervaagt teder de dood, die haar diefde.

The sacred Ancient

(Uit de te verschijnen bundel ”The sacred Ancient”

Dicht u zelf ook, dan kunt u uw gedicht kwijt bij De Bugel.
Wellicht zullen wij hem plaatsen. Adres in colofon op pagina 11.

”Amor”Amorfa”fa”
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Imkerstraat 18 telefoon 010 - 4560399
3068 GX Rotterdam telefax 010 - 4201408

Lekker etenmet ...

(Winkelcentrum Zevenkamp)

Ingrediënten

4 schouderkarbonades
zout en peper

2 theelepels chilipoeder
50 gr Blue Band
1 blikje abrikozen

(netto 400 gram)
1 ui
0,5 rode paprika
1,5 dl (vlees)bouillon.

Schouderkarbonade met abrikozen

Gezelligheid
kent geen tijd

artinartinartinartinartin
Laat de schouderkarbonade op kamertemperatuur komen. Wrijf ze in
met zout, peper en chilipoeder.
Verhit de margarine in een koekenpan tot het schuim wegtrekt. Bak de
schouderkarbonade op matig hoog vuur in circa 15 minuten bruin. Keer
ze regelmatig.
Laat de abrikozen in een zeef uitlekken. Pel en snipper de ui. Maak de
paprika schoon en snijd hem heel klein.
Schep de ui en de paprika door het bakvet en bak ze circa 1 minuut mee.
Voeg de abrikozen en de bouillon toe en sudder de karbonades in circa
15 minuten zachtjes gaar. Keer de karbonades regelmatig. Voeg even-
tueel nog een scheutje vocht toe.
Lekker met gekookte aardappelen en bloemkool.

Zelfstandigen in Zevenkamp

Fotografie: Rinus Klein.

Vlak naast de opgang naar de me-
tro aan het Ambachtsplein zit sinds
januari 2000 café ’t Admiraaltje, dat
’s middags om ongeveer om vijf uur
opengaat. Wie ’s avonds met de
metro van zijn werk komt op weg
naar huis, kan rustig even naar bin-
nen schieten voor een of ander
drankje voor het eten.

Gemoedelijkheid
Het is geen echte zuipgelegenheid
waar men meer dronken dan niet
aangeschoten mensen ontmoet.
Het is meer een familiecafé, zeker
laat in de middag. Ik heb al meer-
dere malen ouders met kinderen in
de kroeg gezien. Zonder proble-
men. Er is denk ik, geen andere
bedrijfsvorm waarin de persoon
van de baas of de bazin zo bepa-
lend is voor de sfeer op de werk-
vloer. In dit geval is dat de ruimte
waarhetbiertje, deborrel en/of cola
wordt genuttigd. Hier is Rita de
baas.

Vinger aan de pols
Er is altijd ruimte voor een gezellig
babbeltje en de klant aan de toog
voelt zich al snel thuis. Gaat die-
zelfde klant echter te ver, dan weet
Rita daar wel raad mee en maakt zij
er op gemoedelijke wijze een eind

aan. Net zoals thuis, wordt er geen
rotzooi getrapt.

Niet voor het eerst
Rita heeft ruime ervaring in de
horeca. Niet altijd alleen achter de
kist. Als tiener al deed zij ervaring
op in uitgaansgelegenheden als
zangeres. Bij groepen die met el-
kaar andere artiesten ondersteun-

den bij hun optreden. Radio en te-
levisie zijn haar niet vreemd. Toen
was zij allang geen tiener meer! Van
dat leven getuigen de vele foto’s
aan de wand van de kroeg. Foto’s
met bekende personen als Marco
Bakker, Caroline Kaart en Lex
Goudsmit.
Ook in ’t Admiraaltje laat Rita regel-
matig horen dat zij het zingen nog

lang niet verleerd is.

Iemand van nu
Zij wil echter het heden laten pre-
valeren boven het verleden. Zij
schaamt zich er niet voor, maar gis-
teren was een andere dag dan van-
daag. Vandaag weten de mensen in
Zevenkamp hun uitgaansgele-
genheid aan het Ambachtsplein wel

te vinden. Iedereen is welkom, ook
al zit hij in een rolstoel.
Voor dit artikeltje in de Bugel ben ik
de laatste tijd meer dan normaal in
het café geweest en ik kan Zeven-
kampers, die nog een leuke stam-
kroeg zoeken, aanraden het eens
in ’t Admiraaltje te proberen.

R. van Yperen
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Kinderkleding-en speelgoedbeurs

Dinsdag 24 april en dinsdag 29 mei 2001.

De spelregels zijn als volgt: Een ieder die zijn/haar spullen wil verko-
pen krijgt van de medewerkers van De Scheg een deelnemersnummer.
Dit nummer blijft van u. Als u een volgende keer weer mee doet ge-
bruikt u ditzelfde nummer.

Van 10.00 tot 12.00 uur kinderkleding/speelgoed brengen.
Van 13.00 tot 15.00 uur kinderkleding/speelgoed verkoop.
Van 16.00 tot 16.30 uur ophalen restant kinderkleding/speelgoed
+ de opbrengst van het verkochte minus 20%. Deze 20% is voor de
zaalhuur, eventueel nieuw aan te schaffen materialen en voor nieuwe
activiteiten in De Scheg.

Voor meer info: De Scheg, telelefoon 456 39 93

Een serie over Zevenkampers die
hier en soms zelfs daarbuiten
mensen kunnen helpen om meer
kwaliteit aan hun leven te
kunnen geven.

Spiertjes, armpjes, nekjes, beentjes en spel

Wil uw kind bijvoorbeeld niet lo-
pen, maar zit het de hele de dag,
dan kan u zich gaan afvragen of
het normaal is. Voor een antwoord
daarop kunt u terecht bij een con-
sultatiebureau, uw huisarts of di-
rect bij de kinderfysiotherapeut. In
alle gevallen heeft u overigens wel
een verwijskaart van een arts of een
consultatiebureau nodig, om alle
kosten vergoed te krijgen van het
ziekenfonds.

Observatie van het totale kind
Officieel kunnen kinderen van nul
tot achttien jaar terecht bij de kin-
derfysio, maar in de praktijk ligt de
leeftijd meestal tussen de nul en
tien jaar. Bij sommige kinderen is er

sprake van een vertraagde of af-
wijkende ontwikkeling. Dit kan het
gevolg zijn van een aandoening aan
zintuigen, organen, het zenuwstel-
sel of het houdings- en bewegings-
apparaat.Voor allerlei verschillende
aandoeningen en afwijkingen be-
staan verschillende behandelme-
thoden. Allereerst wordt er naar het
totale kind gekeken, naar wat het
wel kan en wat het niet kan. Bij het
onderzoek worden vaak gestand-
aardiseerde tests gebruikt. Hierbij

kan onder andere worden gezien in
hoeverre de motoriek van het kind
afwijkt van zijn leeftijdsgenootjes.
Heeft het bijvoorbeeld afwijkende
reflexen of bewegingspatronen ten
opzichte van zijn leeftijdsgenootjes.

Spelenderwijs
Kinderfysiotherapie gaat heel an-
ders dan bij volwassenen. De the-
rapeut gaat slechts tot aan de grens
van wat het kind kan. Via spel wordt
de therapie gedaan. Dus eng of ge-
vaarlijk is het niet. Dwang is uit den
boze, want hoe angstiger een kind
zich voelt, hoe minder het mee zal
werken. Een keer per week een be-
handeling is te weinig, dus het kind
krijgt vaak een opdrachtje mee naar
huis om zijn vaardigheden verder
te oefenen. Als het kind geen veilig
gevoel heeft meegekregen, dan kan
de therapie uitdraaien op een
drama.

De grote bal
Als uw kind het echt niet fijn vind
om op een fietsje te zitten, dan zou
het kunnenzijn, datdeheupspieren
te zwak zijn. Doordat het kind bij
voortduring zijn balans verliest en
dus van zijn fiets valt, wil het ook
niet meer op de fiets. Kinderen le-
ren snel, dus iets engs maar één
keer ervaren is al genoeg om het
nooit meer te willen (durven) doen.
Kinderen met zulke zwakke heup-
spieren, krijgen dan een skippiebal
om op te zitten.
Enerzijds krijgen ze meer aandacht
door andere kinderen, waardoor
hun zelfvertrouwen wordt ver-
groot. Anderzijds worden de spie-
ren gesterkt, doordat de kinderen,
kijkend naar de televisie niet echt
stil kunnen zitten op zo’n bal. De
spieren zijn daardoor veel meer in
beweging en dat allemaal spelen-
derwijs eigenlijk. De eigen sociaal
motorische beweging is belangrijk
ook in verband met hun eigen be-
wustwording.

Preventie
Jannie en Angeline houden regel-
matig workshops over motoriek
voor de leerkrachten van de basis-
scholen in de wijk Zevenkamp. Er
wordt nauw samengewerkt met het
consultatiebureau. Jannie en Ange-
line maken deel uit van het Jeugd-
Netwerk Zevenkamp, dat onder lei-
ding staat van Nans Bannink, tele-
foon 010-258366.

Opleidingen
Jannie Kouwenhoven deed na haar
opleiding lichamelijke opvoeding,
de opleiding tot fysiotherapie,
daarna specialiseerde ze zich in de
kinderfysiotherapie. Angeline deed
eerst de opleiding tot fysiothe-
rapeute. Daarna deed ze een 3-ja-
rige opleiding tot kinderfysio-
therapeute.

Meer informatie
Jannie Kouwenhoven werkt bij fy-
siotherapie Grote Wielen, Grote
Wielen 2, telefoon 010-4205080.
Angeline werkt in Gezondheidscen-
trum Zevenkamp, Imkerstraat 31,
telefoon 010-4551677.

Als goede ouder maak je je druk om alles wat je kind betreft. Eet het goed, drinkt het goed, groeit het wel,
zegt hij zijn eerste woordje, wordt het wel op tijd zindelijk. U weet wel, al die kleine vraagjes, waarop
uiteindelijk niet altijd een antwoord gegeven kan worden. Soms geeft kinderfysiotherapie uitkomst.

Angeline
<- Simonis.

Jannie
Kouwenhoven. ->

Fotografie: Corstiaan Breedveld.Jannie Kouwenhoven en Angeline Simonis op een reuzen-skippie bal.

Jannie en Angeline op de schommel.

Sluitingsdata tot en met de zomervakantie

Vrijdag 13 april Goede vrijdag gesloten
Zondag 15 april Eerste paasdag gesloten
Maandag 16 april Tweede paasadag gesloten
Dinsdag 01 mei Dag van de arbeid gesloten
Zaterdag 05 mei Bevrijdingsdag gesloten
Donderdag 24 mei Hemelvaartsdag gesloten
Vrijdag 25 mei Extra vrije dag gesloten
Zondag 03 juni Eerste pinksterdag gesloten
Maandag 04 juni Tweede pinksterdag gesloten

Zomervakantie

Van 23 juli t/m 27 juli 8.30 - 16.30 uur geopend
Van 30 juli t/m 24 augustus:
de dinsdagmorgen 8.30 - 13.00 uur geopend
de donderdagmorgen 8.00 - 13.00 uur geopend
vrijdag 8.30 - 13.00 uur geopend

Van 27 t/m 31 augustus 8.00 - 16.30 uur geopend

Vanaf maandag 3 september normale openingstijden.

Agenda
De verdwenen stem
Kindertheater Kijk Haar Nou.
Olivia, deberoemdeoperazangeres,
is voor een belangrijk concert in de
stad.DegemeneSalimdeStemmen-
rover steelt echter haarmooie zang-
stem.
Olivia is radeloos, ze moet immers
de volgende dag een belangrijk con-
cert geven. Hoe vindt ze nu haar
stem terug?

Vrijdag 11 mei
Aanvang 16.00 uur
Entree ƒ 4,50
Van 4 tot 12 jaar

Operakoor Maasstad
Een hoge kwaliteit met een afwis-
selend programma. Bepaalde ge-
deeltes uit opera’s worden op een
theatrale en speelse wijze gebracht
met bravoure en/of lieflijke roman-
tiek en maakt het ook aantrekkelijk
om naar te kijken.
Het operakoor bestaat inmiddels al
ruim 45 jaar en bechikt dus over
een geruime ervaring. Een avondje
uit, dat u zeker niet mag missen!

Vrijdag 18 mei 2001
Aanvang 20.15 uur
Entree ƒ 10,–
Volwassenen

.

In de Scheg vinden er dagelijks
vaste activiteiten plaats, die over-
zichtelijk vermeld staan in de wijk-
accommodatiegids 2000-2001, die
gratisbijdeScheg (zieadrescolofon
pagina 11) af te halen is.

Een greep:

Maandag
Zadkine, Gymnastiek, Klaverjasin-
stuif, spreekuur politie, SKVR kleu-
terdans, 4-5 jaar, algemene dans-
vorming zes jaar en zeven jaar,
streetdance, cursus aard.
groent.fruit, yoga (2 lessen), zang-
koor ’o jee’.

Dinsdag
Kledingbeurs 1x per maand, Zad-
kine, stichting zahra (diverse talen),
country dansen, afslank-club.

Woensdag
Yoga 55 plus, eetsalon, mando-
linevereniging, bloemschikken.

Donderdag
Bloedprikken, kinderkoor SKVR,
computercursus.

Vrijdag
klaverjasvereniging, kinderpop-
pentheater, theater/cabaret.
En verder nog vele instellingen en
organisaties binnen de Scheg.
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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
Telefoon 010 - 420 17 43

Winkelcentrum Binnenhof
Binnenhof 52
3068 JW Rotterdam
Metrohalte Binnenhof
Telefoon 010 - 420 73 40

A m b a c h t e l i j k

c r e a t i e f

- mochten een welverdiende medaille in ontvangst nemen -.

Telefoon 010 - 4555017

Ambachtsplein 85, 3068 GV Rotterdam Zevenkamp
Telefoon 010 - 4.55.77.63

De bloemist
voor al uw

groenideeën
Voor al uw bloemwerken door geheel

Nederland
en over de gehele wereld

VERKOOP

AANKOOP

TAXATIE

HYPOTHEEK

ASSURANTIËN

Boender Makelaardij
Zevenkampse Ring 743

3069 MD Rotterdam

010 - 286 99 97

Specialist in wonen en hypotheken

Deelname nog mogelijk
Bij de volgende cursussen kun je
nog insteken:
Huis, tuin en balkon decoratie:
maandag, 09.30 - 11.30 uur. Olie-
verven: dinsdag, 09.30 - 11.30 uur.
Bodyshape: dinsdag, 19.30 - 20.30
uur. Skaten: dinsdag, 18.30 - 19.30
uur. Salsa,beginners: woensdag,
19. 00 - 21.00 uur. Salsa, gevor-
derden: woensdag, 21.00 - 23.00
uur. Aquarelleren: donderdag,
19.30 - 21.30 uur.

Capoeïra
Jongeren en volwassenen kunnen
met ingang van dinsdag 8 mei een
cursus Capoeïra volgen. Capoeïra
wordt gespeeld door twee spelers
en presenteert zich als een verras-
sende mengeling van gevecht, dans
en acrobatiek. Deze introductie-
cursus is op dinsdagavond van
19.30 - 20.30 uur. 8 lessen voor ƒ
100,– (Rotterdampas ƒ 65,–).

Shantala Babymassage
Op woensdag 19 april start een
nieuwe cursus Shantala Babymas-
sage. Een bijzondere manier voor
ouder en kind om elkaar beter te
leren kennen. De cursus is bestemd
voor moeders en/of vaders met ba-
by’s van ongeveer zes weken tot +/
- 9 maanden. 5 lessen voor ƒ 85,–
(Rotterdampas ƒ 55,–).

Zo sterk als een beer
Dinsdag 17 april april gaat de
weerbaarheidscursus voor kinde-
ren van 8 - 12 jaar van start. Ver-
trouwen hebben in jezelf en je doe-
len bereiken maakt je sterk! Een
workshopvan9bijeenkomstenplus
twee ouderavonden worden ver-
zorgd door twee enthousiaste vak-
docenten. Kosten: ƒ 99,– (Rotter-
dampas ƒx 64,–.

Huis - tuin en balkondecoraties
In de vitrine bij de balie van Activi-
teitencentrum Uittiebuis kunt u een
aantal voorbeelden zien van wat er
allemaal mogelijk is. 5 lessen voor
ƒ 59,– (Rotterdampas ƒ 38,35) ex-
clusief materiaalkosten. De mate-
riaalkosten kunnen variëren van ƒ
7,50 tot ƒ 35,– en zijn afhankelijk
van het gekozen voorwerp. De cur-
sus gaat van start op maandag-
ochtend 23 april. Tijd: 09.30 - 11.30
uur.

Culturele week Duimdrop
Het Buurt- en SpeeltuinWerk (BSW)
organiseert in samenwerking met
buurthuis Uittiebuis van 23 tot 28
april een culturele week op en rond
Nieuw Verlaat.
Op 28 april is er een presentatie van
de bloemencorso, waaraan de kin-
deren in de loop van de week heb-
ben kunnen werken. Op die dag
staat er ook een groot spring-
kussen, eengatenbalspel, eengroot
”menserger jeniet” spel eneenspel
”vier op een rij”.

Demonstratie Capoeïra
Er is een drie daagse cursus dans
en spel speciaal voor de kinderen
die regelmatig het plein komen be-
zoeken. Op 24, 25 en 26 april zijn
er van 16.00 tot 18.00 uur demon-
straties en workshops Capoeïra
door een groep Braziliaanse Capoe-
iristas met spel, dans en sport.

Culturele week Duimdrop
Op 17 mei komen de kinderen uit
alle Rotterdamse wijken en streken
bij elkaar om elkaar te laten zien
wat ze in hun culturele week heb-
ben gemaakt. Beleidsmakers en an-
deren zijn van harte uitgenodigd
om bij deze drie gelegenheden (de
laatste week van april en op 17
mei) aanwezig te zijn.

Woensdagmiddag - instuif
Vanaf 9 mei is er weer Instuif. De
openingstijden zijn veranderd: van
13.00 uur tot 14.30 uur. De prijs is
ongewijzigd, ƒ 2,– per keer per
kind. Heb je een leuk idee voor een
activiteit tijdens de instuif? Of een
pakkende naam? Zet het voor 2 mei
op papier en lever dat, voorzien
van je naam en telefoonnummer in
aan de balie van het buurthuis.

Wereldcircus
Op 30 mei gaat het Wereldcircus
optreden in de Speeltuin Taka-Tuka-
land. Komt dat zien, komt dat zien!
Kosten: een entreekaartje voor de
speeltuin f 1,–.

VissenVissenVissenVissenVissen
Let op de aankondigingen want op
een dag in mei staat alles in het te-
ken van Vissen. We gaan ze niet al-
leen maar vangen, maar ook bekij-
ken in aquaria. Dan zie je meteen
het verschil tussen wat je vangt en
wat er in een aquarium zoal rond-
zwemt. Kosten: ƒ 5,–.

Kinderdisco
Op vrijdagavond 20 april is er weer
Disco voor de Zevenkampse Kids.
De muziek wordt door mister M.
verzorgd, de avond wordt georga-
niseerd door Jolanda Stuifzand. Op
20 april komen er weer breakdan-
cers. Alle kinderen die het willen
nadoen worden gevraagd dit van
tevoren aan de balie door te geven.
Voor de kinderen van 4 tot 7 jaar is
de disco open van 18.30 tot 19.30,
voor de kinderen van 7 tot 13 jaar
is de disco open van 19.45 tot 21.00
uur. Kosten ƒ 2,–.

Weekend-agenda Uittiebuis
28 april Bingo

30 april koninginnedag Plexat en
Ambachtsplein

05 mei Dansavond volwassenen
12 mei Saturday night’s fever

30+
18 mei kinderdisco
19 mei internationale dag van de

dans
26 mei BINGO
02 juni dansavond volwassenen
09 juni seniorenbeurs
16 juni Party avond R’go

Saturday night fever
Zaterdag 12 mei 2001. Dance
classics uit de 60-er tot 90-er jaren.
DJ’s Frans & Fransje.
Zaal open om 20.30 uur
Feesten tot 1.00 uur
Entree ƒ 5,– inclusief consumptie.
The place 2B - so C U there!!!!

Moeder-peuter ochtend
Elke vrijdagochtend van 9.30 uur
tot 11.30 uur zijn ouders/verzor-
gers met hun kinderen (leeftijd tot
en met 4 jaar) van harte welkom in
Uittiebuis.Uittiebuis isopzoeknaar
een nieuwe kandidaat voor deze
vrijwilligersbaan. Geïnteresseer-
den kunnen vrijblijvend eens de
sfeer komen proeven op de vrijdag-
ochtend. Vraag naar Petra Meijer.
Uiteraard kunnen uw kinderen ge-
woon mee. U kunt dan tevens ge-
bruik maken van alle privileges,
zoals de jaarlijkseuitstapjes, cursus-
mogelijkheden, kerstfeest, kerstca-
deau en noem maar op.

Spelletjesinstuif
Elke dinsdagavond van 19.00 tot
22.00 uur staat de grote zaal van
Uittiebuis klaar om te darten, tafel-
tennissen, biljarten, bordspelletjes
te doen of gewoon gezellig bij te
praten aan de bar. Ben je 20+ dan
ben je van harte welkom op dins-
dagavond in Uittiebuis.

Paasrommelmarkt
Binnen een dag waren alle beschik-
bare tafels uitverkocht voor de in-
middels traditionele Paas rommel
markt op maandag 16 april in
Uittiebuis. Zoals gebruikelijk wor-
den er weer velerlei koopjes aan-

geboden. Voor de inwendige mens
is ook gezorgd: er zijn broodjes,
warme en koude hapjes en de bar is
de gehele dag geopend. De rom-
melmarkt is van 10.00 uur tot 15.00
uur.

Fotografie: Vera Vredeveld.

Fotografie: Vera Vredeveld.
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Multicultureel feest op het Ambachtsplein met:

Schmincken
Kindervlooienmarkt
Versierde fietstocht

Open podium
Zang

Haarvlechten
Muziek

Gezellige middag voor ouderen
Frans de Neef

Dansvoorstellingen
Bloemenkoor

en nog veel meer

Aanvangstijden zie programma op de posters en weekbladen

Bel voor meer informatie: 010 - 456 39 93

Begin activiteiten met onder andere een Bungi Run 14.30 uur
Activiteiten + Demonstratie vechtsport 16.00 uur
Finale tafeltennis + Voet volley 17.00 uur
Begin Barbecue 18.00 uur
Einde barbecue 19.30 uur
DISCO 1 * tot en met 16 jaar 20.00 uur
Einde DISCO 1 22.00 uur
DISCO 2 ** vanaf 16 jr 22.30 uur
Einde DISCO 2 01.00 uur*

Op 30 april 2001 wordt in Jongerencentrum Plexat een Jongeren Oranje Dag georganiseerd speciaal voor de jongeren uit de wijk Zevenkamp.
Overdag wordt er een Voet Volley toernooi georganiseerd en een tafeltennis toernooi. Voor beide toernooien
kun je je opgeven bij Plexat.

* DISCO - kaartjes zijn te koop voor ƒ 2,50 bij Plexat.
* Voordat de DISCO begint hebben wij ook barbecue-kaartjes ƒ 7,50 zijn te koop in Plexat

Informatie
Kom naar Plexat: Nieuwemeer 101 of bel 010-4212715 / 0628427752.
Mail naar Plexat: info@alexarea.nl, of op onze site: www.alexarea.nl.

2001
Maandag 30 april
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Wijkbreed
b e r i c h t e n o v e r w ij k b e h e e rb e r i c h t e n o v e r w ij k b e h e e rb e r i c h t e n o v e r w ij k b e h e e rb e r i c h t e n o v e r w ij k b e h e e rb e r i c h t e n o v e r w ij k b e h e e r

HetWoningbedrijf Rotterdam inves-
teert op grote schaal in de verbete-
ring van de kwaliteit van zijn wo-
ningen en hun omgeving. De ko-
mende jaren pakt het WBR zijn wo-
ningen, de portieken en de binnen-
terreinen straat voor straat aan. Ie-
dere straat is natuurlijk anders en
daarom verschilt de aanpak per
straat. Voordat het WBR aan de slag
gaat, wordt een straatplan ontwik-
keld. In zoïn straatplan staan de
maatregelen die uitgevoerd wor-
den.HetWijkteamOmmoord/Zeven-

kamp heeft onder andere de straat-
plannen Hunze, Tjonger en Schar-
ster opgepakt.

De straatplannen Hunze, Tjonger
en Scharster zijn nog in de voorbe-
reidende fase;demogelijkhedenvan
een aantal idee‰n worden nader
onderzocht en verwerkt in een be-
stek. Pas dan kunnen besluiten wor-
den genomen. Bij de voorbereidin-
gen van de straatplannen overlegt
het wijkteam natuurlijk veel met de
bewoners uit de straten, de deel-

,,Ik zag de advertentie voor deze
functie en dacht: die is voor mij”.
Met zijn overstap van de werf
Feyenoord naar het deelgemeente-
kantoor van Prins Alexander kwam
voor Jaap de Boer dus een wens uit.
Sinds 1 februari is hij aan het werk
alsbeleidsmedewerkerbeheer inde
afdeling Noord. Onder zijn werk-
gebied vallen de wijken Ommoord
en Zevenkamp en het ontwikke-
lingsgebied Nesselande.
Drie wijken, die in verschillende
decennia zijn ontworpen en ge-
bouwd, waardoor het beheer van
de buitenruimte maatwerk per wijk
moetzijn. ,,Devraag isdan:hoericht
je zo’n wijk in, zodat iedereen er
blij mee is. Ik weet dat dat een uto-
pie is, maar ik ga er wel voor”. Voor
een deel voert hij de regie over het
beheer vanachter zijn bureau,
maar er is voldoende tijd om samen
met bewoners op pad te gaan om
naareenbuurtofwijk tekijken: ,,Be-
woners zijn de ogen en de oren van
de wijk”, onderstreept hij. Deze in-
stelling komt hem waarschijnlijk
goed van pas als hij zijn schouders
gaat zetten onder het verder ont-

wikkelenvanhet speelplekkenbeleid
van de deelgemeente en het coör-
dineren van het milieubeleid. Voor
deze twee taken is hij niet gebon-
den aan de grenzen van de sector
Noord, maar mag hij de hele deel-
gemeente tot zijn werkterrein reke-
nen.

Nieuw beleid
,,Ik heb ik Feyenoord al ervaring
opgedaan met het ontwikkelen van
speelplekken. Daar heb ik o.a. ge-
leerd, dat veel kleine speelplekken
minder worden gebruikt, dan een
grote, goed ingerichte, speelplek.
Bovendien zijn de wettelijke eisen
aanzienlijk aangescherpt en dat be-
tekent dat je als (deel)gemeente lie-
ver kiest voor kwaliteit boven kwan-
titeit”. Wat betreft de ontwikkeling
van het speelplekkenbeleid stapt
Jaap de Boer op een rijdende trein,
maar wat hem betreft zijn er nog
voldoende ’wissels’ om op het juiste
spoor tekomenensamentoetewer-
ken naar nieuw beleid.

Schoon
Binnen de deelgemeente houdt hij

WBR werkt aan straatplannen Hunze, Tjonger en ScharsterWBR werkt aan straatplannen Hunze, Tjonger en ScharsterWBR werkt aan straatplannen Hunze, Tjonger en ScharsterWBR werkt aan straatplannen Hunze, Tjonger en ScharsterWBR werkt aan straatplannen Hunze, Tjonger en Scharster
gemeente, opbouwwerk en de po-
litie. Het bewonersteam Hunze,
Tjon-ger, Scharster is inmiddels vier
keer bij elkaar gekomen. In het
bewo-nersteam zitten niet alleen
huurders van het WBR uit Hunze,
TjongerenScharster,maarookhuis-
eigenaren. De bewoners uit het
bewonersteam praten met de me-
dewerkers van het wijkteam Om-
moord/Zevenkamp over de uitstra-
ling en het onderhoud van de wo-
ningen en de straten. Bij de laatste
bijeenkomstmethetbewonersteam

Jaap de Boer maakt werk van de buitenruimteJaap de Boer maakt werk van de buitenruimteJaap de Boer maakt werk van de buitenruimteJaap de Boer maakt werk van de buitenruimteJaap de Boer maakt werk van de buitenruimte

ook de vinger aan de pols van het
milieubeleid.Datbetekent regelma-
tig overleg met bijvoorbeeld Roteb,
maar ook met bewoners, want Jaap
de Boer is wat dat betreft duidelijk
in zijn mening: iedereen heeft ook
een eigen verantwoordelijkheid.
Volgepropte containers of grof vuil
langs de weg, daar kunnen bewo-
ners ook zelf wat aan doen! Bijvoor-
beeld grofvuil aan de weg in over-
leg met Roteb. Verder volgt hij de
ontwikkeling van de plannen voor
de ondergrondse containerisatie
op de voet en zet hij zich in voor
milieuprojecten.
In Zevenkamp heeft Jaap de Boer
ook nog een heel speciale klus te
klaren: de begeleiding van de plan-
nen voor het Zuidelijk Wijkpark.
Een omvangrijke project, waarvoor
Jaap de Boer de komende jaren nog
vaak zal aanschuiven aan de buurt-
tafel!

Klachtentelefoon: 0800-1545
DCMR (voor klachten over stank-
en/of geluidsoverlast:
010 - 473 33 33

is de politie langsgekomen om te
vertellen over het Politie Keurmerk
ïveilig wonenï. Het Politie Keurmerk
wordt in de straatplannen meege-
nomen.
Het wijkteam wil graag weten hoe
de bewoners van Hunze, Tjonger en
Scharster denken over de woningen
endebuurt.Hetwijkteam isdanook
blij dat het bewonersteam regelma-
tig bij elkaar komt. In 1999 heeft het
wijkteam ook met een bewoners-
team om de tafel gezeten. Toen is
gesproken over het opknappen van

de binnenterreinen. De meeste af-
spraken die destijds over de
binnenterreinen zijn gemaakt, zijn
nagekomen. De afspraken die nog
open staan, worden bij de uitvoe-
ring van de straatplannen Hunze,
Tjonger, Scharster opgepakt. Bin-
nen enkele maanden verwacht het
wijkteam Ommoord/Zevenkamp
meer duidelijkheid te hebben over
de concrete invulling van de straat-
plannen Hunze, Tjonger en Schar-
ster en over de planning van de uit-
voering ervan.

Fotografie: Joop Zeemeijer.

Fotografie: Joop Zeemeijer.



� � � 7� �Zevenkamp Bugel, Jaargang 9 - nummer 2, April 2001

Colofon
Wijkbreed

Wijkbreed verschijnt bij wijze van
experiment een jaar lang als katern
in De Zevenkamp Bugel en wordt
mogelijk gemaakt door de deel-
gemeente Prins Alexander en de
woningcorporaties Woonbron,

Woongoed Rotterdam en Woning-
bedrijf Rotterdam. Het doel is
versterking van buurtgerichte

communicatie.

Wijkbreed geeft extra aandacht aan
gebiedsgerichte samenwerking en

activiteit en wil een bijdrage leveren
aan participatie van bewoners aan

het wijkbeheer in hun eigen
deelplan of onderdeel van de wijk
Zevenkamp, opdat meer mensen
gaan meeweten, meedenken en
meedoen in zaken die hun buurt

aangaan.
Wijkbreed wisselt brede en actuele

informatie uit op buurtniveau.

De redactie bestaat uit:
Cock Snel namens de corporaties
Woongoed Rotterdam, Woonbron

Rotterdam en WBR, Ed Molenaar en
Sherita Thakoerdat van het opbouw-

werk Zevenkamp en Joop van
Wijnbergen van het Bureau Sociaal

Wijkbeheer deelgemeente Prins
Alexander.

Journaliste
Irene van der Spek

Fotografie
Joop Zeemeijer

Lay-out
De Bugel

Redactieadres
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam

Ronald Jonkm

Fotografie: Joop Zeemeijer

De voorlaatste projectgroepverga-
dering van deelplan 1 vond plaats
op 18 oktober jongstleden waarna
het erg lang stil bleef. Behoudens
de uitwerking van een communi-
catieplan door Woonbron, het SWA
en het opbouwwerk, was er geen
beweging tot 8 maart jongstleden.

Geld blijft een moeilijk punt
Op die dag was er weer een pro-
jectgroepvergadering over de her-
inrichting van het Zuidelijk Wijk-
park. Duidelijk werd, dat geld een
zo groot probleem is, dat de plan-
nen over enkele jaren moeten wor-
den uitgesmeerd en uitgevoerd om
het uitvoerbaar te maken. Start van
de aanleg zal niet beginnen voor
2002. De ontwerpprocedure en de

besluitvorming (inclusief inspraak
en dergelijke) zullen dan wel nog
dit jaar moeten worden afgerond.

Derde veld HION?
Tijdensdebewonersenquête ismee-
gedeeld dat de plannen voor de
herinrichting van het park in het
voorjaar van 2000 gepresenteerd
zouden worden. Gebrek aan geld
en de wens om toch zo snel moge-
lijk het park af te hebben, leveren
een probleem op voor het realise-
ren van een kwalitatief hoogwaar-
dig buurtpark. Er loopt nog een
onderzoek naar een derde veld van
HION, ondanks dat er afgelopen jaar
al een forse investering is gedaan in
een tweede veld van HION. De pro-
jectgroep heeft zich unaniem uit-

Zuidelijk Wijkpark vertraagd

Wat doet de jeugd na schooltijd?
Zonder twijfel staat met stip op
nummer 1: skaten. En dan het liefst
in de buurt van huis, op een leuk
plein waar wat kleine schansjes en
piramides de pret nog eens extra
verhogen.
Ook een balletje trappen en een
potje tafeltennissen scorenhoogop
de lijst van favo-activiteiten. Het
grootste probleem is echter altijd
om in een buurt een geschikte plek
te vinden waar de jeugd haar gang
kan gaan. De binnenterreinen zijn
meestal te klein en verder zijn er
niet veel vrije plekken in de buiten-
ruimte.

Ons kent ons
Een groep jonge en al wat oudere
bewoners rond de Kuinder in deel-
plan 1 in Zevenkamp hebben nu de
handen ineengeslagen om samen
actie te voeren voor een goede plek
in de buurt voor de jeugd. Het af-
gelopen jaar zijn de woningen aan
de Boorn en Kuinder door woning-
corporatie WBR onder handen ge-

Een bekend gezegde luidt: nieuwe
bezems, vegen schoon. De in ja-
nuari van dit jaar gestarte werk-
groep wijkbeheer van de Bewoners
Organisatie Zevenkamp (BOZ) illus-
treert met haar voortvarende op-
treden hoe waar dit gezegde is.
Nauwelijks drie maanden aan het
werk en de plannen voor een wijk-
brede schouw zijn al klaar om te
worden uitgevoerd. In de komende
maanden willen de leden van de
werkgroep samen met een aantal
vrijwilligers alle straten, fietspaden,
pleinen en wandelpaden in Zeven-
kamp aan een kritische blik onder-
werpen.
De eindresultaten van deze wijk-
brede schouw worden na de zo-
mervakantie aangeboden aan de
deelgemeente. Met deze groot-
scheepse actie wil de werkgroep
bereiken, dat Zevenkamp er ook in
de toekomst schoon, heel en veilig
bij blijft liggen.Watnugoed is,moet
niet achteruitgaan, zo luidt de op-
vatting binnen de werkgroep.

nomen en ook een deel van de
buitenruimte wordt in het kader
van deze straatplannen opgeknapt.
Voor de bewoners rond de Kuinder
vormde de start van deze werk-
zaamheden de aanleiding om de
schouders te zetten onder het plan
voor een eigen plek voor de jeugd
in de buurt.

Skatevoorziening
Grootstewensvande jeugdwaseen
echte skatevoorziening en een ver-
zoek om medewerking ging, ver-
gezeld van een dik pakket handte-
keningen, naar het Woningbedrijf
Rotterdam. De woningcorporatie
wees het verzoek echter af. Een
belangrijke reden voor de afwijzing
is het feit dat niet alle grond rond
de complexen eigendom is van het
Woningbedrijf.
Buurtbewoonster Jetty Seymonson
nam het op voor de jeugd en sa-
men met opbouwwerker Ed Mole-
naar werd zelfs geprobeerd op
Capels grondgebied een stukje
grond te verwerven. Uitgedaagd

door ‘tante Jetty’ maakte de jeugd
ook nog een eigen plan voor een
skatevoorziening, waar natuurlijk
kan worden geskate, maar ook an-
dere activiteiten plaats kunnen vin-

Mooie wijk
De werkgroep wijkbeheer merkte
tijdensdeeerstebijeenkomsten,dat
Zevenkampers flink wat kritiek heb-
ben op het onderhoud van de
buitenruimte: door het trottoir
groeiende boomwortels, zwerfvuil
en grof vuil dat wel erg lang op
straat blijft liggen zijn menig Zeven-
kamper een doorn in het oog. Ook
de verhalen over overlast, en niet
alleen van jongeren, doen het

gesproken tegen een derde veld
van HION, want zij is van mening
dat dit veld een integraal onderdeel
uitmaakt van het park. Als het aan

de projectgroep ligt, komt dat het
er dus niet, maar de onzekerheid
maakt het er niet vrolijker op.
Zie ook ingezonde brief pagina 12.

Fotografie: Corstiaan Breedveld.

imago van de wijk geen goed. Het
feit dat Zevenkamp nu een mooie
en groene wijk is, is geen reden om
rustig achterover te leunen. Dat is
in feite al jaren achtereen gebeurd,
waardoor het wat het onderhoud
betreft nu vijf voor twaalf is. Als er
niets aan de buitenruimte wordt
gedaan, bestaat ook het gevaar, dat
bewoners op zoek gaan naar een
meer aantrekkelijke woonomge-
ving. Het gevaar van verpaupering

Jeugd vraagt de ruimteJeugd vraagt de ruimteJeugd vraagt de ruimteJeugd vraagt de ruimteJeugd vraagt de ruimte

den. Het WBR is nu inmiddels be-
reid om de bewoners waar moge-
lijk te steunen. Het grootste pro-
bleem blijft echter het vinden van
een geschikte plek in de buurt. Stil-

Werkgroep wijkbeheer haalt de bezem door de wijk

Jetty Seymonson, omringd door de jeugdige plannenmakers.

Deze opruimactie is goed voorbereid.

wordt in dat geval alleen maar gro-
ter. Wat nu mooi is, dat moeten we
mooi houden, onderstreept de
werkgroep.

Wijkschouw
De wijkbrede schouw moet de pro-
blemen in kaart brengen. De wijk-
bewoners die met de schouw-
formulieren op pad gaan, moeten
met een kritische blik de stand van
zaken in ogenschouw nemen en in-
vullen op de formulieren. Alle stra-
ten van Zevenkamp worden beke-
ken. Een flinke klus, maar het zorgt
er wel voor, dat alle informatie in
een keer op tafel komt te liggen en
kan worden aangeboden aan de
deelgemeente en de diensten. Het
streven van de werkgroep is om in
september, voor de behandeling
van de begroting, de gegevens be-
schikbaar te hebben.
Als we onze verzoeken later indie-
nen, dan zijn de budgetten al weer
verdeeld, is de motivatie voor de
snelle actie.

letjes hebben jong en oud nu hun
hoop gevestigd op het Zuidelijk
Wijkpark. Misschien dat de deel-
gemeente daar een plekje kan re-
serveren voor de jeugd.

Fotografie: Joop Zeemeijer.

Fotografie: Joop Zeemeijer.

Komt hier een derde voetbalveld?
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Manja Schuurhof Manja Schuurhof

Het PCPO (Protestants Christelijk Partikulier Onderwijs) viert haar 40-jarig bestaan als overkoepelend
orgaan voor negen basisscholen. Gestart in Ommoord en de Alexanderpolder met twee scholen is het
orgaan uitgegroeid naar negen scholen. De negende moet nog gebouwd worden in Nesselande, maar de
plannen zijn al vergevorderd. Het 40-jarig bestaan moet gevierd worden met een groot feest.

De Buskesschool viert feest door de
aktiePleisterClownsop touwtezet-
ten. Het doel van de actie is, om er
voor te zorgen dat twee jaar lang
de Pleister Clowns in het IJsselland
ziekenhuis hun specifieke werk te
kunnen laten doen. Ten eerste is
voor het IJsselland ziekenhuis ge-
kozen,omdatheteigenlijk eenklein
ziekenhuis is. Ten tweede is voor
dit ziekenuis gekozen omdat veel
kinderen wonend in Zevenkamp en
omstreken in het IJssellandzieken-
huis geboren zijn.
Ook werden en worden veel kinde-
renvanuit dezeomgeving inhet zie-
kenhuis behandeld voor diverse
aandoeningen en vinden er veel on-
derzoeken plaats bij deze kinderen.
Ten derde heeft het IJssellandzie-
kenhuis totaal geen budget voor de
Pleister Clowns.

Acht scholen
In totaal kunnen er van de acht
aangesloten basisscholen bijna
3.200 leerlingen ingezet worden.
Buiten de Buskesschool zijn dat:
in Ommoord de Boei, Albert Ples-
man en de M.L. Kingschool. Voor
Alexanderpolder de Veldhuizen-
school en Willem Alexander. Voor
de Oosterflank de Cornelis hoek
school en in Prinsenland de Stel-
bergschool. In een later stadium de
te bouwen Spectrum school in
Nesselande.

Ook sponsoring is welkom
De leerlingen van de Buskesschool
kregen bij de start van de actie een
feestneus op. Het einde van de ac-
tie is op 11 april, maar de sponso-
ring kan door blijven gaan. Op 25
april houdt de school een feest-

ochtend. Van elke deelnemende
school gaat er één afgevaardige
leerling, dus acht leerlingen per
paar-denkoets samen met de Pleis-
ter Clowns, die de cheque zullen
gaan overhandigen aan de direc-
teur van het IJssellandziekenhuis.

Slechts veertig cent per pleister
De pleisters, waarvan er twintig in
een doosje zitten, werden door
Dick Bruna geïllusteerd. De doos-
jes kosten ƒ 5,– per stuk. Het was
de bedoeling dat de leerlingen de
doosjes gingen verkopen aan fa-
milie, buren en kennissen. Ook was
het toegestaan dat de kinderen aan
de deur verkochten, onder de voor-
waardedatzealtijdmetzijn tweeën
waren.

Ondersteun de aktie en koop
De kopers konden hun naam en
adresopdebestellijst plaatsen. Bin-
nen twee weken werden de be-
stelde hoeveelheid doosjes afgele-
verd, onder contante betaling.
Naast deze actie proberen de scho-
len ook de ouders te benaderen,
met het verzoek ook de werkge-
vers van de werkenden te vragen
om de goede zaak te sponsoren.
Eventueel door extra doosjes pleis-
ters af te nemen. Zelfs in Capelle
kwamen ze aan de deur.

Jochum van Gelder
Op 25 maart werd het startschot Dick Bruna tekende dit doosje.

Jochem van Gelder koopt het eerste doosje pleisters van Steffanie le Sage.

Kinderen van de Buskesschool verkochten pleisters aan een blije Zevenkampse.

gegeven tot het actievoeren door
middel van het kopen van het eer-
ste doosje pleisters op de Buskes-
school door niemand minder dan
Jochem van Gelder. Hopelijk komt
het eindbedrag op de beoogde
hoogte en kan men de Pleister
Clowns voor twee jaar en wellicht
voor meer jaren inzetten. In het vol-
gende nummer van de Bugel stel-
len wij u van het resultaat van de
actie op de hoogte.

Tekst en Fotografie:
Corstiaan
Breedveld.

Manja Schuurhof op de voet gevolgd

Sinds de vorige Bugel hebben we
hard getraind. Eerst om mee te kun-
nen doen in februari aan het grote
Sidijk Turntournooi in Heerenveen,
waar turnsters uit het hele land naar
toe komen. Wij gingen met tien
turnsters, waarvan er drie op het
erepodium mochten staan.
3e plaats: Manja Schuurhof (jeugd-
NWS), 3e plaats: Gertine van Oord
(junioren-TS), 2e plaats: Nathalja
Nolen (senioren-NWS).
Nadatwervelendeweekeindzijnwe
weer hard aan het trainen voor de
tweede ronde werkend naar de
Nederlandse kampioenschappen.

Op zondag 8 maart hebben we de
achtste finale geturnd en alle acht
wedstrijdmeisjes hebben goed ge-
presteerd. Er was zelfs goud voor
Manja Schuurhof. Haar leeftijdge-
nootje Lou Len Lie behaalde de
vierde plaats.

Na de jeugd volgden de junioren,
waarbij door Selina Nab de achtste
plaats werd bezet en door Domi-
nique Swijnenburg de elfde plaats.
Als laatste waren de senior-meisjes
met Nathalja Nolen en Christina
Dedert op de tweede, Eline Kogewl
op de tiende en Elaine de Neef op

Het Skatevaardigheids-bewijs is in-
gevoerd! Dit is gebeurd in opdracht
van de Nederlandse staat. Ook in
Zevenkamp is een inline skate
school, die aan alle eisen voldoet
die er in Nederland gesteld worden,
de ”Bevordering Rolschaats &
Inlineskate Sport”. Door een rijks-
gediplomeerd instructeur wordt u
opgeleid voor het behalen van het
Skatevaardigheidsbewijs. De cursus
bestaat uit 4 lessen van 2 uur, met
daarna een herhalingsles met proef
examen.
Tijdens de derde les wordt door de
instructeur bepaald of het examen
voor u haalbaar is. Dit voorkomt te-
leurstellingen en bespaart u het
examengeld. Bij slagen ben je lid
van de Skatebond Nederland en
aanvullend verzekerd voor skate-
ongevallen.Ookontvangtuhetblad
inlineskater 1 jaar lang. Skatevaar-
digheidsbewijs, 4 lessen van 2 uur
ƒ 120,-. Informatie: 06-28562906.
cornelis.le.sage@12 -move.nl.

Bevordering RBevordering RBevordering RBevordering RBevordering Rolschaats & Inlineskolschaats & Inlineskolschaats & Inlineskolschaats & Inlineskolschaats & Inlineskate Sportate Sportate Sportate Sportate Sport

Manja Schuurhof schreef speciaal voor de Bugel. Dit jaar volgen wij
Manja op de voet. Zij doet verslag van al haar tournooi-ervaringen.

de elfde plaats. Allemaal door naar
de kwart finale in Twello eind april.
Maar voor het zover is, gaan we
nog twee keer richting België een
lang weekend doen. De eerste keer

naar Dinant en de tweede keer naar
Steenockerseel.Hierontmoetenwe
ook veel meisjes uit andere landen
zoals: Rusland, Roemenië, België,
Frankrijk en Spanje.Het is dus niet

alleen maar trainen. Er komen ook
een hele hoop leuke extra dingen
bij, die je alleen kunt meemaken
dioor er veel voor turnen over te
hebben.

Jochem van Gelder kJochem van Gelder kJochem van Gelder kJochem van Gelder kJochem van Gelder koopt pleisters vooroopt pleisters vooroopt pleisters vooroopt pleisters vooroopt pleisters voor
IJssellandziekIJssellandziekIJssellandziekIJssellandziekIJssellandziekenhuisenhuisenhuisenhuisenhuis
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De Uitlaatklep

van

Zevenkamp !!

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

Er kwam laatst een mevrouw de
winkel binnen, heel voorzichtig... of
ze binnen mocht komen. Maar na-
tuurlijk zeiden wij. Ze vroeg ons of
wijwistenhoeze inaanmerkingkon
komen voor een huurwoning. Eerst
schonken wij een kopje koffie in en
legden wij uit hoe het een en ander
in z’n werk ging.
Na ongeveer een klein uurtje ging
ze met een tasje vol met informatie
richting de buitendeur... ze draaide
zich om en bedankte ons voor de
hartelijke wijze waarop ze gehol-
pen was.

Veel verscheidene huur vragen
Devraaghoe je in aanmerkingkomt
voor een huurwoning, krijgen we
regelmatig in de winkel te horen
maar ook, hoe je een huurpas aan-
vraagt of waar naartoe met een
klacht over een huurwoning of...
heeft u voor mij een ja/nee sticker
voor op de brievenbus.... Ik wil een
bedrijf op gaan zetten, heeft u hier
informatie over.....
Voor al deze vragen en nog veel
meer kunt u terecht in de Wijk-
informatiewinkel.

Deze WijkInformatie-Winkel is een
onderdeel van de B.O.Z. (Bewoners
Organisatie Zevenkamp).

Klachten, tips, algemene vragen
Heeft u gegronde klachten, vragen,
opmerkingen of leuke tips aan-
gaande de wijk dan kunt u deze
melden indeWijkInformatieWinkel.
Samen met u gaan wij dan aan de
slag.
De WijkInformatieWinkel is een
voorziening waar informatie te vin-
den is over allerlei onderwerpen
aangaande en voor de wijk Zeven-
kamp. Er is een groot aanbod aan
foldermateriaal, dat trouwens ver-
der gaat dan alleen over de wijk
Zevenkamp.

Wat nog meer
Eenkleinegreepuithetassortiment:
consumentengidsen, cursusaanbod
inZevenkampenomstreken,onder-
wijs, opzoomeren, raadsstukken
deelgemeente, ja/nee stickers, vra-
gen over huur, vrijwilligerswerk,
deelgemeenteboekje enzovoort.

Voor nieuwe bewoners van Zeven-
kamp is er een gratis tasje met in-
formatie af te halen.

De Wijkin-formatieWinkel is te vin-
den aan het Spinet naast het post-
kantoor, telefoon 289 24 04.

Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag 09.00 - 11.30 uur,

13.30 - 15.00 uur
Woensdag 09.00 - 11.30 uur
Donderdag 09.00 - 11.30 uur,

13.30 - 15.00 uur
Vrijdag 09.00 - 11.30 uur,

13.30 - 15.30 uur

U bent van harte welkom, de Wijk-
informatiewinkel is vrij toeganke-
lijk voor iedereen!

Hetwordt steedsmoeilijker voorde
roker in Nederland. De propaganda
voor het niet roken slaat heel erg
aan. Het aantal plaatsen waar niet
gerookt mag worden neemt met de
dag toe. Ook op de werkplek is te-
genwoordig het rookverbod heel
normaal. Zelfs de klaverjassers in
de Scheg moeten voor hun saffie
naar buiten.
Gaan we terug naar de oude tijden-
van de rooksalon waar de roker,
afgezonderd van het niet rokende
volk, zijn behoefte kon bevredigen?
Er worden allerlei maatregelen ge-
nomen die het roken praktisch on-
mogelijk maken. Heeft de roker
geen rechten? Hij is één van de mil-
joenen Nederlanders die is opge-
groeid in een rokerswereld. Hij
heeft duizenden guldens accijns

betaald. Dat deed en doet de niet-
roker niet. Afgezien van de ge-
zondheidsaspecten is het toch wel
de vraag of een belastingbetalende
Nederlander helemaal niets voor
zijn geld kan terug verwachten. Hij
wordt nu eenvoudigweg naar bui-
ten gestuurd, weer of geen weer.
Hij is binnen de Nederlandse sa-
menleving een besmet figuur, maar
wel Nederlander. Ook hem verte-
genwoordigt de regering. De rege-
ring die hem onder dwang probeert
hem van zijn roken af te brengen.
Leve de vrijheid in Nederland!
Je mag wel met een rokende motor
in de buitenlucht het leefklimaat
verpesten, maar ja, dat is vandaag
de dag net zo gewoon als vroeger
een sigaretje roken.

E. de Heide.

Geld voor gescheiden vrouwenGeld voor gescheiden vrouwenGeld voor gescheiden vrouwenGeld voor gescheiden vrouwenGeld voor gescheiden vrouwen

Werkgroep Wijkbeheer
De werkgroep Wijkbeheer is goed
op dreef. Er is niet alleen gestart
met een initiatief van bewoners om
in kaart te krijgen hoe het overlast-
beleid van de in Zevenkamp werk-
zame woningbouwcorporaties in
elkaar steekt. Ook is de groep nu
gestart met de organisatie van een
schouw van de straten in heel
Zevenkamp.
Alle bestrating die scheef ligt, on-
kruid en vervuiling in de straten zal
geïnventariseerd worden. Hiervan
wordt verslag gemaakt en dit zal
worden aangeboden aan de deel-
gemeente. Voor september 2001

hoopt de bewonersgroep alles te
hebben geregeld. Voor wat betreft
het overlastbeleid zullen er nog
aanbevelingen van bewoners vol-
gen aan de woningbouwcorpo-
raties. Het gaat als het ware om een
consumentenonderzoek. Boven-
dien is er, bij het verschijnen van
deze Bugel, net een discussie met
bewoners geweest over hoe de
woningbouwcorporaties aankijken
tegen en nadenken over de toe-
komst van Zevenkamp. Kortom, er
wordt hard gewerkt door de werk-
groep. Wie mee wil doen en den-
ken over wat er op het gebied van
wijkbeheer (schoon, heel en veilig)

en wonen nodig is in heel Zeven-
kamp, kancontactopnemenmetde
Bewonersorganisatie Zevenkamp,
telefoon 010 - 2 89 24 02.

Werkgroep Verkeer
DewerkgroepVerkeerwil graagmet
de portefeuillehouder om tafel om
de verkeersontwikkelingen in Ze-
venkamp met hem te bespreken
zoals zij die verwacht met de komst
van Nesselande. De groep wil uiter-
aard ook met de verantwoordelijke
ambtenaren om de tafel. Het ziet er
naar uit dat dit volgens plan gaat
verlopen. De werkgroep heeft de
portefeuillehouder inmiddels ook
gevraagd een presentatie te hou-
den over de stand van zaken in
Nesselande. Die presentatie is toe-
gezegd en zal deze keer niet wor-
den gehouden op een avond, maar
op een zaterdagmiddag in wijk-
gebouw De Scheg. Zo kunnen ook
ouderen ongestoord hun vragen
stellen, maar natuurlijk is de infor-
matie er voor alle Zevenkampers.
Waarschijnlijk vindt de presentatie
plaats middels een inloopmiddag.
Deze zal plaatsvinden op zaterdag
7 juli tussen 14.00 en 16.00 uur.

Straatplannen WBR
Momenteel zijn er drie straat-
plannen geheel of gedeeltelijk af-
gerond door het WBR. In Boorn
volgt nog een evaluatie, in Kuinder

speelt er nog het een en ander
rondom de hekken en poorten,
maar vooral ook rondom de moge-
lijkheden voor jeugd om zich op
een beetje een leuke manier te ver-
maken. Een ander straatplan is op
dit moment in voorbereiding en dat
gebeurt in overleg met een bewo-
nersgroep. Alle drie de bewoners-
groepen hebben het voornemen
ook na de verbouwing actief te blij-
ven om mooi en goed te houden
wat middels straatplannen is opge-
knapt.

Kom ook naar de Buurttafel
Op dinsdag 17 april 2001 is er weer
een buurttafel deelplan 1 in basis-
school de Vliedberg aan de Korne
180. Deze vindt plaats om 20.00
uur. Dit is geen individueel klach-
tenuurtje, maar juist de plek waar
klachten kunnen worden aange-
kaart en wensen worden neerge-
legd bij de diensten en organisaties
met een taak in het onderhoud van
de buitenruimte.
Uitgangspunt is dat meerdere be-
woners in een complex of straat in
deelplan 1 zich gezamenlijk willen
inzetten voor een collectief buiten-
ruimteprobleemofwens.Tijdensde
vergadering komt onder andere in-
formatie ter tafel over de Zeven-
kampsering voor zover die van be-
lang is voor deelplan 1 alsook de
geplande ondergrondse containe-

BewonersBewonersBewonersBewonersBewonersooooorganisatie Zevenkamprganisatie Zevenkamprganisatie Zevenkamprganisatie Zevenkamprganisatie Zevenkamp

Vele vrouwen die vóór 27 novem-
ber 1981 zijn gescheiden, krijgen
geen aandeel in het tijdens het hu-
welijk opgebouwd pensioen. Vanaf
deze datum is de verdeling van het
opgebouwd pensioen bij scheiding
als norm vastgelegd. De Wet Vere-
nening Pensioen bij Scheiding
(WVPS) regelt aanvullend, dat de-
genen die voor 27 november 1981
zijn gescheiden, alleen onder be-

perkende voorwaarden delen in het
tijdens het huwelijksjaren opge-
bouwde pensioen van de ex-echt-
genoot.

Pas als partner overleden is
De voorwaarden zijn: minimaal 18
jaarhuwelijk (eenperiodevan schei-
ding van tafel en bed telt niet mee),
kinderen opgevoed tijdens het hu-
welijk en er mag niet al een finan-

ciële regeling voor de oude dag zijn
getroffen. Hierdoor vallen de
meeste vrouwen die voor 27 no-
vember gescheiden zijn buiten de
werking van de WVPS. Zij moeten
wachten tot hun partner overlijdt.

Een werkgroep uit de stichting
Recht op Recht heeft een plan ont-
wikkeld om de betrokken vrouwen
een aanvullend pensioen boven de
AOW-uitkering te geven.

Recht op Recht vóór 1981
Het plan voorziet erin per persoon
een pensioenuitkering tussen de
175 en 525 gulden per maand te
geven. Het bedrag is afhankelijk van
het aantal huwelijksjaren. Met de re
geling is volgens de stichting Recht
op Recht 65 miljoen gulden per jaar
gemoeid, oplopend tot 85 miljoen
gulden in 2004. Daarna daalt het
bedrag jaarlijks door overlijden. De
stichting vindt dat de regeling het

beste past binnen het Fonds voor-
heffing.

Wie doet de uitvoering
Pensioenverzekering en dat de ad-
ministratie in handen moeten ko-
men van de Sociale Verzekerings-
bank. De gezamenlijke pensioen-
fondsen dienen aanvullende fond-
sen te verschaffen. Informatie Stich-
ting Recht op Recht vóór 1981, Van
Speykstraat 39, 2518 EV Den Haag.

risatie. Wie in deelplan 1 woont,
geïnteresseerd is enverderkijktdan
de eigen voordeur en stoep is van
harte welkom.

Bewonersgroep Tochtenweg, Boy
Edgarstraat en Toon van Vliet-
straat
Sinds september 2000 is er een
bewonersgroep actief. De bewo-
ners hebben overlast gehad van
jeugd onder de poorten en onder
de fietsenberging aan de Toon van
Vlietstraat. Deze jeugd werd voor-
heen opgevangen binnen Volks-
tuinvereniging de Tochten. Nadat
een en ander uit de hand liep, wa-
ren ze daar niet meer welkom. De
bewonersgroep heeft afspraken
gemaakt met Woonbron, de politie
en de deelgemeente. Een gesprek
met het jongerenwerk volgt nog.
Ze is te zijner tijd voornemens om
andere bewoners te informeren
over wat zij in overleg met de dien-
sten hebben bereikt.Slordige stenen.

U bent van harte welkom.

Een slordige steen.

Fotografie: Corstiaan Breedveld.
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n o t a r i s s e n

Klaas Timmerstraat 4

Telefoon 010 - 4 13 51 86
Fax 010 - 4 11 31 51

Postbus: 8008, 3009 AA Rotterdam

Ruime parkeergelegenheid aanwezig

Telefoon 010 - 4555017

Hier had mooiHier had mooiHier had mooiHier had mooiHier had mooi

uw advertentieuw advertentieuw advertentieuw advertentieuw advertentie

mooi kunnen staanmooi kunnen staanmooi kunnen staanmooi kunnen staanmooi kunnen staan

Internationale dag van de dans
Onder de naam: ”Dance the world
around” presenteert Uittiebuis op
zaterdag 19 mei de internationale
dag van de dans, als onderdeel van
het Opzoomerprogramma 2001.

Dansers+dansgroepen gevraagd
Van 1 uur ’s middags tot 1 uur ‘s
nachts presenteren dansers en
dansgroepen dansstijlen uit alle
hoeken van de wereld. Bezoekers
kunnen komen kijken, maar boven-
al ook meedoen aan diverse gratis
workshops en demonstratielessen.
NaastKlassiekeHindoestaansedans
is er salsa-, volks-, countryline-,
square-, break-, street- en rol-
schaatsdans. Ook worden er di-
verse dansfilms vertoont. Dans-

groepen of dansers die zich nog
niet hebben opgegeven, maar
graag aan deze dag een steentje
willen bijdragen zijn van harte wel-
kom. Graag voor 9 april aanmelden.

Playbackwedstrijd
Tussen de dansactiviteiten door is
er overdag een playbackwedstrijd
voor jongeren.Gestredenwordtom
de ”Uittiebuis-wisseltrofee”.

Surinaamse lekkernijen
Het middagprogramma is van een
tot vijf uur. Daarna is het tussen half
zes en half zeven smullen geblazen
in Uittiebuis, want dan staat Edna
klaar met overheerlijke Surinaamse
lekkernijen. Aanmelden voor deze
feestmaaltijd kan tot 5 mei.

Afscheid Mariëlle RAfscheid Mariëlle RAfscheid Mariëlle RAfscheid Mariëlle RAfscheid Mariëlle Roelandoelandoelandoelandoeland
15 Maart jongstleden heeft Mariëlle
Roeland officieel haar baan als so-
ciaal cultureel werker in Uittiebuis
verruild voor een uitdaging als op-
bouwwerker in Katendrecht.
(Oud-)collega’s, professionals en
niet in de laatste plaats de bewo-
ners uit Zevenkamp waarmee
Mariëlle 9 jaar lang heeft samenge-
werkt aanuiteenlopendeprojecten,
waren naar de feestelijke afscheids-
receptie gekomen.
Na een speech van de manager van
SWA en de voorzitter van de
vrijwilligersraad was er nog tijd ge-
noeg om met alle aanwezigen ge-
zellig een praatje te maken. Nie-

mandgingmet lege
handen naar huis,
want Mariëlle had
voor alle aanwezi-
gen een roos en
een bedankje mee-
genomen. De colle-
ga’s kregen een
plant voor in de
tuin of op het bal-
kon mee.
Mariëlle, namens
de collega’s een he-
le fijne werkplek
toegewenst met
veel nieuwe en
leuke uitdagingen.

Het avondprogramma
19.00 tot 20.00 uur - kinderdisco.
20.00 uur - prijsuitreiking play-
backwedstrijd door mevrouw Els
Boot.
20.15 uur - openingsdans door Els
Boot en Ger van de Velden (dans-
school Meijer et fils). 20.30 uur -
salsaparty onder leiding van Willy
Djaoen ”king of salsa”. 21.00 uur -
feesten met DJ’s Frans & Fransje.

Kinderfeestje
De kop is er af ! en we hebben er
spijt van dat we zolang hebben ge-
wacht om weer kinderfeestjes te
gaan organiseren in Uittiebuis. Er
wordt naar hartelust gekookt, kei-
hard gewerkt aan een circusvoor-
stelling en de meest fraaie crea-uit-
spattingen zien het daglicht tijdens
de verjaardagsfeestjes in Uittiebuis.
Niet alleen de jarige maar ook de
gasten gaan met een lekker gevoel
huiswaarts.Ommaar te zwijgenvan
de ouders want een gezellig en ori-
gineel feestje waarbij de wensen
van de jarige job en de gasten cen-
traal staan, is weer binnen handbe-
reik. De foto is genomen tijdens het
1e circusfeestje in Uittiebuis. Er is
van alles mogelijk van fimokleien
tot kokkerellen en van een circus-
feest tot ......vul zelf maar in, dus
bel naar Uittiebuis voor een folder
of maak vrijblijvend een afspraak.

Straatspeeldag
Vertegenwoordigers van ouder-
raden van basisscholen in Zeven-
kamp hebben samen met het op-
bouwwerk, politie en het sociaal
cultureel werk alweer de koppen bij
elkaar gestoken om de straatspeel-

dag op woensdag 20 juni te be-
nutten om aandacht te vragen
voor de gewijzigde verkeerssi-
tuatie op de Zevenkampsering.

De bedoeling is dat in de ochtend
gedeelten van de Zevenkampse-

ring worden afgezet. Om voor de
organisatie van deze ochtend een
zobreedmogelijkdraagvlak te creë-
ren, roept de werkgroep buurtbe-
woners op om hand- en spandien-
sten te verrichten teneinde deze
dag vlekkeloos te laten verlopen.

Fotografie: Vera Vredeveld.

Fotografie: Vera Vredeveld.

Fotografie: Vera Vredeveld.
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Onze Taalkalender 2001.Vrijdag
16 februari, plattetaaldag
Het is bekend dat het Nederlands -
net als de meeste talen- veel syno-
niemen kent voor ’geslachtsge-
meenschap’. Hoeveel? Het zijn er
ruim8oo.HetFrans telt ernogmeer,
namelijk ruim 1500. Het gaat mees-
tal om werkwoorden die een bewe-
ging aanduiden, of dit nu tuimelen,
schommelen, duwen of wippen is-
ze zijn in de loop van de tijd alle-
maal wel eens gebruikt voor ’de bij-
slaap voltrekken’. Enkele andere
voorbeelden: baggeren, bibberen,
bonken, dekken, doppen, douwen,
flensen, hengsten, kaatsen, ketsen,
kezen, krikken, naaien, palen, po-
ken, raggen, rammen, rijden, ros-
sen, sabelen, stoten, vegen en vos-
sen.

NATURISME: tweemaandelijks tijd-
schrift van de NFN februari 01
De Nederlandse Federatie van
Naturistenverenigingen (NFN) be-
staat dit jaar veertig jaar. Een jubi-
leum waar de NFN de komende tijd
uitvoerig bij zal stilstaan. Niet alleen
om terug te kijken, maar ook met
het oog op de toekomst. De JNFN:
bloot zonder zorgen. Eens is het
naturisme je leven binnengedron-
gen. Heb je er zelf voor gekozen of
wist je van jongs af aan gewoon niet
beter? Dat laatste geldt voor de
meeste leden van de JNFN, de in
1963 opgerichte jongerengroep
van de NFN. Zo’n 250 jongeren uit
heel Nederland zijn er op dit mo-
ment lid van. De Christen-Naturist:
Christendom en het naakte lichaam
staan volgens sommigen op nogal
gespannen voet met elkaar. Het ge-
doe rond de reclamecampagne van
de KRO bewijst dat het onderwerp
nog steeds actueel is. Anko Ypenga
las een recente Britse brochure
over wat beide met elkaar te maken
zouden hebben. Karen Gorham and
Dave Leal, Naturism d Christianity:

Are they compatible? GroveBooks,
Camebridge, 2000.

ONZE TAAL, maandblad van het
Genootschap Onze Taal, februari/
maart 2001.
DRANK EN TAAL. Dat drank een
grote rol speelt in onze samenle-
ving, is te merken aan het Neder-
landse idioom , dat een groot aan-
tal zegswijzen over drank en drin-
ken kent. In het Alcoholisch spreek-
woordenboek zijn zo’n 1400 van
dergelijke gezegden, uitdrukkin-
gen, spreekwoorden en zei-
spreuken bijeengebracht van ’zo
blauw als een gympie’ tot de ziekte
van Heineken. De zegswijzen zijn
alfabetisch op trefwoord gerang-
schikt. Alcoholisch spreekwoorden-
boek van M.A. van den Broek.

BuitenBeeld
Workshops natuurfotografie en
poëzie voor de basisscholen, groe-
penvijf tot enmetacht. BuitenBeeld
bevoegde docenten fotografie (ge-
ven al jaren workshops onder an-
dere in de Biesbosch) verzorgen
voor de basisscholen Workshops
Natuurfotografie en Poëzie. Per
klas komen twee dozcenten. In de
eerste bijeenkomst legggen de do-
centen uit hoe een camera werkt
door middel van een diaserie. Tij-
dens de tweede bijeenkomst gaan
de leraren samen met de leerlingen
naar buiten rondom de school of
wat verder in de wijk. Voor de kleu-
renfoto’s die de leerlingen maken
gebruiken de leraren eenvoudige
camera’s. De kleurenfoto’s worden
afgedrukt en tijdens de derde bij-
eenkomst gaan de leraren/fotogra-
fen de foto’s bespreken. In samen-
werking met een dichter maken de
leerlingen een klein gedichtje bij de
foto’s. De laatste bijeenkomst be-
helst eenkleine tentoonstelling inde
school van de leerlingen.
Voormeer informatie kunt u terecht
bij Kees Scholten, buitenfotograaf,
010 - 2204692.

Persberichten
LET OP, andere data Roteb
Gewijzigde data van vuil ophalen:

Tweede Paasdag maandag 16 april
wordt dinsdag 17 april.
Koninginnedag maandag 30 april
wordt dinsdag 1 mei.
Hemelvaartsdag donderdag 24 mei
wordt vrijdag 25 mei.
Tweede Pinksterdagmaandag4 juni
wordt dinsdag 5 juni.
Kerstdagen dinsdag en woensdag
25 en 26 december wordt donder-
dag en vrijdag 27 en 28 december.
Nieuwjaarsdag dindsdag 1 januari
2002 wordt woensdag 2 januari
2002.

Op de verschoven dagen kan het
zijn dat de vuilnisman vroeger
langskomt dan u gewend bent. Het
huisvuil moet daarom al vroeger
buitengezet worden, dan u gewend
bent, namelijk al voor 07.00 uur.

Goede vrijdag 13 april en zaterdag
5 mei zijn geen feestdagen voor de
Roteb. Het huisvuil wordt dan ge-
woon opgehaald en de retourshops
en Milieuparken en brengstations
zijn geopend.

Op Koninginnedag, maandag 30
april, zijn de milieuparken- en
brengstations wel gesloten. De
retourshop volgt op deze dag de
openingstijd van de naastliggende
supermarkt.

Op Hemelvaartsdag, donderdag 24
mei, zijn alle Roteb-voorzieningen
gesloten.

Heeft u nu nog vragen dan kunt u
terecht bij 010 - 245 83 84 of
informatie@roteb.rotterdam.nl.

OpzoomerOpzoomerOpzoomerOpzoomerOpzoomer
mee opmee opmee opmee opmee op
OntdekkingsreisOntdekkingsreisOntdekkingsreisOntdekkingsreisOntdekkingsreis
30 avontuurlijke kids uit Zeven-
kamp en “De ontdekkingsreis”
van Opzoomer Mee
Bureau Opzoomer Mee heeft
Zevenkamp uitgedaagd een team
van 30 avontuurlijke kinderen in de
leeftijd van 10-12 jaar samen te stel-
len dat, in het kader van “De Ont-
dekkingsreis” en aan de hand van
een thema (dat kan eten of feesten,
religie of noem maar op zijn), mini-
maal 2 generaties of culturen aan
elkaar weet te binden. Alle vier de
basisscholen in Zevenkamp is ge-
vraagd om zich te laten vertegen-
woordigen door ongeveer 8 kinde-
ren.
Het uiteindelijke team heeft tot 7
april de tijd om een plan te beden-
ken en op papier te zetten (Opzoo-
mer Mee heeft hiervoor een men-
senhoog paspoort laten ontwerpen
waarin de plannen komen te staan).
Het team wordt hierbij geholpen
door een coach uit het Sociaal Cul-
tureel Werk. Met de plannen gaat
het team vervolgens op zaterdag 7
april naar ”Villa Zebra”- het kinder-
hoofdkwartier in Rotterdam alwaar
ze samen met nog 3 teams uit Rot-
terdam worden ontvangen door de
burgemeester van Rotterdam - de
heer Ivo Opstelten. Dit is het start-
schot van het programma ”de ont-
dekkingsreis”.
Na de presentatie van de plannen
aan de heer Opstelten gaan de kin-
deren weer terug naar Zevenkamp
om de plannen verder uit te wer-
ken. Hoe de plannen er uit gaan
zien, hopen we u in de volgende
Bugel te kunnen mededelen.
In 2001 kunnen in totaal 100
kinderteams zich bij buro Opzoo-
mer Mee voor ”de Ontdekkings-
reis”aanmelden.

Gratis compost
Bij de Milieuparken van de Roteb
kunt u gratis compost halen. Voor
meer info: telefoon 010-245 80 00/

Stichting Centraal Klachtenmeldpunt
Helaas moest de stichting het een
tijdje doen zonder vrijwilligers.
Gelukkig zijn er nu weer vol-
doende vrijwilligers die voor u
klaarstaan om samen met u een
oplossing te vinden voor uw moei-
lijkheden. De door u ingebrachte
klachten kunnen betrekking heb-
ben op verschillen van mening
met instanties, organisaties of

over vuil voor uw huis, ruzie met
de buren enzovoort. Bij klachten
kunt u het volgende doen:
1) Opbellen naar telefoonnummer
010-4205262, bij geen gehoor
kunt u de voicemail inspreken.
Een telefoonteam staat voor u klaar
op maandag- en woensdagmiddag
van 14.00 - 17.00 uur.
Zij nemen uw klacht aan en geven

die door aan vrijwilligers die de
klachten verder behandelen. U
wordt van de voortgang van de
zaken op de hoogte gehouden.
Deze service ontvangt u gratis
omdat die verleend wordt in het
kader van belangenbehartiging
voor ouderen.
2) Schrijven naar postbus 81199,
3009 GD Rotterdam.

Uw leefsituatie en het aantal jaren
dat u verzekerd bent geweest be-
palen de hoogte van het AOW-
pensioen dat u ontvangt.
De AOW kent verschillende
pensioenbedragen voor alleen-
staanden, voor mensen met een
(huwelijks)partner en voor men-
sen die de zorg hebben voor
één of meer kinderen jonger dan
18 jaar. Daarnaast kunt u als
AOW-gerechtigde in aanmerking
komen voor een toeslag als uw
(huwelijks)partner nog geen 65

jaar is. Deze toeslag is onder an-
dere afhankelijk van het inkomen
van uw partner. De AOW wordt
maandelijks uitbetaald.
Hieronder staan de AOW-bedra-
gen die gelden vanaf 1 januari
2001. Het gaat om de bedragen
van het volledige pensioen, dus
voor iemand die voor 100% verze-
kerd is geweest. Alle bedragen zijn
bruto maandbedragen.

Als u geen (huwelijks)partner hebt
en een kinderen jonger dan 18

jaar: ƒ 1.832,08.
Als ugeen (huwelijks)partnerhebt
en een of meer kinderen jonger
dan 18 jaar: ƒ 2.268,61.
Als u gehuwd of samenwonend
bent en allebei 65 jaar of ouder,
per persoon: ƒ 1.261,07.
Als u gehuwd of samenwonend
bent en uw partner is jonger dan
65 jaar: ƒ 1.2161,07, plus een toe-
slag van maximaal: ƒ 1.261,07.

Naast het AOW-pensioen hebt u
recht op een vakantie-uitkering.

Nog eens een keer de AOW bedragen en betaling op een rijtjeNog eens een keer de AOW bedragen en betaling op een rijtjeNog eens een keer de AOW bedragen en betaling op een rijtjeNog eens een keer de AOW bedragen en betaling op een rijtjeNog eens een keer de AOW bedragen en betaling op een rijtje

AOW aanvragen
Als u in Nederland woont en staat
ingeschreven in de gemeentelijke
basisadministratie (bevolkingsre-
gister), krijgt u het AOWaanvraag-
formulier ongeveer zes maanden
voor uw 65e verjaardag automa-

tisch thuisgestuurd.
Als u in een EU- of verdragsland
woont vraagt u het AOW-pensioen
aan bij het sociale verzekerings-
orgaan in uw woonland. Tenzij u
in uw woonland nooit verzekerd
bent geweest voor sociale verze-

keringen, dan vraagt u het AOW-
pensioen bij de SVB aan.

Als u buiten een EU- of verdrags-
land woont vraagt u het AOW-
pensioen bij het SVB-kantoor in
Leiden aan.

Bezwaar en beroep
Als u het niet eens bent met een
beslissing van de Sociale Verze-
keringsbank (SVB) over uw eigen
pensioen of uitkering, dan kunt
in bezwaar gaan. U moet uw be-
zwaar altijd schriftelijk indienen
met een bezwaarschrift. Boven-

dien moet uw bezwaarschrift zijn
ingediend binnen zes weken nadat
de beslissing aan u is toegezonden.
De SVB neemt dagelijks vele beslis-
singen over pensioenen en uitke-
ringen. Het kan zijn dat u het on-
eens bent met een beslissing die u
persoonlijk raakt. In dat geval advi-

seren wij u om eerst contact op te
nemen met de medewerker van
de SVB die de beslissing heeft ge-
nomen. Misschien neemt dat uw
bezwaren weg. Het kan ook zijn
dat nadere inlichtingen van uw
kant aanleiding zijn voor een
andere beslissing.
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Fotografie: Corstiaan Breedveld

Bugels puzzelrubriekBugels puzzelrubriekg pBugels puzzelrubriek
Thema voor de puzzel van februari/maart 2001: ’Voorjaar’ De redactie van de Bugel wenst alle deelnemers
veel puzzelplezier. Ook deze keer zijn er prijzen te winnen. Uit de goede inzendingen zullen drie winnaars
worden getrokken. De winnaars van de -winter- puzzel zijn: eerste prijs ƒ 50,– voor G.M.G. van Vendeloo op de
Aar, tweede prijs ƒ 25,– voor Mevr. van Overbeek van de Potgieterstraat en de derde prijs ƒ van 15,– is voor A.
Boeddha op de Beerze. Wij feliciteren de winnaars van harte. U kunt uw prijs afhalen bij de BOZ.

KlauterenKlauteren

Alle inzendingen moeten binnen zijn voor 18 mei 2001 bij de redactie van de Bugel. (Zie colofon pagina 11).

Oplossing:............................................................................................................................................................

Welke kans maakt een rolstoel-
ganger in de culturele hoofdstad
van Europa? Hoe toegankelijk is
Rotterdam in 2001. Om dat te
weten te komen ga ik naar het
informatiecentrum Calypso 2001
aan de Mauritsweg. Het binnen-
komen bij het informatiecentrum
gaat gepaard met de nodige moei-
lijkheden en belooft niet al te veel
voor de toegankelijkheid van cul-
tureel Rotterdam. Daar weet men
eigenlijk niet al te veel. Men wordt
voorzien van alle mogelijke fol-
ders en blaadjes met gegevens,
maar wat je als rolstoel-ganger
interesseert, daar moet je naar
zoeken. Uit het blaadje van de
Rotterdamse Schouwburg blijkt
bijvoorbeeld: ”Voor bezoekers in
rolstoelen (bij reservering vermel-
den) zijn in de Grote Zaal in beide
opstellingen enige plaatsen be-
schikbaar. Hiervoor gelden de
toegangsprijzen van de tweede
rang. In de Kleine Zaal is het aan-
tal rolstoelplaatsen afhankelijk

van de zaalopstelling ”Er zijn
“enige” plaatsen. Hoeveel dat dat
er zijn wordt niet vermeld. Vol-
gens het blaadje van het theater
de Lantaren/ het Venster, is het
hele gebouw (alle zalen en de
foyer) bereikbaar voor rolstoel-
gangers. Maar de overige locaties
van Rotterdam-2001? Via Calyp-
so krijg ik een indrukwekkende
lijst van theaters, concertgebou-
wen, galeries,musea, stichtingen
en dergelijke. In hoeverre kan je
bij deze instellingen vanaf de
straat naar binnen? Om dat te we-
ten te komen moet je gaan zitten
bellen! Als het dan duidelijk is dat
je naar binnen kan dan doet zich
onmiddellijk de vraag voor: ”Hoe
kom ik er?” De Stichting R’go,
Schiedamse Vest heeft een spe-
ciale kaart uitgegeven. ”Toegan-
kelijk Rotterdam” voor mensen
met een handicap voornamelijk in
het stadscentrum met allerlei
voorzieningen. Ik kan aan de
Schiedamse Vest geen nummer
154 ontdekken, bij Calypso ken-
nen ze heel R’go niet Is dat ken-
merkend voor wat de Culturele
Hoofdstad heeft te bieden? En,
hoe kom je in het centrum als je
niet vlak bij de metro woont, want
bus en tram zijn niet rolstoel-
toegankelijk en om nou iedere
keer als je naar de stad wilt een
rolstoeltaxi te bellen! Dat wordt
wel een beetje een erg kostbare
aangelegenheid ! Maar ja, men
zal in de culturele hoofdstad ze-
kerdenken,datwieklautertwelop
een geldbuidel zal zitten.

Groetjes De Klauteraar.

Geacht College,

Na het lezen van het zoveelste
krantenartikel over verplaatsing
van volkstuinen en het volbouwen
van plaatsen waar nog een laatste
rest groen aanwezig is, wil ik rea-
geren op het standpunt van de heer
Janssens, wethouder van sport-en
recreatie, en veel andere wethou-
ders, die stellen dat het verplaatsen
van de volkstuinen door veel inwo-
ners van Rotterdam gedragen zal
worden. De heer Spaas van de SP
daarentegen denkt dat verplaatsing
van volkstuinen geen maatschap-
pelijk draagvlak heeft. Ik schrijf
dezebrief,omdat ikhetvolledigmet
de heer Spaas eens ben.

Verzet volkstuinders
Is er onderzoek gedaan naar de
grootte van het maatschappelijk
draagvlak? Degenen die de volks-
tuintjes hebben, verzetten zich hef-
tig. Maar ook anderen zullen het
uitermate betreuren als overal de
’longblaasjes’ van de stad moeten
wijken voor kantoorgebouwen.
Volkstuintjes en andere groene
plekjes zijn uiterst belangrijk voor
de gezondheid van mensen die in
de stad wonen, zeker voor mensen
die niet vier keer per jaar naar het
buitenland met vakantie kunnen.
Dat is wel het grootste deel van de
bevolking! Economisch gezien is
het beetje groen dat er nu nog over
is heel veel waard, want het is

schaars en daarom komt alles wat
nu nog verdwijnt des te harder aan
bij de bevolking.

Geen groen voor de kinderen?
Wordt er ook nog aan de kinderen
gedacht die nog iets meer nodig
hebben dan asfalt, een buurthuis
en een voetbalveldje in de buurt?
Niet iedereen (tafel)voetbalt. Er zijn
in Rotterdam heel wat mensen, die
zich bezig houden met het probe-
ren groene plekken of bomen te
behouden. Al deze mensen kunnen
tot het ’maatschappelijk draagvlak’
gerekend worden, waar de heer
Spaas op doelt, al zijn zij op dit
moment niet direct bij de volks-
tuintjes betrokken.

Bescherming vogels voor niets?
Zelf inventariseer ik waterplanten
voor de gemeente. Maar waarom
eigenlijk als de gemeente er aan de
andere kant alles aan doet om
groen te vernietigen? Ik heb mee-
gedaan aan het beschermen van
weidevogels in het voorjaar. Afge-
lopen jaar waren er maar heel wei-
nig nesten. Ik heb een vergadering
bijgewoond met betrekking tot de
bouw van Nesselande en bezoek ik
geregeld per fiets of te voet de
Zevenhuizerplas. Het is treurig om
te zien hoe ’de parel van Rotterdam’
(volgens het hoogheemraadschap)
aan het degraderen is na volge-
pompt te zijn met modder, hoe een
merel op een omgehakte boom zijn

lied zit te zingen, de boom waar hij
nog kort geleden zijn nest had. Ge-
meentelijkeplannenmakershebben
er geen besef van (of willen er geen
besef van hebben), hoeveel men-
sen hier keer op keer door getrof-
fen worden.

Gezondheidsbeleid = ook groen
Gemeentebesturen rekenen het tot
hun taak een beleid te formuleren
op het terrein van de gezondheid
van hun inwoners. Van rijkswege
wordt de wens geuit dat de lokale
overheid gezondheidsbeleid for-
muleert. Zoals het er nu naar uit-
ziet, worden gemeenten zelfs ver-
plicht vanaf medio 2003 elke 4 jaar
een nota lokaal gezondheidsbeleid
uit te brengen. Gezondheidsbeleid
bestaat niet alleen uit zorg voor
ouderen, zieken, vaccinatie-
programma’s en dergelijke. Voor
gezondheid, ziektepreventie en
welzijn is ook het milieu en tegen-
gaan van milieuvervuiling van
groot belang. Het effect van natuur
in de directe woonomgeving (dat
wil zeggen op loopafstand) is be-
langrijk voor gezondheid en wel-
zijn. In deze overbevolkte randstad
moet natuur in de ruimtelijke or-
dening een belangrijk beleidspunt
vormen, zowel uit het oogpunt van
bovenbeschreven fysieke gezond-
heid als van de geestelijke gezond-
heid (compensatie voor de dage-
lijkse stress, die inherent is aan de
huidige werk- en leefwijze). Het is
een belangrijk ethologisch gege-
ven dat vredelievende duiven, op-
gesloten in een te klein hok, elkaar
doodpikken en het is wetenschap-

pelijk bewezen dat continue te veel
stress mensen lichamelijk ziek
maakt.

Voorbereid op ontgroening?
Nu reeds is in het Rotterdams Dag-
blad te lezen, hoe de gemeente
denkt over aantasting van het
groene hart. ”Groene hart is dia-
mant in randstad, maar niet heilig”,
stond er letterlijk (17-2-2001).
Milieudefensie zal binnenkort een
grote actie voeren, die aan de hand
van handtekeningen zal laten zien
hoe groot de achterban is, die te-
gen aantasting is van het groene
hart en van andere plaatsen in Ne-
derland, die niet voor bebouwing
bestemd zijn. Hoogheemraad-
schappen zoeken plaatsen om wa-
ter te bergen bij calamiteiten, Ver-
keer en Waterstaat proberen zon-
der succes het fileprobleem op te
lossen.Derandstad is vol.Nual, niet
over 10 jaar als de laatste weilan-
den volgebouwd zijn.
Ik hoop met deze brief te bereiken
dat de gemeente Rotterdam meer
zal luisteren naar de burgers, de
mensen die in een bepaald gebied
wonen en recreëren en daar dus
bij betrokken zijn, en minder naar
de projectontwikkelaars.
Hoogachtend,
Mw. Drs. M. P. Verheuvel, bioloog
Stichting Gezondheid en Milieu
Meldpunt Gezondheid en Milieu
Zuid-Holland van de Stichting Meld-
puntennetwerk G&M

(De redactie heeft de brief ingekort
weergegeven, naam en adres zijn
bij de redactie bekend).

Betuwe

Bloembollen

Bloesem

Crocussen

Dons

Draadjes

Eitjes

Elsekatjes

Forsitia

Hyacinthen

Kalfjes

Kersen-

bloesem

Keukenhof

Knopjes

Kuikentje

Lammetjes

Lelietjes-

van Dalen

Lentegeur

Narcissen

Nesten

Ontluiken

Paaseieren

Palmtak

Pasen

Snoeien

Stuifmeel

Takjes

Tulpen

Veulentjes

Voorjaars-

schoon-

maak

Wormpjes

Zon

Ingezonden brief aan het College van BurgemeesterIngezonden brief aan het College van BurgemeesterIngezonden brief aan het College van BurgemeesterIngezonden brief aan het College van BurgemeesterIngezonden brief aan het College van Burgemeester
en Wethouders. (door Mw. Drs. M. P. Verheuvel, bioloog)

Hangplek in Capelle a/d IJssel, ook in Zevenkamp in ’t groen of tussen ’t beton?

Fotografie: Corstiaan Breedveld.
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