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Straatplannen nader bekeken

WWWie oh wie wil als vrijwilliger aan deze krant meewerkie oh wie wil als vrijwilliger aan deze krant meewerkie oh wie wil als vrijwilliger aan deze krant meewerken?en?en?

Wat doet een wijkteam?
Een wijkteam is de voorpost van het
WoningBedrijf Rotterdam.Hetwijk-
team Ommoord/Zevenkamp is be-
last met alle werkzaamheden die
voortvloeien uit het eigenaar zijn
van zo veel woningen. Dit team
heeft de verantwoording voor ruim
2.200 woningen van de in totaal
36.000 van het gehele Woning Be-
drijf Rotterdam. Daarvoor zorgt zij
voor de verhuur, beheer, onder-
houd en inning van de huur-
penningen. Later in het gesprek
vertelt Piet Snel dat Theo Jainan-
dunsing (de wijkmeester) voor de
huurders in Zevenkamp dagelijks
spreekuur houdt op het adres Aar
2. (van 08.30-09.30 en 12.30-
13.30). Hier kunnen de huurders
terecht voor kleine zaken die met
het huren van hun woning te ma-
ken hebben.

Maar wat heeft een woningeigenaar te
maken met de straat? Ik denk dat je
toch al je handen vol hebt aan het be-
heer en onderhoud van zo veel wonin-
gen.
De woningen in Zevenkamp zijn al
weer zo’n 20 jaar oud. Intussen
moet er dus wel wat groot onder-
houd worden gepleegd. Omdat na
zo veel jaren de eisen van het wo-
nen veranderen moet ook daarnaar
gekeken worden. Met andere woor-
den: zijn de woningen, gelet op de
wensen van huurders anno 2001
nog wel verhuurbaar? Bij die eisen
hoort bijvoorbeeld niet alleen een
moderne keuken, maar daarbij
hoort tegenwoordig ook de directe
woonomgeving, de straat dus.
20 jaar geleden werd minder na-
druk gelegd over veiligheid. Tegen-

woordig hoort dat er gewoon bij.
Daarom is de politie een van de in-
stanties waarmee we samenwerken
als het dus om woningverbetering
en straatplannen gaat. Een politie-
keurmerk veilig wonen is een voor-
waarde bij nieuwbouw en een gron-
dige herziening van de woning. Het
geeft ook kortingsmogelijkheden
op verzekeringen.

Met welke instanties werkt u dan nog
meer samen in het kader van straat-
plannen?
NaastdepolitieookmetEnecovoor
de buitenverlichting, Gemeen-
tewerken voor de inrichting van de
straat, riolering en speelterreintjes
en natuurlijk niet te vergeten de
Roteb.

Maar waarom neemt het WBR het ini-
tiatief en bijvoorbeeld niet Gemeente-
werken als straat-eigenaar.?
HetWoningBedrijf Rotterdamdient
dus te zorgen voor verhuurbaar-
heid van de woningen en daar
hoort de omgeving tegenwoordig
nadrukkelijk bij. Het Woning Bedrijf
Rotterdam heeft ook verantwoor-
delijkheid voor de leefomgeving.

Hoe komt zo’n plan tot stand, wat hou-
den ze in en wat is de rol van de huur-
ders en eigenaren?
Om met het laatste te beginnen: de
eigenaren zijn voormalige huur-
ders, die hun huurhuis hebben ge-
kocht. Daarvoor is er het Maat-
schappelijk Verantwoord Eigen-
dom. Zij zijn eigenaar, maar het
Woning Bedrijf Rotterdam zorgt
voor de zogenaamde buitenschil
vandewoning (gevels endak).Daar-
voor hebben de bewoners/eigena-

ren een abonnement met het Wo-
ning Bedrijf Rotterdam afgesloten.
Daarbij hoort, dat er sprake is van
een terugkoopgarantie en dat de
bewoner bij verkoop binnen tien
jaar de woning eerst aan het Wo-
ning Bedrijf Rotterdam moet aan-
bieden. Eventuele winst (en verlies)
wordt gedeeld.

Helen geeft een toelichting op de
totstandkoming van de plannen.
Hetwijkteamhoudteenadministra-
tie bij, van wat er met een woning
gebeurt. Bijvoorbeeld welke repa-
raties er hebben plaatsgevonden
en het schilderwerk. Kortom: we
weten precies wat er met iedere
woning aan de hand is. Verder is er
de informatie die Theo de wijk-
meester van de bewoners krijgt.

Theowandeltdagelijksdoordewijk
om te speuren naar zaken die voor
het Woning Bedrijf Rotterdam van
belang zijn. Soms gaan we er met
een paar mensen eens heen om de
situatie nader te beschouwen. Met
al die kennis trekken we ons terug
op kantoor om met elkaar van ge-
dachten te wisselen over de even-
tuele maatregelen die genomen
moetengaanworden.Hierbijwordt
niets buiten beschouwing gelaten.
Dus niet alleen de woningen zelf
(binnen en buiten), maar dus ook
de omgeving. Zo ontstaat er dus
een primair plan. In zo’n plan staan
meestal verschillende scenario’s
met bijbehorende kostenramin-
gen. Deze plannen worden dan
voorgelegd aan de directie en als

die groen licht geeft kan er begon-
nen worden met de verdere uitwer-
king in overleg met de bewoners.

Over de rol van bewoners geeft Piet
Snel aan dat zij via teams, die in sa-
menwerking met de bewoners-
organisatie en het wijkopbouw-
werk worden samengesteld, in-
spraak kunnen uitoefenen. In de
goedgekeurde plannen zitten
meestal wel wat alternatieve
uitvoeringsvormen. Het is aan de
bewoners om in het overleg met
het Woning Bedrijf Rotterdam en
de andere instanties om aan te ge-
ven welke variant de voorkeur
heeft.

Maar een keuze uit enkele mogelijkhe-
den is toch geen echte inspraak.
De bewoners kunnen naar aanlei-
ding van de voorstellen van het
wijkteam een keuze doen. En dat is
wel inspraak. Het is echter altijd aan
de Woning Bedrijf Rotterdam-di-
rectie om het licht op groen te zet-
ten, want daar komen de centen
(volgend jaar de euro’s) vandaan.

De uitvoering van de plannen rondom
Boorn isnubijnaafgerond.Kuntudaar-
uit nu al een conclusie trekken? Wat
zultubij volgendeplannenandersdoen?
We zullen meer aandacht gaan be-
steden aan de communicatie met
de bewoners. Het moet meer het
karakter krijgen van één gezamen-
lijkproject.Dusniet eenproject van
Woning Bedrijf Rotterdam waar-
over bewoners iets mogen zeggen,
maar ‚‚een project van bewoners,

Woning Bedrijf Rotterdam, politie,
Roteb enzovoort samen. Het op-
bouwwerk Zevenkamp en de
bewonersorganisatie hebben hierin
een belangrijke rol.

Het verschil met de situatie voor-
dat met de plannen werd begon-
nen is, dat de bewoners nu meer
betrokken zijn met de woonomge-
ving en dat -zoals wij dat noemen -
de sociale omgeving een geweldige
oppepper heeft gekregen. Buren
kennen elkaar weer. Zo draagt het
ook nog bij aan de stadsetikette.

Hoe zit het met de volgende plannen?
De plannen voor Hunze/Tjonger/
Scharster zullen in juni aan de di-
rectie worden voorgelegd. Hier-
over is al overleg geweest met het
bewonersteam. Als daarop geen
veranderingen komen en de direc-
tie geeft zijn fiat, dan hopen we in
het najaar te gaan starten.

Op de vraag of andere woning-
bouwcorporaties ook met derge-
lijke straatplannenwerkenmoesten
Piet en Helen het antwoord schul-
dig blijven. Uw verslaggever las
echter onlangs in een ander huis-
aan-huis blad (Postiljon) dat hiervan
wel sprake is. Dus bewoners: bent
u van mening dat ook uw woon-
omgeving moet worden aangepakt
door betere verlichting, onder-
grondse afvalcontainers, verkeers-
drempels, 30-km-zone enzovoort
enzovoort, neem gezamenlijk con-
tact op met de bewonersorgansatie
zodat uw bal dan wel gaat rollen.

In de vorige Zevenkamp-Bugel stonden twee artikelen over de voort-
gang van enkele straatplannen. Het ging om de omgeving Boorn res-
pectievelijk Kuinder. Voor één van de Zevenkampers waren dat echter
niet meer dan wat aangeklede mededelingen. Voldoende aanleiding
derhalve om Martin van Brenen erop uit te sturen om eens te gaan
praten met Piet Snel (tot 1 oktober wijkteammanager ad interim) en
Helen Hoogenbergh (Senior medewerker wijkteam) van het WBR.

Fotografie: Corstiaan Breedveld

Fotografie: Corstiaan Breedveld

Verbeterde nieuwe situatie aan de Boorn.

Oude situatie als op de Grouw.
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Onder het zoenen heel zacht
met onze hoofden op het kussen
beginnen wij de nacht
lichaam tegen lichaam, handen ertussen

Strelen resterende handen elkaars rug
onder het zoenen heel zacht
bedenken we ons gemis terug
blij, onze nieuwe ervaringen onverwacht

De warmende liefde maakt ons loom
onder het zoenen heel zacht
een uitgekomen droom
ooit zo’n verlangen gedacht

Langzaamaan naar ’t zachte en harde  fruit
onder het zoenen heel zacht
komt onze droom als een wonder uit
en krijgt de liefde ons in haar macht

Onze handen bezorgen ons traag grote heil
onder het zoenen heel zacht
verwordt de liefde brandend geil
en komt zij tot volle kracht

Glijden wij dan in elkaar
onder het zoenen heel zacht
komen we beiden klaar
de liefde -gaandeweg dieper- lacht

Slapen we moe geworden in
onder het zoenen heel zacht
staan we voor een nieuw begin
en doorslapen wij de nacht.

(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.
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Lekker etenmet ...

(Winkelcentrum Zevenkamp)

Ingrediënten voor 4 personen

4 Koolvisfilets
1 grote rode ui
50 gram boter
40 gram bloem
1/2 liter melk
1 eetlepel grove mosterd
1 theelepel drinkbouillon o.i.d.
gekruid paneermeel
peper/zout
Sperziebonen
Aardappelen

Koolvisfilets met uiensaus & boontjes artinartinartinartinartin

Zelfstandigen in Zevenkamp

VrijjijofvrijikVrijjijofvrijikVrijjijofvrijikVrijjijofvrijikVrijjijofvrijik

Bert Boender, beëdigd makelaar in
onroerende zaken (Lid LVM), is een
ervaren en enthousiaste makelaar.
Dat moet ook wel want bij aankoop
en verkoop van onroerende zaken
is een gedegen kennis van dit vak-
gebied absoluut noodzakelijk.

Makelaar Bert Boender is een door
de rechter beëdigd persoon die al-
lerhande overeenkomsten afsluit in
naam van verschillende opdracht-
gevers. Zijn bemiddeling wordt bij-
voorbeeld veelal gezocht bij koop
en verkoop van huizen en alles wat
daarmeesamenhangt. Bij het kopen
en verkopen van huizen en/of be-
drijfspanden komen heel veel aan-
verwante zaken om de hoek kijken
zoals taxaties, hypotheken en ver-
zekeringen. Het kopen en ver-
kopen van woningen vraagt bo-
venal deskundige begeleiding.
Voor die begeleiding staat een
goede makelaar borg. Hij is bij uit-
stek de persoon met kennis van za-
ken op het toch wel kronkelig pad
van de huizenmarkt. Dat pad vraagt
om een vertrouwensman die advi-
seert en begeleidt. Zo’n vertrou-
wensman is Bert Boender.

Werk en ervaring
Vanaf 1985 tot halverwege 1994
deed Bert Boender in loondienst
ervaring op bij een Makelaardij in

Even voorstellen: Bert Boender van Boender Makelaardij
Rotterdam-Kralingen. Daar werd de
grondslag gelegd voor een eigen
makelaarskantoor/makelaardij.
In september 1994 vestigt hij zich
als zelfstandigmakelaar ineen leuke
winkelruimte aan de Zevenkampse
Ring, nabij het metrostation Nieuw
Verlaat. In die tijd was Zevenkamp
nog geen makelaar rijk. Zeven-
kamp, een nieuwbouwwijk met
huur- en koopwoningen had ge-
woon behoefte aan een makelaar.
Als makelaar werd Bert Boender in
1996 door de rechtbank beëdigd,
een waarborg voor zijn vakman-
schap. Een dergelijke beëdiging is
thans niet meer een noodzakelijk
gegeven.
Annonumag iedereenzichbijwijze
van spreken makelaar noemen.
Weliswaar moet er vanuit de make-
laarsbranche-regels, een toetsing
worden opgesteld waaraan een
toekomstig makelaar moet voldoen
om zich makelaar te mogen noe-
men. Een dergelijke makelaar mag
zich dan zelfstandig vestigen als
Registermakelaar.

Boender Makelaardij anno nu
De inrichting van de huizen-kan-
toorwinkel - met een fraaie etalage
- van Bert Boender heeft een mooie
uitstraling. Tal van prenten aan de
muur met onder andere twee heel
mooie kleurenfoto’s van Het Witte

Huis. U vindt er zelfs een behuizing
met tamme muizen!
Bert Boender werkt hier samen met
Sandra Nieuwland. Hij als werkge-
ver en zij als werkneemster. Toch
reiken de arbeidsverhoudingen
veel verder. Sandra Nieuwland
haalde in 1997 het ”Garantie-

diploma” bij de Stichting Examens
Assurantiebedrijf. Voorwaar een
pittige opleiding. Voor Boender
Makelaardij houdt zij zich zelfstan-
dig bezig met het afsluiten van al-
lerlei verzekeringen. Ook op verze-
keringsgebied geldt bovendien
kwaliteit. Daarvoor is een gedegen

kennis vereist. En dat is bij de
Makelaardij volop aanwezig.

De Redactie van Wijkkrant Zeven-
kamp Bugel wenst Bert en Sandra
veel arbeidsgenoegen in onze
woonwijk .

Rinus Klein

Fotografie en tekst: Rinus Klein

Maak een béchamelsaus door : 1) 50 gram boter in een pannetje te smel-
ten, 2) de schoongemaakte in kleine stukjes gesneden rode ui daarin licht
te bakken 3) 40 gram bloem toe te voegen 4) en al roerend beetje bij
beetje melk toe te voegen. Voeg als laatste een beetje drinkbouillon toe, (1
lepeltje uit een potje, of zo’n klein zakje).
Giet wat van de saus op de bodem van een ovenschaaltje, leg de koolvis-
filets erop en bedek de filets met de rest van de saus. Strooi er daarna nog
wat gekruid paneermeel over en plaats het schaaltje in het midden van de
oven gedurende een half uur op 240 graden. Serveren met gesmoorde
sperziebonen en gekookte aardappelen.
Erbij of vooraf een frisse sla/tomaat/komkommersalade, aangemaakt met
ietwat tijm, olie, azijn, peper en zout. In het volgende nummer een fijne
dressing om zelf te maken voor de salade.
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Een serie over Zevenkampers die
hier en soms zelfs daarbuiten
mensen kunnen helpen om meer
kwaliteit aan hun leven te kun-
nen geven. In Bugel 4 Apotheek
Zevenkamp.

Tien jaar BAVO - MFC Zevenkamp
Sluitingsdata tijdens de 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.

.
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Buiten gesloten, binnen open
Het hoofdgebouw oogt aan de bui-
tenkant heel strak, kil en erg geslo-
ten. Toch, binnengekomen is het te-
gengestelde waar. Een lange gang
met aan weerszijden deuren, waar
op één van de deuren een bordje
met: hier melden. Verder door de
gang lopend zie ik links en rechts
kleine patio’s, waar personeel en
cliënten buiten kunnen zitten. De
patio’s versterken de openheid. Het
gebouw werd gebouwd door archi-
tect Kees van Dam, u weet wel, van
de Stopera te Amsterdam.

Behandeling
In het hoofdgebouw is iedere pa-
tiënt van 18 tot 65 jaar met ern-
stige klachten er op vrijwillige ba-
sis. De patiënten op zowel de dag-
behandeling (open afdeling) als de
24-uurs behandeling (gesloten af-
deling) krijgen zoveel mogelijk
groepstherapie met visie. In enkele
gevallen gaat de behandelaar over
op individuele behandeling, indien
dat de voor de patiënt geëigende
methode is. De bedoeling van de
groepstherapie is, dat door een
aantal behandelingen de sociale
vaardigheid ontwikkeld wordt. Wat
ookzeerbelangrijkblijkt, is datmen
in een groep ook veel steun aan el-
kaar kan ontlenen. Op de gesloten
afdeling zijn er 26 plaatsen bezet
door patiënten met nog ernstiger
klachten.
Ook de bezigheidstherapie wordt
niet vergeten. Er is veel aandacht
besteed aan de grote ruimtes, met
allerhande knutsel-materialen.

Zelfstandig wonen is het doel
Het bijgebouw, waar de langdurig
zorgbehoeftigen gevestigd zijn
oogt net zo strak. Pas in maart 2001
is het in gebruik genomen. Hier
wonen patiënten (de meesten met
gebruik van medicatie), ieder apart
in hun eigen apartement, een
douchecel en keuken.

Ook deze patiënten verblijven er op
vrijwilligebasis.Debedoeling is, dat
zij door middel van training/cursus
weer geheel naar zelfstandig wo-
nen kunnen gaan, dat meestal lukt.

Wie komen er hier nou terecht
Nou, u en/of ik kunnen er terecht-
komen.
1) Stelt u zich eens voor: u ziet uw
kind voor uw eigen ogen dood-
gereden worden. Dat kan zo’n dra-
matische gebeurtenis worden, dat
u er volkomen van in de war raakt.
Zonder verdere hulp komt u er niet
uit. Of u raakt plotseling invalide
en daarmee uw zelfstandigheid
kwijt. Hoe dan verder?

2) Er kan zich een ziekte gaan ont-
wikkelen zoals schyzofrenie. Het
kan iedereen overkomen, dat weet
u niet. Van lieverlee of zelfs plotse-
ling kan er in de hersens iets fout
gaan, met verstrekkende gevolgen.
U wordt dan niet ’gewoon’ gek,
maar u loopt een ziekte op.

3) Bij de geboorte bestaat een af-
wijking, die op de eerste plaats niet
eens zo duidelijk hoeft te zijn. Er
zijn natuurlijk legio afwijkingen te
noemen.

Hoe kom u er terecht?
Zelf naar de BAVO stappen kan in
principe niet. De patiënt moet wel
doorverwezen worden door bij-
voorbeeld de huisarts, het RIAGG
of door een acute dienst.
Stel dat u een buurvrouw heeft die
abnormaal gedrag gaat vertonen,
terwijl ze dat eerst niet deed. Soms
wordt het te erg of zelfs gevaarlijk.
De eerste stap is om de politie in te
schakelen. Die beoordeelt de situa-

Fotografieën: Corstiaan Breedveld.

tie, luistert naardeburen, eventuele
familie of vrienden enzovoort. Die
belt de acute hulpverlening voor
Psychiatrie. De te hulp geroepen
psychiater stelt zijndiagnoseenbelt
rond, waar wie met welke afwijking
geplaatst kan worden. De zeer
zware gevallen gaan naar de BAVO
naast het IJssellandziekenhuis, de
lichtere naar andere afdelingen.

Omgeving
De omgeving waar de patiënt zich
bevindtheeftookeensterke invloed
op de patiënt. Vandaar dat de om-
geving, dus de ouders, broers, zus-
sen en dergelijke verzocht worden
mee te werken aan de behandeling.
Want zeg nou zelf, hoe weet u nu
eigenlijk hoe u met bepaalde ziek-
tenommoetgaan.Dehuisarts geeft
per slot van rekening ook raad.

Afstemmen
Mocht u overigens een behande-
laar toegewezen krijgen waarmee
u echt niet door de deur kan of die
u anderszins niet ligt, dan heeft u
enerzijds recht op een ander, an-
derzijds kan het voor u ook een uit-
daging betekenen, om te zien hoe
u met die specifieke medemens om
kan leren gaan.

Buurtbewoners
ToendeBAVOtien jaar geleden nog
gebouwd moest worden was er
hevig verzet door de buurtbewo-
ners. Door in contact te treden met
de buurtbewoners en goede voor-
lichting zijn de angsten van omwo-
nenden weggenomen. Ook hier
gold: onbekend maakt onbemind.
Intussen is er een heel goede ver-
standhouding ontstaan tussen de
BAVO en de buurtbewoners.
Een enkele keer is er wel eens wat
maar dat wordt dan elegant opge-
lost. Zo is er het voorbeeld van een
patiënt, die kans zag buiten te ko-
men en daar zonder pardon een
auto begon te beschadigen en van
de tuin een ravage maakte. De
BAVO bood zijn excuses aan en gaf
de betrokken omwonenden een
mooi boeket bloemen als goed ge-
baar.

In juni 2001 bestaat de BAVO-
Zevenkamp 10 jaar. Dus wij van
de redactie vonden dat een mooie
gelegenheid om een afspraak te
maken. Mevrouw Whisman van de
coördinatie vonden wij bereid tot
een gesprek.

Patio bij het personeelsrestaurant.

Het hoofdgebouw staat er sinds 1991.

Het bijgebouw staat er sinds maart 2001.

In opdracht van de wetenschaps-
winkel van de Erasmus Universiteit
te Rotterdam wordt in samenwer-
king met stichting Pluspunt een
onderzoek gehouden ten aanzien
van de vrijetijdsbesteding van se-
nioren, nu en in de toekomst.

In het bijzonder gaat daarbij de
aandacht uit naar de behoefte on-
der ouder wordende mensen aan
verdere scholing en cursussen.
Bij Uittiebuis zijn vragenlijsten te

verkrijgen die direct na invulling in
een portvrije enveloppe verzonden
kunnen worden. De verstrekte ge-
gevens worden anoniem verwerkt.

Het is voor het onderzoek heel be-
langrijk dat zo veel mogelijk men-
sen de vragenlijst invullen en terug-
sturen zodat de onderzoeks-
bevindingen meer betekenis zullen
krijgen.Dussenioren inZevenkamp:
laat van u horen en haal een enquê-
te op in Uittiebuis.

50 + en vrijetijdsbesteding

Prins Alexander een eigen
drum- en trompetterkorps?

HetpleinnaastUittiebuis aandeV.E.
van Vrieslandstraat wordt druk be-
zocht door heel wat bewoners-
groepenuit Zevenkamp.Ookwordt
er nogal eens wat op het plein ge-
organiseerd zoals op 14 juli de wijk-
sportdag, op 21 juli en 4 augustus
een tweetal skatedagen en gedu-
rende de laatste week van juli en de
eerste week van augustus het pro-
ject Plein-poezie. Steeds weer komt
de vraag prominent naar voren
waar moeten we de mensen naar
toe laten komen, immers het plein
heeft geen naam. Aan u als bewo-

nersdeuitdagingomeenpakkende
naam te bedenken voor dit plein.
Meerdere namen zijn natuurlijk al-
tijd van harte welkom. De namen
worden door een jury beoordeeld
waarna ook de straatnamen-
commissie er nog even kritisch
naar kijkt. De naam die uiteindelijk
gekozen wordt zal op een origineel
straatnamenbord vermeld worden.
Uw suggesties kunt u sturen of
brengen naar Uittiebuis, V.E. van
Vrieslandstraat 150.
Voor meer informatie kunt u bellen
met Vera - 010-4555017.

VVVVVerzin een naam voor het plein naast Uittiebuiserzin een naam voor het plein naast Uittiebuiserzin een naam voor het plein naast Uittiebuiserzin een naam voor het plein naast Uittiebuiserzin een naam voor het plein naast Uittiebuis

Tamboer en trompetterkorps AHOY
is drukdoende de jeugdafdeling te
versterken. Zij hebben hiertoe sa-
menwerking gezocht met de SKVR
die de jonge aspirant bandleden
opleidt op het instrument naar
keuze. Lid worden kan vanaf 8 jaar.
De muzieklessen worden wekelijks
gegeven door een docent van de
SKVR op een locatie in Deel-
gemeente Prins Alexander. Daar-
naast wordt er op de eerste maan-

dag van de maand les gegeven in
marcheren. Dit laatste vindt plaats
in Rotterdam Zuid waar AHOY haar
vaste oefenlokaal heeft. Per seizoen
worden er 2x 10 lessen gegeven die
f 9.00 per keer kosten inclusief in-
strument. Bij voldoende belangstel-
ling starten we in oktober 2001.
Heeft dit bericht uw interesse ge-
wekt of wilt u meer informatie,
neem dan contact op met Vera in
Uittiebuis.

Kinderkleding-en speelgoedbeurs

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
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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

Fotografie: Vera Vredeveld.

Nieuwe seizoen
Op maandag 3 september start bij
Activiteitencentrum Uittiebuis het
activiteitenseizoen 2001 / 2002.
Nieuweactiviteitenzijn aanhetpro-
grammatoegevoegd. Shiatsu,Reiki
en Mandela’s tekenen voor kinde-
ren en volwassenen, gitaar leren
spelen, poppenmakenvoor volwas-
senen, beeldhouwen, bloem-
schikken, koken voor heren, tap-
dansen, EHBO cursussen op maat
voor ouders met jonge kinderen,
zijn maar enkele voorbeelden van
het gevarieerde aanbod nieuwe
activiteiten. Bel Uittiebuis.

Feestelijke Open Dag
Zaterdag 8 september, van 12.00 -
17.00 uur. Onder aanwezigheid
van een veeltal docenten om infor-
matie te verstrekken over hun cur-
sussen. Direct inschrijven is dan
mogelijk. Inschrijving al mogelijk
vanaf medio juni, maandag tot don-
derdag van 09.00 - 21.00 uur, vrij-
dag van 09.00 - 17.00 uur aan de
balie van Uittiebuis.
Op vertoon van een geldige
Rotterdampas wordt op sommige
activiteiten 35 % korting geboden.

Instuif
Vanaf 9 mei is er weer De Instuif op
woensdagmiddag in Uittiebuis. De
openingstijden zijn veranderd. Nu
is de instuif van 13.00 tot 14.30.
Kosten ƒ 2,–.

Kinderdisco
Op vrijdagavond 22 juni is er Disco
voor de Zevenkampse Kids. De mu-
ziekwordtdoormisterM. verzorgd;
de avond wordt georganiseerd
door Jolanda Stuifzand.
Het is de laatste keer voor de Grote
Vakantie, dus laten we er een groot
feest van maken! Voor de kinderen
van 4 tot 7 jaar is de disco open van
18.30 tot 19.30 uur; voor de kin-
deren van 7 tot 13 jaar is de disco
open van 19.45 tot 21.00 uur.
Kosten ƒ 2,–.

Nationale Straatspeeldag
Op woensdag 20 juni is het weer
Nationale Straatspeeldag. Een dag
bedoeld om de kinderen veilig op
straat te laten spelen. Op die dag
zullen er allerlei spelletjes zijn voor
de kinderen van de basisscholen in
dewijk. In ieder geval zullener rond
De Vliedberg allerlei spelletjes met
luchtkussens en skelters worden
georganiseerd.

Weekendactiviteiten juni
16 juni - beachparty RGO
22 juni - kinderdisco
23 juni - bingo
29 juni - afsluitfeest RGO
30 juni - Saturday night fever - 30+
discoparty

Skateliefhebbers opgelet!
Zaterdag 21 juli en 4 augustus komt
het K2 skatepark van Skateland
naar Zevenkamp! Op het asfaltplein
naast Uittiebuis wordt het van
12.00 uur tot 17.00 uur een feestje
voor alle liefhebbers vandeze sport.

Neem je skates en favoriete CD’s
mee en het leven gaat op rolletjes
verder. Aanmelden kan vanaf van-
daag bij Uittiebuis.

Geld van de COCA COLA Award
gaat naar Taka Tuka Land

Vorig jaar behaalde Zevenkamp de
tweede prijs met een collage van
de EK 2000 gebeurtenissen in
Zevenkamp die Uittiebuis had inge-
stuurd.
Hieraan was een geldbedrag van
ƒ 2.500,– verbonden.
Dit geld dient ten goede te komen
aan iets blijvends voor de jeugd in
de wijk op het gebied van sport en
spel. Het Wijkopzoomerteam heeft
besloten het geld beschikbaar te
stellen aan Taka Tuka Land. Er
wordt een heleboel fantastisch
zomerspeelgoed voor aangeschaft.
Dus reden te meer om weer eens
een bezoekje te brengen aan Taka
Tuka Land.

Ontdekkingsreis (vervolg)

Sinds de presentatie van de plan-
nen van de ontdekkingsreisgroep
uit Zevenkamp aan burgemeester
I. Opstelten in Villa Zebra, hebben
de Zevenkampse ontdekkingsreizi-
gers niet stilgezeten. De reis is uit-
gestippeld, de te bezoeken instel-
lingen zijn aangeschreven en sa-
men met Vera Vredeveld van
UittiebuisenElsemiekHarsma, jour-
nalist van Maasstad Weekbladen

WWWWWijk Opzoomer Tijk Opzoomer Tijk Opzoomer Tijk Opzoomer Tijk Opzoomer Team Nieuwseam Nieuwseam Nieuwseam Nieuwseam Nieuws
gaan de kinderen op reis in Zeven-
kamp en omstreken.
Gewapend met de daar opgedane
ervaring organiseren ze uiteinde-
lijk zelf een theater-diner voor zich-
zelf en bewoners van een instelling
in Zevenkamp. Wordt vervolgd!!

Wijksportdag
Wijksportdag 14 juli 2001
Zaterdag 14 juli van 12.00 uur tot
17.00 uur organiseert Uittiebuis
samen met Servicepunt Sport Prins
Alexander en BewonersOrganisatie
Zevenkamp de wijksportdag op de
pleinen naast Uittiebuis. De wijk-
sportdag bestaat uit een tweetal
onderdelen:
De Voetbalcompetitie
Teams van 4 personen kunnen zich
aanmelden bij Uittiebuis. Leeftijds-
categorieën zijn 10 tot 12 jaar / 13
tot 15 jaar en 16 tot 18 jaar. Er zijn
3 prijzen te winnen en het win-
nende team gaat door naar de halve
finale op deelgemeentelijk niveau
die in september dit jaar zal plaats-
vinden.
Jeu de buoles competitie
Op het kunstgrasveld worden een
aantal jeu de boules banen gecre-
ëerd waar teams en individuen ge-
bruik van kunnen maken. Inschrij-
ven voor deze activiteit kan ook bij
Uittiebuis. De gehele middag is er
muziek. Ook mensen die hand- en
spandiensten willen verrichten zijn
van harte uitgenodigd zich aan te
melden.

Koninginnedag terugblik

DetweebijdragenvanUittiebuisaan
de koninginnedagviering op het
Ambachtsplein mochten zich ver-
heugen in grote belangstelling.
Clown Frans was erg gewild bij de
kidsen salsakoningWillyDjaoen liet
jong en oud meedansen op de tro-
pische klanken.

Alle fotografieën: Vera Vredeveld
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Koninginnedag...
een geslaagde dag!

Foto 1: Ambachtsplein.

Foto 2: Een voortreffe-
lijke Turkse pizza bij Efez.

Foto 3: Na vier uur zitten,
bijna alles weg.

Foto 4: De afvalbakken
puilenuit.

Foto 5: Ook bij Plexat was
het goed swingen.

Foto 6: ”Vergeten”
poppetjesspul.

Foto 7: Nogmaals het
Ambachtsplein gezien
vanaf Blokker.

Foto 3

Foto 1

Foto 2

Foto 4
Foto 5

Foto 6

Foto 7
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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

Fotografie: Corstiaan Breedveld

Fotografie: Corstiaan Breedveld

Facelift voor Dixieterrein

Lianda Fraenk woont sinds vier jaar
aan de Does in Zevenkamp. Ze heeft
drie kinderen; negentien, veertien
en drie jaar oud. De jongste doch-
ter speelt graagbuiten,ophet speel-
terreintje dat achter hun huis ligt.
Het terrein ligt aan alle kanten inge-
sloten tussen woningen en zou dus
voor kinderen een ideale en veilige
speelplek kunnen zijn ware het niet
dathetwat schoonheidbetreft, zeer
veel te wensen over laat. De erger-
nissen over de vieze speeltuin wa-
ren uiteindelijk voor Lianda aanlei-
ding om aan te schuiven aan de
Buurttafel en zich in te zetten voor
de wijk.

”Mam, ik ga in de poeptuin spelen!”
Lianda: ”Het binnenterrein waar
mijn dochtertje speelt, wordt door
haar (en niet alleen door haar) de
’poeptuin’ genoemd en dat is niet
voor niets natuurlijk. Grote boos-
doener zijn de houten snippers
waarmee de tuin ’geplaveid’ is.
Kleine kinderen kunnen gemakke-

lijk hun voeten hieraan bezeren.
Ook is de tuin vanwege dezelfde
houtsnippers erg aantrekkelijk voor
poezen om er hun behoefte te doen
en voor hondeneigenaren om er
hun huisdier uit te laten. Het gevolg
laat zich raden: er ligt altijd enoveral
poep. Op hun beurt komen vliegen
weer graag op de poep af. Het ge-
volg is een terrein waar het vol ligt
met drollen, waar het gonst van de
strontvliegen en waar het dus ook
nog eens stinkt.” Lianda’s dochter-
tje komt iedere keer na het speel-
tuinbezoek zwart en stinkend thuis.
Lianda deed hierover telefonisch
haar beklag bij de woning-
corporatie. Ze kreeg te horen dat
ze wel even geduld moest hebben
maar dat er zeker iets aan gedaan
zou worden. Het wachten duurde
erg lang en Lianda besloot zelf iets
te ondernemen. In de Bugel had ze
gelezen over de Buurttafel waar be-
woners terechtkunnen met klach-
ten en wensen. Lianda: ”Het was
prettigommijn verhaal kwijt te kun-
nen. Mijn klacht is keurig genoteerd
en tijdens de volgende bijeenkomst
(een maand later) worden alle op-
geschreven punten nagelopen om
te kijken of en wat er mee gedaan is.
Ed Molenaar van het opbouwwerk
is inmiddels komen kijken en ik heb
er alle vertrouwen in dat er op korte
termijn iets gedaan wordt om de
poeptuin te veranderen in een

schone speelplek. Lianda heeft in-
middels ook, op uitnodiging van de
Bewonersorganisatie, deelgeno-
men aan een zogenaamde schouw
door de buurt. Een tocht waarbij
alle zaken in de buurt die niet
schoon, heel of veilig zijn, geïnven-
tariseerd en genoteerd worden en

Lianda Fraenk, neemt sinds kort deel aan de Buurttafel:
”Kinderen moeten buiten kunnen spelen!”

uiteindelijk bij de deelgemeente op
tafel komen. Lianda: ”Ik vond het
heel leerzaam, er ging een wereld
voor me open. Je gaat heel erg be-
wust naar alles kijken en draagt ge-
lijk ook iets bij aan je eigen woon-
omgeving. Ik kan zelf dus ook iets
voor de wijk betekenen, zeker wat

de speeltuin betreft. Ik heb beslo-
ten dat ik in de eerste plaats voor
het welzijn van kinderen wil opko-
men. Kinderen moeten buiten kun-
nen spelen, dat hoort bij het op-
groeien en speeltuinen moeten
daar een geschikte en veilige plek
voor zijn.”

Het binnenterrein grenzend aan de
Louis Armstrongweg, de Duke
Ellingtonstraat en de Errol Garner-
straat wordt binnenkort aangepakt.
De sfeer op het terrein is de laatste
jaren aanzienlijk verslechterd: de
locatie werd niet alleen vaak als
hangplek gebruikt, maar er vonden
ook vernielingen plaats, er werd
geblowd en de muren werden ’ver-
sierd’ met graffiti. De ’hang-
jongeren’ konden gemakkelijk het
terrein opkomen via de regelmatig

openstaande hekken. Om de strijd
tegen deze openstaande hekken en
de verpaupering die daar het ge-
volg van is, aan te binden is er een
groep bewoners actief geworden en
heeft samen met de Bewoners-
organisatie Zevenkamp en Ronald
Jonkman van Woonbron een plan
gemaakt waarin, na een uitgebreide
inventarisatie, alle wensen voor het
terrein zijn opgenomen. Zo is er de
behoefte om meer verlichting te
krijgen, zowel op het binnenterrein

als in de onmiddellijke omgeving.
Ook moeten er meer vuilnisbakken
komen, volgens het plan. Aan de
deelgemeente zal worden ge-
vraagdhetbinnenterreinopteknap-
pen: er zijn nogal wat kapotte za-
ken die gerepareerd of vervangen
moeten worden.

In het plan is ook rekening gehou-
den met de wensen van de andere
buurtbewoners. Iedereen kreeg
een enquête in de bus met onder
meer vragen over de wenselijkheid
van het sluiten van hekken en por-
tieken en het willen deelnemen aan
het beheer van het binnenterrein.

Met de Roteb zijn inmiddels afspra-
ken gemaakt over het schoonhou-
den. Woonbron zal worden bena-
derd voor het sluiten van de portie-
ken die grenzen aan het Dixieter-
rein. Jonkman zelf is voorstander
van het sluiten en belooft zich hier-
voor sterk te maken bij zijn werkge-
ver. Op het moment van het inter-
viewmet Jonkmankondezenogniet
aangeven of Woonbron daadwerke-
lijk de wensen ten uitvoer zal bren-
gen.

Meer weten? Kom naar de Opzoo-
mertent. Buurtbewoonster Marga-
ret van Est is betrokken bij de orga-

nisatie van het Opzoomerfeest dat
wordt georganiseerd. Voor dit fes-
tijnwordterophetDixieterreineen
tent neergezet waarin voor de
kleintjes een clown komt optreden
en waar de volwassenen kunnen
kennismaken met de inhoud van
het uiteindelijke plan, zoals het aan
de deelgemeente gepresenteerd
zal worden.

Fotografie: Corstiaan Breedveld

Weersinvloeden of vandalisme?

Het Dizieterrein momenteel.

Kindvriendelijk bewijs: geen kind te zien!!!

In lang vervlogen tijden stond hier iets.

Zonder moeite vindt u glas
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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
Margriet Vonk

Fotografie
Corstiaan Breedveld

Lay-out
De Bugel

Redactieadres
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam

Ronald Jonkman

Op zaterdag 2 juni verzamelden
zich ruim 40 gemotiveerde buurt-
bewoners op het speelplein bij het
Kadoelermeer. Het doel van deze
bijeenkomst was ditmaal niet een
gezellig feestje, maar om met elkaar
de brandgangen achter de huizen
aan het Kadoelermeer -en van de
aangrenzende straten- te egali-
seren. Ondanks de voortdurende
regen, werd er enthousiast gewerkt
aan het recht leggen van tegels en
het weghalen van te brede begroei-
ing. De brandgangen vormen al ja-
renlang een onveilige plek. Niet al-
leen de brede begroeiing in de gan-
gen maakt deze onveilig, ook het
totaal ontbreken van verlichting.

Te donker in de gangen
Als het ’s avonds buiten donker is, is
nietmeer te zienwelkemensenzich
in de gangen bevinden. Dat kunnen
mensen zijn die op weg zijn naar
hun eigen huis maar dat kunnen
ook net zo goed vreemden zijn met
al dan niet kwade bedoelingen. Een
voorbeeld van kwaadwillendheid
deed zich de afgelopen winter voor:
iemandbracht - duidelijkmetkwade
opzet - ineengedeelte vandebrand-
gang achter de huizen aan het
Kadoelermeer ijzerdraad aan. Een
fuik waar men zich zeer lelijk aan

zou kunnen bezeren. Het was al
donker toen een jongen uit de buurt
er met zijn fiets tegenaan kwam. Ge-
lukkig was hij jong en lenig en wist
er zonder kleerscheuren vanaf te
komen. Samen met zijn vader
haalde hij al het ijzerdraad weg,
maakte er een dikke bos van en bel-
de hiermee aan bij Tineke Oomen,
actieve en inmiddels bekende
bewoonster aan het Kadoelermeer.
Tineke liet het er niet bij zitten, ze
belde de wijkagent en maakte dui-
delijk dat er snel iets moest veran-
deren in de brandgangen voordat
er nog ergere dingen zouden ge-
beuren. Ook ging Tineke de volgen-
de morgen in alle vroegte en don-
kerte, met een zaklantaarn alle
brandgangen af om te kijken of er
meer ijzerdraad gespannen was.
Gelukkig bleek dit niet het geval.

Voortrekkersrol van de buurt
De jongen die bijna in de ijzeren val
was terechtgekomen, belde natuur-
lijk niet voor niets aan bij huize
Oomen. Voor veel mensen is Tineke
namelijk een bekende persoon door
de trekkersrol die zij vervult binnen
de bewonersgroep van de buurt. In
deze groep werd besloten dat het
de hoogste tijd was om in actie te
komen. De brandgangen moesten

Brandgangen Kadoelermeer e.o. weer veilig en verlichtBrandgangen Kadoelermeer e.o. weer veilig en verlichtBrandgangen Kadoelermeer e.o. weer veilig en verlichtBrandgangen Kadoelermeer e.o. weer veilig en verlichtBrandgangen Kadoelermeer e.o. weer veilig en verlicht

op korte termijn veilig gemaakt
worden, dus verlicht en overzich-
telijk. Woonbron en de deelge-
meente Prins Alexander bleken be-
reid om het project te financieren.
Zij waren betrokken bij de voorbe-
reidingen evenals het BOW Zeven-
kamp. De politie gaf aanwijzingen
om de brandgangen aan het politie-
keurmerk ’veilig’ te laten voldoen.
Er kwam onder meer een enquête
voor de 180 huishoudens die huis
aan huis werd afgenomen door de
acht leden van de bewonersgroep
Kadoelermeer. Zo werd onder meer
duidelijk wie er verlichting aan zijn
schuur wilde laten aanbrengen en
wie bereid was mee te doen om zelf
één of twee maal de handen uit de
mouwen te steken.

Fotografie: Corstiaan BreedveldEls Boot en Joop Goedhart van de
Deelgemeente: niet alleen wij, maar
iedereen moet veilig opstraat kunnen
lopen. Je veilig voelen is ons doel.

In april werd Zevenkamp tweemaal
opgeschrikt door schietpartijen op
straat. De eerste keer op 24 april,
op klaarlichte dag op de Zeven-
kampse Ring en in de nacht daar-
opvolgend op de Schollevaartse
Dreef. Vooral tijdens de eerste
schietpartij waren er veel mensen
op straat, waaronder mensen met
honden en ook spelende kinderen.
Gelukkig vielen er geen gewonden
maar de schrik was natuurlijk groot
en de emoties liepen hoog op. Som-
mige buurtbewoners vroegen zich
vertwijfeld af of ze niet zo snel mo-
gelijk moesten verhuizen en ande-
ren hadden grote moeite om zich
nog op straat te begeven. Ouders
van kleine kinderen wisten niet of
ze hun kroost nog veilig buiten kon-
den laten spelen.

Niet gewoon!
Inmiddels zijn de daders gelukkig
opgepakt maar daarmee is de kous
nog niet af. De schietpartijen wa-
ren een duidelijk signaal dat er iets
niet in orde is in de wijk en dat los je
nietalleenopmethetvastzettenvan
een paar mensen. Aan Dagelijks
Bestuurders Els Boot en Joop Goed-
hart vroegen we wat ze vinden van
de situatie rondom de Scholle-
vaartse Dreef en welke plannen de
deelgemeente heeft om er iets aan
te doen. Els Boot: “Al heel snel was
ik aanwezig op een bewonersavond
om over deze zaak te praten. Ik kan
niet genoeg benadrukken dat we
gebeurtenissen als schietpartijen
nooit gewoon mogen gaan vinden!
Ik wilde in elk geval iets voor de
bewoners betekenen en hen de
kans geven hun verhaal te vertel-
len. Er kwamen zo’n 35 mensen
stoom afblazen. Na dat afblazen
bleek dat de bezoekers ook nogal
wat klachten hadden over de
buitenruimte. Hoewel de mensen

allemaal bij elkaar in de buurt wo-
nen, bleken de meesten elkaar niet
te kennen. Het samen kunnen
spuien van hun ervaringen in de
buurt maakte hen tot lotgenoten en
er ontstond een gemeenschapsge-
voel.Debewoners vandegoedkope
en duurdere huurwoningen en de
huiseigenaren bekeken elkaar met
andere ogen en zagen ineens dat
ze allemaal bewoners zijn van de-
zelfde buurt, met dezelfde belan-
gen en samenvallende wensen wat
betreft de buitenruimte. Dit gevoel
van verbondenheid is heel con-
structief, er liggen nu veel meer
kansen voor zowel de deel-
gemeente als Woonbron om met
succes iets te ondernemen. Zonder
demedewerkingen instemmingvan
bewoners hebben ingrepen veel
minder zin!”

Eerst alle troep opruimen!
Het is de deelgemeente ernst met
het aanpakken van de buurt. Joop
Goedhart: “We hebben naar aanlei-
ding van de gebeurtenissen beslo-
ten maatregelen te nemen, zowel
voor de korte als de lange termijn.
Voor de korte termijn betekent dit
dat er intensiever wordt schoonge-
maakt in de buurt. Hier is inmiddels
een begin meegemaakt. Eén van de
vaak geuite klachten betrof het zo-
genaamde ‘vuiltoerisme’. Mensen
die hun rommel komen storten op
een ongeëigende locatie aan de
Schollevaartse Dreef waardoor het
vuil zich daar almaar ophoopt. Het
afval zal daar nu regelmatig wor-
den weggehaald waardoor mensen
hopelijk inzien dat het daar geen
vuilstort is. Ook op andere locaties
zal er vaker vuil opgehaald en ge-
veegd worden. Voor de veiligheid
en schoonheid in de buurt is het
daarnaast ook van groot belang dat
de buurtbewoners onderling een

bepaalde gemeenschapszin heb-
ben. Dus dat iedereen zich samen
verantwoordelijk voelt voor de
omgeving. De deelgemeente heeft
een beheercoördinator, Joop van
Wijnbergen, die bewoners kan hel-
pen bij het opzetten en uitvoeren
van projecten voor de buurt. Joop
van Wijnbergen zal ook aanwezig
zijn op de bewonersavond op 21
juni om meer bekendheid te geven
aan zijn werk en de mogelijkheden
die er zijn voor het opzetten van
buurtprojecten.” Op die avond
kunnen bewoners ook terecht met
al hun vragen over de maatregelen
voor de buurt.

“Bewoners moeten onze ogen en
oren worden”
Els Boot hecht evenals collega Joop
Goedhart veel belangaande samen-
werking met bewoners: “Als be-
stuurders kunnen we natuurlijk niet
iedere dag bij iedereen aanbellen
en vragen of het allemaal goed
gaat. Wel kunnen zij als het ware
onze ogen en oren worden. Als er
iets aan de hand is, horen we het
graag en ook graag snel.” Naast de
genoemde maatregelen op korte
termijn wil de deelgemeente als
tweedestapeenwijkveiligheidsplan
maken. Een dergelijk plan moet er
weliswaar voor iedere wijk komen
maar Zevenkamp zal absoluut voor-
rang krijgen. Om een goed plan te
kunnen maken moet er onder meer
zicht zijn op onveilige plekken in
de wijk en een antwoord op de
vraag of sommige problemen
structureel zijn of incidenteel. De
deelgemeente bezint zich op de
juiste vraagstelling voor dit onder-
zoek want ”Zo’n onderzoek heeft
natuurlijk consequenties endaarwil
de deelgemeente dan in geen geval
voor weglopen”, aldus Goedhart.
Naast een wijkveiligheidsplan voor

Zo’n schietpartij zullen we nooit gewoon gaan vinden!Zo’n schietpartij zullen we nooit gewoon gaan vinden!Zo’n schietpartij zullen we nooit gewoon gaan vinden!Zo’n schietpartij zullen we nooit gewoon gaan vinden!Zo’n schietpartij zullen we nooit gewoon gaan vinden!

Zevenkamp, zal er een apart
veiligheidsplan komen voor het
metro-tracé.

Als maatregel op lange termijn wil-
len de deelgemeentebestuurders
Zevenkamp in aanmerking laten
komen voor het zogenaamde An-
dere Wijkaanpak-beleid, dat inves-
teert in wijken die niet vallen onder
de Strategische Wijkaanpak.

Weer netjes en veilig
Terugziend op zaterdag 2 juni, is
Tineke Oomen heel tevreden. De
gangen zijn weer overzichtelijk en
netjes en achter het beetje groen
dat er nog groeit, is het niet mo-
gelijk om je te verschuilen. De ge-
plande borrel na afloop op straat
kon bijna niet doorgaan vanwege
de aanhoudende regen maar kon,
met medewerking van Ronald
Jonkman van Woonbron, ten slot-
te plaatsvinden ”De vijf havens’.
Op zaterdag 23 juni volgt het
tweede deel van de actie: op die
dag zal aan de buitenzijde van alle
schuren van de bewoners die dat
wilden, verlichting worden aange-
bracht. J. Goedhart komt persoon-
lijk de eerste lamp bevestigen.

Fotografie: Rinus Klein



� � � 8� �Zevenkamp Bugel, Jaargang 9 - nummer 3, Juni 2001

school - school - school - school - school - school - school - school - schoolschool - school - school - school - school - school - school - school - school

Manja Schuurhof Manja Schuurhof

Manja Schuurhof op de voet gevolgdManja Schuurhof op de voet gevolgdManja Schuurhof op de voet gevolgdManja Schuurhof op de voet gevolgdManja Schuurhof op de voet gevolgd

We zijn met school bezig aan een
serie voetbalwedstrijdenwaaruit de
Rotterdamse kampioen van 2001
zal komen.
We hadden 13 april (goede vrijdag)
de eerste wedstrijden en kwamen
daar als winnaar uit,dat betekende
dat we door waren naar de vol-
gende ronde.
Deze tweede ronde was op woens-

dag 2 mei (in de vakantie) en ook
hier werden we na een ontzettend
spannende ochtend winnaar. De
beslissing viel na een penaltyserie.
Nu zitten we in de finale, die op
woensdag 9 mei gespeeld zal wor-
den bij S.V. Bolnes.

We zullen de digitale camera mee-
nemen voor bijbehorende foto's.

Ter gelegenheid van het 40-jarig
bestaan van de Stichting PCPO
(Stichting Protestants Primair On-
derwijs) hebben onze schoolkinde-
ren pleisters verkocht voor de pleis-
terclowns.
De actie is boven verwachting ver-
lopen. Er zijn zo’n 28.000 doosjes
met pleisters verkocht. Daarmee
hebben de kinderen een bedrag bij-

Door 44 kinderen van onze scho-
len zijn acryl schilderijen gemaakt
op echt doek. De schilderijen zijn
hopelijk (als u dit leest) nog te koop.
U kunt daar een bod op doen. De
hoogste bieder wordt de eigenaar.
De schilderijen hangen op de vol-
gende locaties: IJsselland Zieken-
huis afdeling fysiotherapie, Ge-
zondheidscentrum Ommoord, Ge-
zondheidscentrum Zevenkamp,
Dokter Gerritsen, Bloemaartsingel

Alexanderpolder, Dok-
ter Baggerman, Kobe-
hof Oosterflank en de
bibliotheek Alexander-
polder.
Wilt u ook indien nog
mogelijk eenboddoen,
dan kunt u contact op-
nemen met Leny van
der Wal- de Smit, tele-
foon 010-4558665 of
mobiel 06-16064268.

eengebracht van ƒ 84.000,– (na af-
trek van de inkoopkosten). De
pleisterclowns kunnen dus gedu-
rende de komende 2 jaar optreden
in het IJsselland Ziekenhuis. De op-
tredens zijn inmiddels al gestart op
10 mei.
Wij van de Bugel feliciteren de actie
voerders van harte met dit succes.

Hard aan het werk op de Buskesschool.

Het resultaat: kleurig acryl op echt doek.

Onder en boven: feest met playback

Bingo

De maand April is voor een aantal
van onze wedstrijd-turnsters (waar-
onder ikzelf) een maand met een
heel druk programma. Elk weekend
wedstrijden en bijna alles over de
grens. In het weekend van 7-8 april
zijn we met 5 turnsters en 2 trai-
ners naar Dinant in België geweest.
Er deden 21 gemengde teams mee.
Dat betekent van zoveel mogelijk
categorieën een turnster in je team.
Dus van 11 tot 20 jaar. (5 max in
een team).
Bij deze wedstrijd kon je je ook in-
dividueel plaatsen. Op de helft van
de wedstrijd stonden we bijna alle-
maal op de 1ste plaats. Maar oh,oh
’s middags kwamen er meisjes uit
onder andere Kroatie, IJsland, Por-
tugal, Noorwegen enzovoort en die
waren heel erg goed.
Met ons team zijn we uiteindelijk
derde geworden, een heel mooie
plek tussen deze Europese turn-
sters.
Individueel ben ik 19de geworden.
Ons volgende buitenlandse week-
end ging na een week zeer inten-
sief trainen richting ”Hofstade in
België”
Ook deze keer met 5 turnsters, 4
van ons en 1 gastturnster. We zijn
op zaterdagmiddag alvast een

proefwedstrijdrondje gaan draaien.
Jebentdanalvast eenbeetjebekend
met de brug, balk enzovoort.
We zouden in gastgezinnen slapen,
maar aangezien er te weinig gezin-
nen waren zijn we in een SportHotel
gestopt met de meiden.
De zondag werd een pittig wed-
strijdje tegen weer allemaal Euro-
pese teams. Eensterkvelddus.Maar
toch veroverden we met ons team
een zevende plaats.
Het derde weekend was ik zelf uit-
genodigd door T.V. ’Volendam’ om
mee tegaannaarBelgië.Ditwasook
weer vertrekken op zaterdag. Heel
gezellig met z’n allen in een busje,
dikke pret. We sliepen bij een heel
leuk gastgezin met turnstertjes van
de uitnodigende Club. Na een ont-
bijt vanallerlei kaas enmet jebrood-
je zonder beleg soppend in je thee
of koffie (is daar gewoonte) konden
we naar de zaal. Het werd een heer-
lijke wedstrijd, met ons team op
nummer 1 van het podium. Ook hier
kon individueel gescoord worden
en dat was voor mij de tweede
plaats.
Maandag 23 April werd mijn pech-
dag, bij de middagtraining ging er
even iets niet goed met de Arabier
Flik Flak. Toen ik opstond zag ik dat

mijn arm heel gek stond en toch
ook wel flink pijn ging doen. Op
naar het ziekenhuis waar ik uitein-
delijk geopereerd ben, 2 pennen in
mijn arm heb gekregen, gips tot
onder mijn oksel en op woensdag
pas naar huis mocht. Even pech
dus, zeker nu het Nederlands Kam-
pioenschap nog in volle gang is. Dat
vond ik eigenlijk nog erger dan mijn
gebroken arm. Maar niet getreurd
ik ben al weer lekker bezig in de
zaal en op 5 Juni gaat het gips eraf
en 14 dagen erna gaan de pennen
eruit en kan ik weer lekker aan de
slag. Ik wens mijn teamgenootjes
heel veel succes bij het Nederlands
Kampioenschap en de volgende
keer ben ik er gewoon weer bij.

Gymnastiek- & turnvereniging
”TENACO” geeft kleuters op de
dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur
de gelegenheid de beginselen van
de gymnastieksport te beoefenen.
Deze kleutergroep turnt in de wijk
Zevenkamp in de zaal aan de Ben
Websterstraat 9. Aansluitend kun-
nen jongens vanaf 6 jaar trainen.

De gewijzigde trainingstijden:
Op maandag van
15.30-16.30 uur meisjes 6-7 jaar,
16.30-17.30 uur meisjes 8-9 jaar,
17.30-18.30 uur meisjes 9-10 jaar,
18.30-19.30 uur meisjes11-13 jaar,
19.30-20.30 uur meisjes v.a. 14 jaar.
Op dinsdag van
15.30-16.30 uur kleuters t/m 5 jaar,
16.30-17.30 uur jongens vanaf 6
jaar.
Op donderdag van
16.00-17.00 uur meisjes 6-8 jaar,
17.00-18.00 uur meisjes 9 jaar,
18.00-19.00 uur meisjes 10-11 jaar
19.00-20.00 uur meisjes v.a. 12 jaar,

Kleutergymnastiek bij TKleutergymnastiek bij TKleutergymnastiek bij TKleutergymnastiek bij TKleutergymnastiek bij Tenacoenacoenacoenacoenaco
Alle trainingen worden in de zaal
aan de Ben Websterstraat gegeven.

”TENACO” heeft ook turnafdelin-
gen in de wijk Oosterflank. Deze
worden gegeven in de zaal aan de
Valenciadreef 8.
Voor meer informatie kunt u bellen
naar 451 06 77.

Finalewedstrijd Tenaco-Cup
Zaterdag 23 juni vindt in de sport-
hal Alexander, Sjanghailaan 275 in
Rotterdam-Oosterflank de finale-
wedstrijd om de Tenaco-Cup plaats.
Vanaf 11 uur turnen ruim 100 le-
den van TENACO voor de wissel-
bekers en de medailles.

De selectieleden zullen een onder-
linge strijd aangaan en het publiek
laten zien wat zoal binnen TENACO
mogelijk is.

Het publiek heeft bij deze wedstrijd
gratis toegang.

De kinderboerderij ”De Bleide WDe kinderboerderij ”De Bleide WDe kinderboerderij ”De Bleide WDe kinderboerderij ”De Bleide WDe kinderboerderij ”De Bleide Weide”eide”eide”eide”eide”
is sinds zaterdag 2 juni weer voor alleis sinds zaterdag 2 juni weer voor alleis sinds zaterdag 2 juni weer voor alleis sinds zaterdag 2 juni weer voor alleis sinds zaterdag 2 juni weer voor alle

publiek toegankelijk en MKZ-vrij.publiek toegankelijk en MKZ-vrij.publiek toegankelijk en MKZ-vrij.publiek toegankelijk en MKZ-vrij.publiek toegankelijk en MKZ-vrij.
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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!

BewonersBewonersBewonersBewonersBewonersooooorganisatie Zevenkamprganisatie Zevenkamprganisatie Zevenkamprganisatie Zevenkamprganisatie Zevenkamp

U bent van harte welkom.

De WijkInformatieWinkel is nu al
weer geruime tijd open. Wat voor-
zichtig is begonnen is momenteel
tot een winkel van formaat uitge-
groeid. Mede door het groeiende
aantal bezoekers (dit is verdubbeld!)
zijn de openingstijden van de win-
kel behoorlijk uitgebreid.
Maar voor wie het nog niet weet...
waar voor kun je terecht in deze
winkel?

De WijkInformatieWinkel staat
voor het beantwoorden en/of door-
verwijzen van allerlei vragen van de
bewoners van Zevenkamp/e.o.

Het kunnen hele eenvoudige zaken
zijn, zoals het verstrekken van nee/
nee en of nee/ja stickers, of op zoek
zijn naar een tandarts of dokter....

Het kunnen ook vragen zijn die be-
trekking hebben op een heel ander
gebied. Bijvoorbeeld het met spoed
een andere woning vinden, proble-
men hebben met de verhuurder of

iets willen doen om de straat te ver-
fraaien.... Iedereen wordt gehol-
pen, doorverwezen naar de juiste
personen of naar de juiste instan-
tie.

Een kleine greep uit het assorti-
ment: consumentengidsen, cursus-
aanbod in Zevenkamp en omstre-
ken,onderwijs, opzoomeren, raads-
stukken deelgemeente, ja/nee
stickers, vragen over huur, vrijwil-
ligerswerk, deelgemeenteboekje,
kinderopvang, enzovoort.

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

De WijkInformatieWinkel is een
onderdeel van de B.O.Z. (Bewoners
Organisatie Zevenkamp).

Heeft u gegronde klachten, vragen,
opmerkingen of leuke tips aan-
gaande de wijk dan kunt u deze
melden in de WijkInformatie-Win-
kel. Samen met u gaan wij dan aan
de slag.

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

Postadres: Ambachtsplein 141,
3068 GV Rotterdam.

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

De Wijkinformatiewinkel is vrij toe-
gankelijk voor iedereen!

Nieuws van de
wijkinformatiewinkel

Of het nu gaat om een straatfeest,
opknapactie of straatspeeldag. De
Eurobon is het middel om in uw
straat wat leven in de brouwerij te
brengen en om elkaar op een leuke
manier teontmoeten.Ookuwstraat
kan in drie snelle stappen beschik-
ken over 123 euro (=270 gulden)
waarmee aan de slag kan worden
gegaan. Inmiddels hebben 500
Rotterdamse straten al een Euro-
bon aangevraagd. Is uw straat de
volgende?

In drie stappen
Stap 1: Schrijf op de aanvraagkaart
het plan voor uw straat.
Stap 2: Laat de kaart door in totaal
drie bewoners uit de straat onder-
tekenen.
Stap 3: Lever de kaart in bij de con-
tactpersoon van Opzoomer Mee in
uw wijk.
Naam, adres en telefoonnummer
van de contactpersoon staan op de
kaart vermeld. Kortom, met de
Eurobon kunnen straten dit jaar al
euro’s inzetten om hun straat mooi,
leuk, veilig en gezellig te houden.
Als Culturele Hoofdstad van Europa
heeft Rotterdam de primeur! Laat
die kans niet schieten. De Eurobon
kunt u tot 1 juli 2001 aanvragen bij
Opzoomer Mee.

Mogelijkheden
Wat u allemaal met de Eurobon
kunt doen:
straatfeest, straatontbijt, gevel-
tuinen aanleggen, puzzeltocht uit-
zetten, straatspeeldag, straat-
barbecue, straatsportdag, straat-
brunch, een speelplek opknappen,
naambordjes vernieuwen, straatje
vegen, onkruid verwijderen, portie-
ken opknappen, straatverlichting
aanbrengen, een tuinwedstrijd

De Eurobon: 123 euro voor ieder goed idee
houden, kinderkunst, straatplay-
backshow, plantenbakken plaatsen,
schilderwerk, en nog duizend an-
dere goede ideeën om in de straat
de onderlinge contacten te verbe-
teren en de straat op orde te hou-
den.

Eet Smakelijk
Wilt u in uw straat dit jaar echt iets
bijzonders doen? Wat dacht u van
een heus straatdiner voor vijftig
personen met drie gangen?
Opzoomer Mee maakt het u gemak-
kelijk en helpt u met servies, tafels,
stoelen, een budget en nog veel
meer.Destraatkooktendineertmet
elkaar en maakt er een ontmoeting
van tussen minstens twee culturen
die in de straat wonen Op die ma-
nier is uw straat even Culturele
Hoofdstraat van Europa.

Meer informatie? Neem contact op
met Opzoomer Mee.

Opzoomer Mee, Schiedamsedijk
55a, 3011 EE Rotterdam, Tel:
(010) 213 10 55

Hoezo moeilijker voor de roker (zie
Bugel nummer 2, De Uitlaapklep).
Alsof de niet-roker het makkelijk
heeft. Integendeel. Voortdurend
adem je die giftige dampen in als er
een roker in de buurt is. De roker
zou zich wat meer bewust kunnen
worden van al die giftigheden die
hij niet alleen in zijn eigen lichaam
brengt, maar ook in dat van de an-
der. Dat is eigenlijk mijn grootste
bezwaar. Bovendien ruik je een ro-
ker al op grote afstand. Hij stinkt
gewoon, ongeacht het aantal
douches dat hij neemt, of hoe hij
zich ook vol sproeit met parfum en
andere vieze zeepluchten. Zijn geur
wordt er alleen maar erger door.
Wat de belastingbetaling betreft,
heeft hij soms vergeten dat ik ook
belasting betaal, op praktisch alle
produkten. Ik heb dus ook het recht

op schone lucht.
Wat te denken van al die kanker-
patiënten?Niet alleenhijwordt ziek
van zijn ziekte, maar zijn familie
ook. Zeker als hij overlijdt. Dat doe
je elkaar toch niet aan? Het is in-
middels allang bewezen, dat je als
roker altijd kanker zult krijgen. Het
kan lang duren het kan kort duren,
maar de kans is wel honderd pro-
cent. Nog even en ik kan de roker
wellicht een proces aandoen we-
gens mij toegebrachte gezond-
heidsproblemen. En de kosten van
de gevolgen van zijn roken (kan-
ker), betalen wij met zijn allen.
Hij wil als verslaafde een rookhol?
De alcoholist een zuip-hol? De gok-
ker een gok-hol? Hou toch op joh.
Iedere verslaafde opbergen dan?
Nee want iedereen heeft recht op
vrijheid. C. Latus

VVVVVoor iedere geïnteresseerdeoor iedere geïnteresseerdeoor iedere geïnteresseerdeoor iedere geïnteresseerdeoor iedere geïnteresseerde
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Op 3 september 2001 vindt de fees-
telijke opening plaats van de Brede
School Nesselande. Waar nu nog
een zandvlakte aan het Zuideinde
is, tegenover het ophaalbruggetje
naar de rotonde van Zevenhuizen /
Nieuwerkerk, zullen vanaf het ko-
mende schooljaar de voorzienin-
gen voor Nesselande komen. Sa-
men in een tijdelijk gebouw waar-
door de samenwerking heel hecht
is.
In de Brede School Nesselande ko-
men vanaf september aanstaande,
drie basisscholen, een kinderdag-
verblijf, een peuterspeelzaal, de
buitenschoolse opvang, opbouw-
werk en de wijkorganisatie Nesse-
lande. Met elkaar willen deze voor-

Met name Zevenkampse ouderen
hebben benadrukt dat zij graag
meer willen weten over de actuele
stand van zaken rondom Nesse-
lande. De laatste informatie wordt
vaak tijdens informatie-avonden
verstrekt of op plekken die voor
ouderen minder makkelijk bereik-
baar zijn. Dit heeft geleid tot het
initiatief voor een informatiemarkt.
Deze informatiemarkt is natuurlijk
niet alleen voor ouderen bestemd,
maar voor iedereen die interesse
heeft in de ontwikkelingen in
Nesselande. Ook voor vragen over
de effecten ervan voor Zevenkamp
kunt u terecht.

Op zaterdag 7 juli 2001 is er tussen
14.00 en 16.00 uur in wijkgebouw
De Scheg een informatiemarkt over
Nesselande. Wijkgebouw De Scheg

staat midden in het winkelcentrum
Zevenkamp, Ambachtsplein 141.
Tijdens deze informatiemarkt zul-
len de laatste plannen voor wat be-
treft de woningbouw, de metro, de
wegen en het verkeer, de brede
school enz. worden gepresenteerd.
De informatiemarkt wordt georga-
niseerddoordedeelgemeentePrins
Alexander (portefeuillehouder
Erwin van Duin), dS+V, SWA, Plat-

form Nesselande, Ouderenplatform
Zevenkamp, opbouwwerk van
SONOR en de Bewonersorganisatie
Zevenkamp. U bent van harte wel-
kom.

Voor nadere informatie kunt u te-
recht bij:
Bewonersorganisatie Zevenkamp,
Ambachtsplein 141,
Telefoon 010 - 2892402/2892400.

Nesselande, de stand van zakNesselande, de stand van zakNesselande, de stand van zakNesselande, de stand van zakNesselande, de stand van zaken.en.en.en.en.

De Bredeschool Nesselande opent haar deurenDe Bredeschool Nesselande opent haar deurenDe Bredeschool Nesselande opent haar deurenDe Bredeschool Nesselande opent haar deurenDe Bredeschool Nesselande opent haar deuren
zieningen de start maken voor de
wijkNesselande.Eerstnogheelklein
en knus, maar groeiend met de wijk
zal ook de Brede School Nesselande
groeien in haar aanbod.

Wanneer u meer vragen heeft of
zich wilt inschrijven kunt u tot sep-
tember bij de aparte organisaties
terecht.
Na 3 september kunt u hiervoor
langskomen (ofbellen) aanhetZuid-
einde. Ook kunt u via www.de-
nesselander.nl op internet informa-
tie vinden.

Openbare basisschool ”passe-part-
out” mevrouw L.S. Alberts (telefoon
010 - 4206799).

Protestants-Christelijke basisschool
”Het Spectrum”, mevrouw J.J.
Niemantsverdriet (telefoon 010-
4552940).

Katholieke Daltonbasisschool
”Tangram”, de heer M.G. Geers (te-
lefoon 010-4214668).

Kindercentrum ”de Kunsten-
makers”, het kinderdagverblijf, de
peuterspeelzaal, de buitenschoolse
opvang, mevrouw M. Hopmans (te-
lefoon 010-2862777).

Opbouwwerk en de bewoners-
organisatie voor Nesselande
(WONIO) Wollefoppenweg 35,
3059 LG Rotterdam.

Ed Molenaar verlaat ons per 15 augustus 2001 voor een baan als coördi-Ed Molenaar verlaat ons per 15 augustus 2001 voor een baan als coördi-Ed Molenaar verlaat ons per 15 augustus 2001 voor een baan als coördi-Ed Molenaar verlaat ons per 15 augustus 2001 voor een baan als coördi-Ed Molenaar verlaat ons per 15 augustus 2001 voor een baan als coördi-
nerend opbouwwerker in Hillesluis-deelgemeente Feijenoord. De Bugel-nerend opbouwwerker in Hillesluis-deelgemeente Feijenoord. De Bugel-nerend opbouwwerker in Hillesluis-deelgemeente Feijenoord. De Bugel-nerend opbouwwerker in Hillesluis-deelgemeente Feijenoord. De Bugel-nerend opbouwwerker in Hillesluis-deelgemeente Feijenoord. De Bugel-
redactie wenst hem veel succes en plezier in zijn nieuwe baan.redactie wenst hem veel succes en plezier in zijn nieuwe baan.redactie wenst hem veel succes en plezier in zijn nieuwe baan.redactie wenst hem veel succes en plezier in zijn nieuwe baan.redactie wenst hem veel succes en plezier in zijn nieuwe baan.
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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 toch mooiHier had toch mooiHier had toch mooiHier had toch mooiHier had toch mooi

uw advertentieuw advertentieuw advertentieuw advertentieuw advertentie

mooi kunnen staanmooi kunnen staanmooi kunnen staanmooi kunnen staanmooi kunnen staan

Fotografie: Vera Vredeveld.

Fotografie: Vera Vredeveld.

Fotografie: Vera Vredeveld.

Day of Dance

Zaterdag 19 mei jongstleden stond
Uittiebuis in het teken van Dance
the World Around. Dankzij een fi-
nanciële bijdrage van Deel-
gemeente Prins Alexander en Buro
Opzoomer Mee konden zo’n 1500
danslustigen naar hartelust genie-
ten van dansdemonstraties en
workshops. De Countryline dansers
van DanceWorld uit Capelle, onze
eigen salsakoning Willy Djaoen en
Ger van der Velden van Dansschool
Meyer et fils. Zij kregen menig be-
zoeker op de dansvloer en het pu-
bliek keek ademloos toe bij de de-
monstraties Hindoestaans dansen,
rolschaatsdans, Argentijnse tango
en de openingsdans van Els Boot,
voorzitter van de deelgemeente
Prins Alexander. Kortom van 13.00
uur tot 01.00 uur het dak eraf in
Uittiebuis.

playbackwedstrijd
Winnaars van de playbackwedstrijd
zijn Arantxa en Faylicia, met het
nummer “Damn I think I love you”.
Kleurwedstrijd
Kleurplaten van de Day of dance
kunnen nog tot eind juni ingeleverd
worden. Half juli worden de prijs-
winnaars bekend gemaakt.

Disneyland Parijs

24 Maart vertrok een bus vol en-
thousiaste opzoomeraars uit Ze-
venkamp richting Parijs om een
hele dag los te gaan in Disneyland.
Dit uitstapje was de beloning voor
de deelname aan de grote finale van
de Olee campagne 2000 van Op-
zoomer Mee.

Het was een enerverende dag vol
avontuur. Aan het eind van de dag
koelde een voorjaarsbuitje de ver-
hitte gemoederen af zodat het hele
gezelschap zich in een opzoomer-
geel regenpak moest hullen. Dood-
moemaar terugkijkendopeen toffe
dag bracht de Snelle Vliet ons weer
terug in Zevenkamp.

Uittiebuis gaat digitaal
Sinds kort is Uittiebuis ook bereik-
baar via de digitale snelweg.
Alle medewerkers zijn bijgespijkerd
op het gebied van internetten en
emailen door H&W training & Ad-
vies.
Uiteraard vinden we het nog steeds
het leukst als u even langskomt,
maarzitdaterevenniet in, dankunt
u een mailtje sturen aan: uittie-
buis@welzijn-alexander.nl.
Heeft u suggesties voor nieuwe ac-
tiviteiten voor Uittiebuis of planne-
tjes waarbij u samenwerking zoekt,
laat het ons alstublieft weten, sa-
men komen we er wel uit.
Tot ziens op de digitale snelweg.

30 juni - Saturday night fever
De pannen van het dak!!! tijdens de
laatste Saturday Night Fever van dit
seizoen in Uittiebuis. Live muziek
en dansclassics uit de 60er tot 90er
jaren! Voor ƒ 5,– (inclusief con-
sumptie) heeft u een onvergetelijke
feestavond.

Nodig familie, vrienden, kennissen
en buren uit en kom gezellig mee-
feesten. Voorverkoop start op 18
juni aan de balie van Uittiebuis.

RGO - feestavonden voor mensen
met een handicap in Uittiebuis
16 juni - beachparty.
15 september - Romeins feest.
20 oktober - Grace party (live band).
17 november - Hippe heksen feest.
15 december - engelenfeest.
Voor meer informatie van deze
feestavonden kunt u bellen met de
contactpersoon van de Rgo- Mar-
lies van Look 010-2821111.

Pleinpoëzie
Wie doet zichzelf een plezier en geeft
zich op?
In samenwerking met Loeder
Events organiseert Uittiebuis het
project Plein Poezie. Ben je tussen
de acht en dertien jaar en op 25, 26
en 27 juli en 1 t/m 4 augustus niet
op vakantie meld je dan snel aan bij
Uittiebuis voor dit bruisende eve-
nement vol fotografie, creativiteit,
muziek en poëzie.

Onder leiding van een viertal vak-
docenten ga je aan de slag met een
fotocamera, maak je gedichten en
verhalen en percussiemuziek. Er
kunnen maximaal 15 kinderen deel-
nemen dus mobiliseer je vrien-
d(inn)en en wacht niet te lang met
aanmelden.

Verkleedkistspullen gezocht!
Wie heeft er nog leuke gekke kle-
ding, hoedjes brillen, pruiken, sie-
raden, tassen, schoenen en noem
maar op waarmee we in Uittiebuis
de verkleedkist kunnen aanvullen?
Ook cowboy- en indianenpakken,
clownspakken, boeven- en politie-
pakken zijn van harte welkom.

Liefhebbers gezocht voor de
Werkgroep Kunstroute Zeven-
kamp
Deelgemeente Prins Alexander
heeft Uittiebuis een waarderings-
subsidie toegekend om kunstwer-
ken in de wijk Zevenkamp te inven-
tariseren.
Uittiebuis is op zoek naar buurtbe-
woners die het leuk vinden om:
* op zoek te gaan naar kunstwer-
ken, mooie gebouwen en bruggen,
lekkere plekjes en doorkijkjes in
Zevenkamp
* eventueel achtergrondgegevens
hiervan te achterhalen
* dit te verwerken in een overzich-
telijk naslagwerk dat als leidraad
voor een wandel-, fiets en of
skatetocht gebruikt kan worden....
Is dit iets voor u, neem dan contact
op met Vera in Uittiebuis.

23 juni BINGO
Op zaterdag 23 juni rollen de
bingoballetjes weer uit de molen.
Gastvrouw Yvonne zorgt weer
voor een interessante prijzentafel
en een gezellige ambiance.
De opbrengst van deze avond is
voor de speelcontainer van speel-
tuin Taka-Tuka-Land. Voor iedere
foute bingo wordt ƒ 1,– gevraagd.
De bingoboekjes zijn te koop vanaf
ƒ 10,–. De zaal is open vanaf 19.30
uur.

U bent allen van harte uitgenodigd.Fotografieën: Vere Vredeveld
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Persberichten

Uitdrukkingen rond het sterven
Onze taal kent veel uitdrukkingen
die te maken hebben met het ster-
ven, te weten:
- hij of zij is de pijp uitgegaan,
- ligt onder de groene zoden,
- is het hoekje omgegaan,
- heeft de laatste adem uitgeblazen,
- is naar de hemel,
- is niet meer onder ons,
- is naar het hiernamaals,
- is naar de andere wereld,
- heeft de geest gegeven.
Een wel heel bijzondere komt uit
Leiden namelijk ’het loodje gelegd.’
IndevijftiendeeeuwwasdeArmen-
zorg in Leiden opgedragen aan de
’HeiligeGeestmeesters.’ Bij henkon-
dendebehoeftige Leienaars terecht
voor voedsel, kleding en schoeisel.
Toen het aantal armen in Leiden

toenam, stelden de Heilige Geest-
meesters een ’Loodmeester’ aan.
Die reikte aan de armen speciaal ge-
slagen loodjes uit. Daarmee konden
de arme Leienaars naar een plaatse-
lijke bakker, kleermaker of schoen-
lapper gaan om hun waardebon
van lood in te wisselen voor het
begeerdeartikel.Naverloopvan tijd
stapte de winkelier met een zak vol
lood naar de Heilige Geestmeesters
om af te rekenen. Klanten die het
’laatste loodje’ hadden gelegd, wer-
den door de Heilige Geestmeesters
tenslotte zelf nog begraven. Van-
daar de uitdrukking ’het loodje leg-
gen.’
Ook in het zuiden van ons land kent
men dergelijke uitdrukkingen. Een
Maastrichtenaar gaat naar ’t lendsje
van Kuk’ als hij sterft, want dat is de
begraafplaats. Soortgelijke uitdruk-
kingen vinden we over de hele we-
reld, met telkens een andere naam
voor een andere begraafplaats. Ver-
maard is het Parijse ’Père Lachaise’
en in Londen ’Golders Green.’ In
Leiden is het ’Rhijnhof ’ en voor-
heen de ’Groenesteeg.’ In Maast-

richt is dat dus ’t lendsje van Kuk.’
In het algemeen verwijzen dialect-
uitdrukkingen heel vaak naar ver-
trouwde plaatsen en in Maastricht
verwijzen dergelijke uitdrukkingen
vaak naar de rivier de Maas: een
kapotte waterleiding heet dan ’n
groete Maos.’ Een druppel water op
een gloeiende plaat ’nen dröppel
water in de Maos.’ Maastrichten-
aren zorgen goed voor hun taal. U
vindt er een indrukwekkende rij na-
slagwerken over grammatica en
spelling en een grote ’diksjenaer’
(woordenboek). In 1996 verscheen
er een boekwerk met Maastrichtse
spreekwoorden en gezegdes: Good
en geistig gezag (’goed en geestig
gezegd’). Verantwoording: Marc
van Oostendorp.

Rinus Klein

Bijzondere uitkering: iets voor u?Bijzondere uitkering: iets voor u?Bijzondere uitkering: iets voor u?Bijzondere uitkering: iets voor u?Bijzondere uitkering: iets voor u?
Uit onderzoeken is gebleken dat
65 plussers weinig gebruik maken
van de mogelijkheden van de Bij-
zondere Uitkering, die in de BRUG
(Rotterdamse Bijzondere
Uitkerings Gids) vermeld staan.
Toch moeten veel ouderen van
een minimum inkomen rondko-
men, AOW of AOW met een klein
pensioen. De bijzondere Uitke-
ring is juist ook voor deze cate-
gorie bedoeld. Ook als u als

oudere een inkomen boven het mi-
nimum heeft, kan het zijn dat u
voor een Bijzondere Uitkering in
aanmerking komt. Of dit het geval
is wordt individueel naar draag-
kracht beoordeeld.
Wie een afspraak wil maken voor
een huisbezoek kan contact opne-
men met Willem Boom en Lia van
Vark. Van maandag tot en met don-
derdag van 9.00 - 12.00 uur. Tele-
foon: 010 - 286 84 75.

AOW te weinigAOW te weinigAOW te weinigAOW te weinigAOW te weinig
U dient per 1-1-2001 zelf de
aanvrage in te dienen voor hef-
fingskorting (ƒ 290,– per maand
uit te betalen door de belasting-
dienst), wegens een fout van de
uitkeringsinstantie.

Zowel de ouderenbonden als de
FNV zijn al bezig om de instanties
op deze fout te wijzen en trach-
ten deze fout weer ongedaan te
maken.

AOWAOWAOWAOWAOW-minima betalen veel te veel-minima betalen veel te veel-minima betalen veel te veel-minima betalen veel te veel-minima betalen veel te veel
De grootste ouderenbond de Unie KBO, heeft de indruk dat honderd-
duizenden ouderen met een minimum inkomen elk jaar ruim 50
miljoen te veel aan belasting betalen.

Vijf honderd KBO ouderenadvi-
seurs ervaren dat verreweg de
meeste 65-plusers met een be-
scheiden inkomen geen gebruik
maken van de belastingaftrek bui-
tengewone lasten wegens ziekte
of invaliditeit.

Informatie
Volgens de woordvoerder Hr.
Heltzel gaat het om een grote
groep van 300.000 personen met
alleen een AOW. Deze groep ont-
vangt geen belastingformulier en
zijn daardoor meestal niet op de
hoogte van de belastingaftrek-
mogelijkheden. Ook een deel van
de senioren met een klein pen-
sioen is niet op de hoogte van
deze belastingsaftrek.
Gemiddeld komt een ouder echt-
paar, met wat extra ziektekosten
al gauw in aanmerking voor een
belastingaftrek van ƒ 250,– per
jaar.
Waarschijnlijk loopt het aantal se-
nioren dat te veel betaalt tegen

de half miljoen. Met de ouderen-
aftrek en de ziekenfondspremie
komt de aftrek al snel in de buurt.

Kosten
Alle eigen kosten voor apotheek,
tandarts, gehoorapparaten, uit-
vaartverzekering en lidmaatschap
van een thuiszorgorganisatie en
reiskosten in verband met ziekte,
waarmeemenbovendegrenskomt,
mogen van de belasting afgetrok-
ken worden.
Om ouderen over de teruggaaf-
mogelijkheid te wijzen, worden er
door vijf honderd vrijwilligers voor-
lichting gegeven in ouderencentra,
verzorgingstehiuzen en buurt- en
clubhuizen.

Drempelvrees
Het is de bedoeling om de ouderen
te leren hoe zij van de afgelopen
drie jaar de belasting nog kunnen
terugvragen met behulp van het T-
formulier. De sociale verzekerings-
bank heeft aan 1,8 miljoen AOW-

ers een themakrant toegestuurd
met daarin informatie over het
nieuwebelastingstelsel.Het is een
schande, dat de informatie over
de teruggave daarin ontbreekt.
Men zou haast aan opzet kunnen
denken.

In een persoonlijk gesprek zijn de
ouderen overigens het best te be-
naderen om hen op hun rechten
te wijzen.

Onbereikbaar
Bij veel senioren bestaat nog
steeds een belastingvrees. Want
met de belastingdienst kun je
maar beter niets te maken heb-
ben en ze zien de dienst als een
soort boeman. De belastingdienst
is voorhenook tamelijkonbereik-
baar geworden, want de meesten
hebben nog een telefoon met een
draaischijf en zie dan maar eens
door al die computerjuffrouwen
te komen.

Verder legt de regering de infor-
matieverspreidingsverantwoor-
delijkheid bij de Sociale Verzeke-
ringsbank omdat die de AOW-ers
het beste kunnen benaderen.

ROTEB - Gedichtregels
Op woensdag 25 april maakte
Roteb-directeur Kees Voormeulen
de prijswinnaars bekend van de
winnende dichtregels. De winnaars
reageerden enthousiast toen zij de
wagens zagen met hun dichtregels
erop.
De winnaars zijn: Theo Hooge-
steger, Grada Hagendoorn en Jan
Rouw.
In Zuid rijdt de wagen rond met:
Stilzwijgend sprak hij zichzelf toe om
niets te zeggen.
In Midden de wagen met: Als de stad
ontwaakt wordt de bedrijvigheid gebo-
ren.
In Oost de wagen met: Recycle je
gedachten, droom als een kind.

Ruimte op seniorentuinen
Bij de Educatieve tuinen aan de Lie-
ven de Keystraat in het Lage Land,
Geelkruid in Ommoord en aan de
ColePorterstraat inZevenkamp,zijn
nog enkele plaatsen vrij bij het pro-
ject tuinieren voor Senioren. Vooral
in het tuincomplex in Zevenkamp
is nog veel ruimte over. Vanaf de
50-jarigen kunnen deelnemen. Een
stukje grond van 35 m2 kan ge-
huurd worden voor ƒ 63,– en ƒ
110,– borg. De grond wordt voor
u geploegd, gemest en ge-
ëgaliseerd. Gereedschap is aanwe-
zig. Voor meer informatie: Petra van
Zandwijk, telefoon: 010-4565630.

Roteb - Oude spullen hergebruik
Piekfijn is een keten van kringloop-
warenhuizen. Spullen die nog re-
delijkgoedentegebruikenzijnkunt
u brengen naar Piekfijn of een van
de milieupareken. Zij knappen het
wat op zo nodig en verkopen het
weer voor een zacht prijsje.
Adressen Piekfijn:
Wolphaertsbocht 246, Mariniers-
weg 255, Aluminiumstraat 6.
Adressen Milieuparken:
Melanchtonweg 139, Nikkelstraat
131b, Hekendorpstraat 55.
Adressen Milieubrengstations:
Prins Hendrikweg 56 (HvH).
Steenhouwerstraat 39 (Hoogvliet)
Algemeen telefoonnummer:
telefoon 010-2458410.

Lang weekeind zeilen
Op skutsje Piton een lang weekeind
zeilen rond het IJsselmeer en de
waddenzee in juni en augustus
2001 voor ƒ 359,– (geheel ver-
zorgd). Inclusief overnachtingen/
lunch/2 maaltijden/minikursus foto-
grafie/kalender /koffie en thee.
Verzekering dient u zelf af te slui-
ten. Voor meer informatie: Chris
Scholte, telefoon: 010 - 2204692.

Gergiev festival
Het Rotterdams Philharmonic
Gergiev Festival presenteert het
programma van het zesde editie
van het festival.Onder de titel
’Sjostakovitsj - The War
Symphonies’ wordt in tien dagen
een beeld geschetst van de compo-
nist in de jaren 1930 en 1940.
Meer informatie over de uitvoerin-
gen: 010-2171789.

Wereldmuseum
VARA’s kopspijkers nu te zien in het
Wereldmuseum. Raramuri Indianen
uit Mexico: Hedendaagse fotogra-
fie van Diana Molina tot en met 14
oktober 2001. Meer dan 2.000 jaar
oud Peruaans textiel te zien in het
wereld museum. Een bijzondere
expositie van oude Peruaanse kle-
ding van 100 voor Chr tot 1500 na
Chr. Te zien tot 2 december 2001.
Water in uitvoering van 16 juni tot
en met 9 september. De tentoon-
stelling deel een van de drie gaat
over het water in drie verschillende
culturen. Telefoon: 2707172

Borstvoeding
Ben je zwanger, voedende moeder
of vanuit je beroep geïnteresseerd
in borstvoeding, geef je dan op
voor deze minicursus van drie avon-
den. Geef je op bij Uittiebuis.
Telefoon Ria Buitenhuis 010-
4556469 of Petra v. Dijk4212182.
Kosten ƒ 25,– inclusief informatie-
pakket.

Doc.Shop voor bijbanen
Bij doc.shop kunnen jongeren op
zoek gaan naar bijbanen. De
advertentieservice is gratis en be-
doeld voor jongeren en bedrijven.
Ook heeft doc.shop folders met tips
voor het vinden van vakantiewerk
of bijbanen. Heb je nog meer vra-
gen: geen vraag te gek bij doc.shop.
Kom eens langs in wijkgebouw
Romeynshof, Stresemannplaats 8.
Op maandag, dinsdag en donder-
dag van 14.00 - 17.00 uur. Iedere
week zit doc.shop in de bibliotheek
Alexanderpolder en donderdag-
avond in The Cave. Telefoon 010-
4202313, doc.shop@planet.nl of
www.alexeria..nl.
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Fotografie: Corstiaan Breedveld

Bugels puzzelrubriekBugels puzzelrubriekg pBugels puzzelrubriek
Thema voor de puzzel van juni/juli 2001: ’Vakantie’ 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 voorjaarspuzzel zijn: eerste prijs ƒ 50,– voor Stephan Jansen in de Errol
Garnerstraat, tweede prijs ƒ 25,– voor G.J. Stapper op de Aar. Wij feliciteren de winnaars van harte. U kunt uw
prijs afhalen bij de BOZ. Helaas was er iets niet goed gegaan de vorige keer, maar deze puzzel is gecontroleerd.

KlauterenKlauteren

Alle inzendingen moeten binnen zijn voor 3 augustus 2001 bij de redactie van de Bugel. (Zie colofon pagina 11).

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

Aardbeien

Barbecue

België

Bikini

Bossen

Costabrava

Duitsland

Engeland

Fietsen

Frankrijk

Hotel

Huisje

Ierland

Ijsjes

Italië

Jeudeboules

Kamperen

Kersen

Legoland

Liften

Luchtbed

Mallorca

Meloenen

Ontspannen

Peddelen

Pension

Perziken

Pretpark

Pruimen

Strand

Strandbal

Tent

Trekken

Uitrusten

Varen

Vliegeren

Wandeltocht

Zee

Zeilen

Zwemmen

Er wordt deze keer geklauterd
vanuit het ziekenhuis. Als jedaarin
terechtkomt dan doe je dat niet
voor je lol. Je mankeert wat en je
hebtdus rustnodig.Daaromiseen
goede ongestoorde slaap nood-
zakelijk. In een modern zieken-
huis als het Academisch Zieken-
huis Rotterdam lijkt een onge-
stoorde nachtrust op de zalen
verzekerd, maar het tegenge-
stelde is waar.

Er is de mogelijkheid van telefoon
en televisie. Wordt daar gebruik
van gemaakt dan kan dat voor de
medepatiënten ’s nachts erg sto-
rendzijn. Iemanddieeen telefoon-
gesprek voert op luide toon, ook
al is het vanuit zijn bed, is zeer
nadrukkelijk aanwezig. Zeker in
een kleine ziekenkamer van vier
personen. Wordt hij of zij vaak ge-
beld dan is dat duidelijk te horen.
Ook kan de televisie storend zijn.
Ook al staat het beeld op het bed

van de gebruiker gericht, de stra-
ling vanaf het scherm weerkaatst
op het plafond en hindert de niet-
kijker.

In het AZR is de indeling zodanig
dat de dienstvertrekken in een
aparte rij liggen, gescheiden van
de ziekenkamers. Alle deuren van
de kamers staan altijd open.’s
Nachts komt al het geluid dat op
de gang te horen is ook de ka-
mers binnen. Ook het gejoel van-
uit de personeelskamer en het
licht op de gang. Vooral de tl-bui-
zen hinderen op de kamers.

Het Dijkzigt-ziekenhuis is al een
betrekkelijk oud gebouw en waar-
schijnlijk zal in een ziekenhuis dat
vandaag de dag zou worden in-
gericht op een andere manier met
de beschikbare ruimten worden
omgesprongen.

Zoals in ieder bedrijf van een
beetje omvang is de kwaliteit van
het personeel zeer gemêleerd. De
meesten zijn doodnormaal maar
er zijn er ook bij met een hautain
air. Zo van: ik doe alles goed. Ze-
ker onder de gevorderde medi-
sche studenten die ervaring moe-
ten opdoen in het verpleegkundig
vak. Om te ervaren wat dat vak
nou eigenlijk inhoudt moeten ze
stage lopen in een ziekenhuis.
Aanstaande artsen die zich nu al
het air aanmeten alles beter te
weten. Zij komen zichzelf nog wel
tegen als arts.

Groetjes de Klauteraar!

SOSOSOSOSOMMMMMSSSSS Maxi van Mini & Maxi start Maxi
Maxi van Mini en Maxi stak de sym-
bolische sleutel in het slot van de
eerste Maxi die door de RET als
proef voor een half jaar door de
wijken gaat rijden.

Vanaf donderdag 5 april heeft de
RET een nieuwe service voor haar
reizigers: de Maxi. De Maxi rijdt een
half jaar lang als proef vanaf sta-
tion Alexander en zet u af voor uw
voordeur: lekker gemakkelijk! De
Maxi rijdt op donderdag-, vrijdag-
en zaterdagavond van 18.30 uur
totdat de laatste metro is geweest.
Tussen die tijdstippen vertrekt ie-
dere 15 minuten een Maxi richting
de wijken Ommoord, Zevenkamp,
het Lage Land en Oosterflank.

Tarief voor een Maxi-kaart is ƒ 3,50
voor een enkele reis van Station
Alexander tot aan uw voordeur.
Maxidagkaart (reductie-tarief)voor
kinderen van 4 tot 11 jaar en voor
65 jaar en ouder, ƒ 5,–. Vanaf 9.30
uur gedurende een hele dag op alle
RET-lijnen, uitgezonderd de nacht-
bus, plus enkele reis Maxi.
Maxidagkaart (volprijs) vanaf 9.30
uur gedurende een hele dag op alle
RET-lijnen, uitgezonderd de nacht-
bus, plus enkele reis Maxi.
Alleen te koop bij:
1) Tabac & Gifts John Lindaart,
Ambachtsplein 42, Zevenkamp.
2) Primera, Voermanweg 892, bij
metrostation Oosterhof.
3) Tabak special Oosterhof,

Fotografie: Joop Zeemeijer.

Poolsterstraat 54, Winkelcentrum
Oosterhof.
4) De chauffeur van de Maxi.
(Wel met gepast geld betalen).

Voor meer informatie over de Maxi:

RET Klantenreacties 0800-6061
(gratis). Of kijk op www.ret.rot-
terdam.nl.
Voor alle informatie over het open-
baar vervoer: OV-reisinformatie
0900-9292 (75ct/min).

SOSOSOSOSOMMMMMSSSSS
SOSOSOSOSOMMMMMSSSSS

SOSOSOSOSOMMMMMSSSSS
SOSOSOSOSOMMMMMSSSSS
SOSOSOSOSOMMMMMSSSSS

SOSOSOSOSOMMMMMS - SOMS - SOS - SOMS - SOS - SOMS - SOS - SOMS - SOS - SOMS - SOMMMMMSSSSS
Soms gaat het even niet. Iedereen
kent dat gevoel wel. Je piekert, je
maakt je zorgen, je voelt je alleen...
Vaak lucht het al enorm op als je er
met iemand over praat.
Op dit soort momenten kun je SOS
Telefonische Hulpdienst bellen. Om
je bezorgdheid te delen, om stoom
af te blazen, omdat je ergens mee
zit waar je in je eigen omgeving niet
over kunt of wilt praten, of gewoon
omdat je even je verhaal kwijt wilt.
Bij SOS Telefonische hulpdienst kun
je altijd terecht, 24 uur per dag, 7
dagen in de week.

Altijd een luisterend oor
Als je belt, krijg je één van de vrij-
willigers aan de lijn. Zij luisteren
naar wat je te vertellen hebt. Soms
is dat al voldoende. In andere ge-
vallen proberen zij samen met jou
het probleem te verhelderen en al-
ternatieven te onderzoeken. Na-
tuurlijk zal een gesprek niet alle
problemen oplossen, maar er over
praten helpt. Zonodig verwijzen zij
naar andere hulpverlenende instan-

ties.

Vertrouwelijk en anoniem
Een gesprek per telefoon heeft zo
zijn voordelen. Je kunt vanuit jouw
eigen vertrouwde omgeving bellen
opeenmomentdat jij daarbehoefte
aanhebt.Dat kanoverdagmaarook
midden in de nacht zijn. Je hoeft je
naam niet te noemen. Vanzelfspre-
kend is elk gesprek vertrouwelijk.

Soms...
Soms zit je ergens mee...
Soms wordt het teveel...
Soms is het zo stil...
Soms heb je zorgen...

Soms...
Soms wil je iemand helpen
Soms hebben mensen een-
luisterend oor nodig
Soms kan een gesprek veel doen

7 Dagen in de week 24 uur lang.
Geef je op als vrijwilliger:
010-4363444 of
www.sostelefoischehulpdienst.nl

0900-0767 0900-0767
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