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Nu Zevenkamp ruim 20 jaar bestaat kan het niet anders of er zijn
veel  bewoners van het eerste uur vertrokken en hebben aldus plaats-
gemaakt voor nieuwe buren. Het was volgens de redactie dan ook
nuttig om bewoners te informeren over het doen en laten van de
BOZ, oftewel Bewoners Organisatie Zevenkamp. Eind 1999  trad een
nieuw bestuur met als opdracht nieuwe plannen uit te werken voor
de komende jaren. Dit leverde onder andere een zeven-stappen-plan
op en beleids-en werkprogramma. Frans Bos werd toen de nieuwe
voorzitter .Men hem had ik een afspraak om zoveel mogelijk over de
BOZ te weten te komen.

Wat is de missie van de BOZ?
Bewoners onder andere stimule-
ren en ondersteunen bij het
opzetten van activiteiten die alles
te maken hebben met een goed
en of betere woon- en leefbuurt.
En bewoners en hun belangen
onder de aandacht brengen van
deelgemeente, de politiek, de
ambtenaren,   gemeente, corpora-
ties, Roteb, politie en anderen.
Aldus Frans Bos.

Wat is de juridische vorm van de
BOZ?
De BOZ is een stichting met aan
het hoofd een bestuur en wordt
voornamelijk gefinancieerd  door
de deelgemeente doormiddel van
een subsidie. 
Het werk in de BOZ wordt vericht
door vele bewoners die actief zijn
in een of meerdere werkgroepen.
De BOZ kent onder andere de

werkgroepen Verkeer, wijkbeheer,
Jong en Oud Samen. Het Opzoo-
meren krijgt alle ondersteuning
vanuit de BOZ.  De BOZ krijgt bij
haar werkzaamheden ondersteu-
ning van het ondersteunings-
team. 

Communicatie met bewoners
van Zevenkamp
’Om bewoners bij het werk van de
organisatie te betrekken is goede
communicatie van groot belang’,
zo stelt Frans Bos.  De BOZ  doet
dat op verschillende manieren.
De WijkInformatieWinkel  is  plek
waar bewoners zonder afspraak
zomaar binnen kunnen lopen. De-
ze winkel wordt gerund door een
team van wijkbewoners. Bewo-
ners kunnen bijvoorbeeld met
vragen op het gebied van welzijn,
wonen en woonomgeving  in de
winkel terecht. Daarnaast hebben

bewoners en bewonersgroepen
veelvuldig contact met de admini-
stratie van de BOZ en het op-
bouwwerk. Wij noemen dat het
ondersteuningsteam, aldus Frans.
Een ander communicatie moge-
lijkheid is de wijkkrant de Bugel.

Deze heeft u dus nu in uw hand.
Als laaste wordt door Frans de
WEB-site genoemd. Nog dit jaar
moet deze site goed gaan draai-
en.

Waar richt de BOZ zich op?
De BOZ staat in principe open
voor elke bewoner uit Zeven-
kamp,  echter extra aandacht is er
voor ouderen, jeugd, allochtonen
en opzoomer-achtige groepen.
Het is de bedoeling van  BOZ  bij
te dragen aan een samenleving
waar bovengenoemde  bewoners
een plek  hebben of krijgen en
waar samenwerking voorop staat.
De BOZ biedt haar faciliteiten
aan de werkgroepen aan om het
werk te kunnen doen. Een recent
voorbeeld is de jongeren werk-
groep Youth and Safety. Met
ondersteuning van het opbouw-
werk werken de jongeren  aan de
Jongeren Wijk Pas.(zie vorige
Bugel en de uitzendingen van de
AVRO-televisie, info bij de WIW). 

Leefbaarheid en Veiligheid
De BOZ noemt drie thema’s te
weten: verkeer, wijkbeheer en
opzoomeren. 
De werkgroep verkeer keek in eer-
ste instantie naar de gevolgen
voor Zevenkamp bij de bouw en
de verkeersontsluiting van
Nesselande. De buurten van Ze-
venkamp moeten goed bereik-

Stille kracht bij bewonersinitiatieven en samenwerking

baar blijven en sluipverkeer moet
voorkomen worden. Ook de bus-
sluis in V.E. van Vrieslandstraat  is
uitvoerig aan bod gekomen.
De werkgroep wijkbeheer heeft
veelvuldig contact met de corpo-
raties in Zevenkamp en de deel-
gemeente. Aandachtsgebieden nu
zijn: een goed wijkbeheer, over-
last in het algemeen en de kwali-
teit van wijk Zevenkamp. De
werkgroep heeft in 2001 een zeer
geslaagde wijkschouw georgani-
seerd. Bestrating, groen, singels,
vervuiling en dergelijken werden
uitvoerig in kaart gebracht. De
werkgroep wil regelmatig overleg
met de deelgemeente en de cor-
poraties om deze zaken te
bespreken en  resultaten zien.

Hoe komen bewoners in contact
met de BOZ, waar kunnen zij
terecht?
Frans  wijst als eerste op de Wijk
Informatie Winkel  aan het Spinet
naast het postkantoor. Daarnaast
is er altijd een afspraak te maken
met het ondersteuningsteam be-
staande uit Ben, Brechtje en Joke.
Voor telefoonnummers en derge-
lijke zie elders in de Bugel. En str-
aks kan het ook  via de WEB-site.

Hier zetelt de Deelgemeente Alexander, vlakbij metrostation Alexander. Foto: Corstiaan Breedveld

De WijkInformatieWinkel aan de Imkerstraat rechts naast de betaalautomaat. Foto: Corstiaan Breedveld

Kijk op pagina 5 voor de agenda voor koninginnedag

Vrijwilligers: 
ze zijn onmisbaar. Geef u op!
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Het  advoca tenkan too r
van  Rot te rdam Pr ins  A lexande r

echtsche id ingen  -  a l imenta t i e  -  on t s l agzaken  -  
huu r zaken  -  bed r i j f s adv i e zen  -  i n casso  -  

a l gemene  voo rwaa r den
Imkerstraat 18 telefoon 010 - 4560399
3068 GX  Rotterdam telefax 010 - 4201408

(Winkelcentrum Zevenkamp)

”AMORFA”

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

Mooi

(Uit de te verschijnen bundel ”The sacred Ancient”)

Zo mooi als jij bent

heb ik nog niemand gekend.

Mij gezworen

je te bekoren

voel ik verlies

als jouw verkies

mij te allenen

waardoor mijn wenen.

Verlang ik constant

je warme hand

in de mijne

en wens je bij me.

Zo diep ik je lief

zo dik de muur

mijn lieve wief

voelt zo zuur.

Ooit te slechten

door te vechten

want overwinnen

door beminnen,

is mijn ware liefde.

Zelfstandigen in Zevenkamp

Lekker eten met ...
artin

In Zevenkamp vinden we aan het
Ambachtsplein 91 ’Land-graaf,
de  Modezaak voor het Hele
Gezin’. Een echt familiebedrijf
met het hoofdkantoor en maga-
zijnen in Molenaars-graaf. Lang
geleden vestigde het familiebe-
drijf Landgraaf de eers-te mode-
zaak in de Rotterdamse Zwart-
janstraat en daarna begon met
succes de verdere uitbouw van
het bedrijf, voornamelijk in klei-
nere gemeenten tot zelfs in
België.

Aan de groei is naar ik vaststel
nog lang geen einde gekomen.
Het aantal filialen bedraagt nu
zo’n honderd. Flink uitgegroeide
familiebedrijven, doorgaans ij-
zersterk.

De winkel in Zevenkamp
In november aanstaande is het
alweer tien jaar geleden dat het
Ambachtsplein in Zevenkamp
werd verrijkt met een modezaak. 
Daaraan was behoefte. De keuze
van Landgraaf ook hier een
modezaak te vestigen was een
schot in de roos, want de bevol-
kings-opbouw van de wijk is heel
divers en de modezaak heeft
voor nagenoeg iedere bewoner
van de wijk een goede modecol-
lectie te bieden. Echt voor het

Landgraaf, mode voor Gehele Gezin
gehele gezin, van heel klein tot
heel groot en voor de volle en de
kleine beurs. Een welgeslaagde
formule.
Wie voor de eerste keer de mo-
dezaak betreedt, ontwaart links
een eenvoudige toonbank met
een eenvoudige kassa. Hier geen
computergestuurde kassa met
een blinkend beeldscherm. Hol-
landse eenvoud en degelijkheid
geboren in de polder!

Het personeel 
Als redacteur en fotograaf van de
wijkkrant Bugel had ik op een
dinsdagmiddag in maart een
afspraak voor een interview met
het personeel van de winkel. Ik
mocht mevrouw Alie Rongen aan
de tand voelen in een klein kan-
toortje/keukentje over het rijlen
en zeilen van Landgraaf in
Zevenkamp. En daar was niets
mis mee! Een enthousiaste ver-
koopster.

Mevrouw Alie Rongen wordt in
haar winkeltaken bijgestaan door
twee even enthousiaste verkoop-
sters namelijk Nathalie Brugge-
ling en Melissa Kusters. Melissa
werkt voornamelijk op de zater-
dag en als het echt nodig is ook
op de andere dagen.
Daarnaast is voor de regelmatige

vrije dagen op
de woensdag
en de donder-
dag Sonja
Schell ter be-
schikking.

Heel bijzonder
is wel dat in de
modezaak van
landgraaf in
Z e v e n k am p
ook echte vrij-
etijdskleding
wordt aange-
boden. 

Een grote ge-
zellige familie
Het winkelper-
soneel in Ze-
venkamp ziet
Landgraafmo-
de bovenal als 
een gezellig
bedrijf waar
het fijn werken is. De filialen zijn
wijdverspreid langs de kust te
vinden in voornamelijk kleine
plaatsen want Landgraaf heeft
een voorkeur in kleinere gemeen-
ten als vesti-gingsplaats, zoals
Berkel en Numansdorp.
Omdat de filialen zo goed lopen
wordt circa drie keer in de week
de collectie aangevuld.

Op het hoofdkantoor wordt ook
goed bijgehouden hoe het met
de verkoop staat van de collec-
ties. 

Als een bepaald artikel van een
filiaal niet loopt gaan delen van
de winkelvoorraden naar een fili-
aal dat daarmee wel goed loopt.
Na de winter is er bij Landgraaf

uitverkoop met hoge kortingen,
want met de zomercollectie op
komst moet er ruimte worden
vrijgemaakt en daar zijn ze in
Zevenkamp nu volloop bezig.

De redactie van wijkkrant Bugel
wenst het personeel van het fili-
aal in Zevenkamp nog voortreffe-
lijke jaren.

Foto: Rinus KLeinHet personeel van Landgraaf Zevenlkamp

Maak van de kilo aardappelen een puree door de aardappelen te schil-
len, in stukjes te snijden, te koken en te garen. Laat ze niet te nat, dus
afgieten en nog even droog laten stomen.
Met een aardappelstamper, geen mixer (want dan slijmt het mengsel
te snel) fijnmaken. Tijdens het fijnmaken een klont boter en een
scheutje melk toevoegen. Daarna op smaak brengen met peper, zout,
nootmuskaat, snufje kerrie en vergeet niet een beetje gemberpoeder
erbij te doen. Dan kan er een geklopt ei doorgeroerd worden.
Als laatste kunne  er de beetgare erwten doorgeroerd worden. Deze
erwten kunnen zowel diepvries (zakje) als verse (400 gram) zijn. Liefst
geen blikerwten.
Vul met dit mengsel een ovenschaal, bestrooi nog eventueel met
gekruid paneermeel en laat het geheel nog even goed (20 minuten
doorwarmen op 200 graden celsius.
Lekker met biefstukje, gehaktballetje of vis.

Aardappelpuree met doperwten

Ingrediënten voor 4 personen.

1 kilo aardappelen naar keuze.
1 zakje diepvriesdoperwten of
400 gram gedopte verse erwten.
Boter naar behoefte.Scheutje
melk.
1 ei.
Peper, zout, nootmuskaat, kerrie,
gemberpoeder.
Gekruid paneermeel.

Eventueel serveren met vis of
vlees.
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Het kristal van goede kracht
(Kindertheater kijk haar nou.)
Isolde de bosfee is vandaag 111
jaar geworden en heeft, zoals alle
bosfeeën als ze 111 jaar worden,
van de opperbosfee Felicia, het
Kristal van de Goede kracht
gekregen. Dit kristal gebruiken
de bosfeeën om goede daden te
doen.
Vrijdag 31 mei 2002.
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 2,30. (4 tot 12 jaar).

Avondvierdaagse
Ook op deze 21e avondvierdaag-
se Rotterdam Zevenkamp kan er
weer vier dagen gewandeld wor-
den in de omgeving.
Wandelkring Rotterdam & Om-
streken (WKR&O) organiseert dan
de 21e Avond Vierdaagse
Zevenkamp. Van aandag 10 juni
tot en met donderdag 13 juni
over afstanden van plusminus vijf
en tien kilometer. Start en de
finish zal in ’De Scheg’ zijn. Daar
kan ook worden ingeschreven.
Naast veel scholen kan er uiter-
aard ook individueel deelgeno-
men worden.

De voorinschrijving is (onder
voorbehoud) donderdagavond 30
mei van 18.00 uur tot 20.00 uur.
De meeste winkeliers in onze
wijk zijn wederom zo sportief om
hieraan hun medewerking te ver-
lenen.
De kosten zijn bij inschrijving €
2,75 en bij na inschrijving aan de
start € 3,15. uiteraard inclusief
een medaille.

Wijkgebouw De Scheg gesloten:
Woensdag 1 mei 2002.
Donderdag 9 mei 2002.
Vrijdag 10 mei 2002.
Maandag 20 mei 2002.

Wijkaccommodatie de Scheg 010-4563993
Jaspers Clown proggramma
Jaspers Clownprogramma is een
compleet showprogramma met
gezellige liedjes, spel en gooche-
len. Ieder kind zal hiervan genie-
ten, dus deze show mag je echt
niet missen.
Vrijdag 26 april 2002.
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 2,30.
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Koninginnedag
Op het Ambachtsplein natuurlijk
de koninginnedagviering. Vier
deze dag op ons plein met onder
andere veel muziek en dans.
Dinsdag 30 april 2002.
Aanvang 09.30 uur.
Voor alle leeftijden.

Seniorenmiddag
Inclusief koffie en/of thee met
koekjes en cake’s. Verder is er
een verrassing. Geef u tijdig op,
want vol is vol.
Dinsdag 7 mei 2002.
Aanvang 14.00 uur.
Entree € 4,50 euro.

Moederdagbrunch
Ook dit jaar zetten we moeders
in het zonnetje. Alle moeders
ontvangen na afloop een presen-
tje. U dient zich wel van te voren
op te geven.
Zondag 12 mei 2002.
Van 12.00 uur tot 15.00 uur.
Entree volwassenen � 4,50.
Entree kinderen van 3 tot 12 jaar
€ 2,30.

Poppentheater Pop-Up
Het betreft een nieuwe voorste-
ling. Welk stuk gespeeld wordt,
wordt nader bekend gemaakt.
Vrijdag 17 mei 2002.
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 4,50 (4 tot 12 jaar).

Kinderkleding-
en speelgoed-

beurs
Iedere laatste dinsdag van de

maand, dus op:
27 mei 2002 en 24 juni 2002.

De spelregels zijn als volgt:
Een ieder die zijn/haar spul-

len wil verkopen krijgt van de
medewerkers van De Scheg
een deelnemersnummer. Dit
nummer blijft van u. Als u een
volgende keer weer mee doet
gebruikt u dit zelfde nummer.

Van 10.00 tot 12.00 uur kin-
derkleding/speelgoed bren-

gen.
Van 13.00 tot 15.00 uur kin-

derkleding/speelgoed verkoop.
Van 16.00 tot 16.30 uur opha-

len restant
kinderkleding/speelgoed.

+ de opbrengst van het ver-
kochte minus 20%. 

Deze 20% is voor de zaalhuur,
eventueel nieuw aan te schaf-
fen materialen en voor nieuwe

activiteiten in De Scheg.

Voor meer info: 
De Scheg, telefoon 456 39 93.

Je ligt lekker te slapen. Dan wordt er om drie uur ’s nachts aan je deur gebeld. Slaperig sta je op, vraagt nog
wie is daar? Je hoort zachtjes, heeelp. Je doet de deur open, ziet even niets, kijkt naar beneden en nog dringt
het niet tot je door. Daar ligt je buurvrouw, omgeven door bloed, om hulp roepend. Wat nu vraag je je af. De
dokter bellen is je eerste impuls. Snel het nummer gedraaid, niet thuis natuurlijk. Gelukkig geeft het ant-
woordapparaat een nummer dat je kunt bellen als je hulp nodig hebt. Het nummer van de huisartsenpost.

val nijgt meer naar de levensbe-
dreigende kant. Als u denkt dat u
met een levensbedreigende situ-
atie te maken hebt, belt u het
huisartsenpostnummer. U krijgt
dan net als bij uw huisarts een
huisartsasistente. Die assistenten
hebben veel ervaring opge-daan
in de praktijk van een huisarts. Ze
hebben vele cursussen gevolgd
en verder gebruiken ze hun intuï-
tie. Door de juiste vragen te stel-
len, kunnen ze al aar-dig inschat-
ten of een bezoek aan de post

Huisartsen overbelast
Gezamenlijke huisartspraktijken
worden met twee of drie artsen
bemand. Die nemen zelf voor
elkaar de avond-, nacht- en week-
enddiensten waar. Alleen-werken-
de huisartsen moesten voor-heen
volgens rooster ook a-  vond,
nacht- en weekenddiensten draai-
en. De dag daaropvolgend weer
gewoon werken in de praktijk aan
het werk.  Om deze onhoudbare
situatie op te lossen zijn huisarts-
posten opgericht.

Na vijf uur
De huisarts is voor velen makke-
lijk te bereiken: je maakt gewoon
een afspraak. Maar wat als de
huisarts niet meer bereikbaar is
voor spoedgevallen. Dan belt u
het nummer dat door het ant-
woordapparaat van uw huisarts
opgegeven wordt. Een centraal
inbelnummer  is er niet, want u
weet niet bij welke post uw arts is
aangesloten  op dat moment. Niet
alle huisartsen overigens hebben
zich aangemeld bij de huisartsen-
post. Er is trouwens alle kans, dat
u uw eigen huisarts op de huis-
artsenpost tegen kunt komen.

Wat is een spoedgeval
Je kunt je ook afvragen wat juist
geen spoedgeval is. Een aspirien-
tje  tegen de hoofdpijn willen is
geen spoedgeval, evenals pijn in
je grote teen of het hebben van
een verkoudheid. Een spoedge-

gerechtvaardigd is, of dat de
huisarts daadwerkelijk op huis-
bezoek moet. Daarbij maken de
assistenten ook gebruik van de
standaardprotocollen. Als de
assistente op bepaalde vragen
antwoorden krijgt die voldoen
aan een patroon, dan weten ze
precies wat de volgende stap
moet zijn. Mochten ze nog twij-
fel hebben dan wordt de arts aan
de telefoon geroepen.
De huisartsenpost

Komt u dan toch op een van de
vier huisartsenposten van Rijn-
mond, dan geeft u zich aan de
balie op en alle kans dat u plaats
moet nemen in de wachtkamer,
want de post wordt druk be-
zocht. Tussen vijf en elf uur ’s
avonds bellen gemiddel 125 men-
sen per dag. De post is wisselend
bemand door twee, drie of vier
huisartsen, afhankelijk van het
dagdeel of weekend. Als u aan de
beurt bent, neemt de arts u mee
naar een van de vier spreekka-
mers en doet een on-derzoek. Er
staat hem een behandelkamer ter
beschikking, waar een van de
assistenten in opdracht van de
arts de nodige handelingen uit-
voert. Bloed-prikken, pleisters
plakken of urineonder-zoek. Dat
onderzoek wordt in het laborato-
rium van de zelfde post gedaan.

Taxichauffeur=doktersassistent?
Op de huisartsenpost verblijven
ook taxichauffeurs. ’s Nachts kun-
nen de chauffeurs zich terug-
trekken in de chauffeurskamer,
waar zich behalve een televisie-
toestel, een comfortabele bank
en een stoel, een computer met
internet bevindt. Wisselend
afhankelijk van de dienst zijn een
dan wel twee chauffeurs aanwe-
zig. Ze zijn in vaste dienst van St.
Job en hebben een geheim-hou-
ding-plicht. Ze hebben speciale
cursussen gehad zoals ehbo,
reanimatie en kennis van de
spoedkoffer. In die koffer zitten
onder andere zuurstof en diverse
pillen. Zij rijden de dokters naar
hun huisbezoeken. Is de dokter
bij een patiënt gebracht, dan gaat
de chauffeur soms mee. Niet
alleen voor medische assistentie,
maar ook als bescherming van de
arts.

Gele kleine autootjes
Binnenkort krijgt de huisartsen-
praktijk een aantal kleine gele
autootjes. De artsen worden dan
naar de plek des onheils gereden.
Ziet u binnenkort zo’n au-tootje,
geef ze dan de ruimte.

Ben je stressbestendig,
heb je goede medische

kennis, ruime ervaring en
hou je van afwisseling? 
De huisartsenpost zoekt
jou voor de avond-, nacht-
en weekenddiensten.
Bel 06 - 12506201

Huisartsenpost nog te onbekend

Foto: Corstiaan Breedveld

Foto: Corstiaan BreedveldMarja Pronk (locatiemanager) toont de spreekkamer.

De huisartsassistente is het eerste aanspreekpunt op de huisartsenpost.
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De bloemist
voor al uw
groenideeën

Voor al uw bloemwerken door geheel
Nederland 

en over de gehele wereld

Ambachtsplein 85, 3068 GV Rotterdam   Zevenkamp
Telefoon 010 - 4.55.77.63

Buurthuis Uittiebuis                      Telefoon 010 - 4555017

Instuif op woensdagmiddagen
Het programma tot aan de zo-
mervakantie ziet er als volgt uit:
3 april: Ben je Harry Potter of ben
je Hermelien? (vragenspel).
10 april: Vliegers maken. 
17 april: Teken Harry Potter op
straat. 
24 april: Kinderbingo.
8 mei: Film. 
15 mei: Sprookjesspeurtocht. 
22 mei: Kinderbingo. 
29 mei: Een kralenketting of een
stoere kralenarmband maken.
5 juni: Een schilderij maken.
12 juni: Pony rijden rond de
Speeltuin (2 euro) of naar de
Tiekamp in de Bergschenhoek
(15,- euro ).
19 juni: Kinderbingo. 
26 juni: Een veiling van alle schil-
derijtjes en andere produkten die
de kinderen hebben gemaakt tij-
dens de Instuif. Meer informatie
over deze veiling kunt u vinden
op de website van de Speeltuin:
http://pippi.wolweb.nl/ en klik op:
Strip Instuif!
De instuif is van 13.00 uur tot
14.30 uur.
Kosten instuif 1,20 euro.
Kosten kinderbingo 2,50 euro.

Disco voor de Kids
Op vrijdagavond 19 april is er
weer Disco voor de Zevenkampse
Kids. De muziek wordt door miss
N. verzorgd. Voor 19 April wordt
een Break Dance-groep uitgeno-
digd! 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 en voor de kinde-
ren van 7 tot 13 jaar is de disco
open van 19.45 uur tot 21.00 uur.

Op 24 mei en 21 juni zijn alweer
de laatste disco’s voor de zomer-
vakantie. Wat de thema’s daarvan
zijn laten we jullie nog wel
weten.
Kosten 1,— euro.

Kinderkoken 
Lekker eten maken is een kunst.
En hoe jonger je leert koken, hoe

langer je er plezier van hebt. In
de cursus leer je stap voor stap
aan de hand van een grote varia-
tie recepten, dat behalve het ope-
ten ook het bereiden van je eigen
maaltijd een hele plezierige be-
zigheid kan zijn. De ouders kun-
nen tijdens de laatste les mee
genieten van de kookkunst van
hun kinderen.
Elke dinsdag en woensdag. 
Start op 17 april 2002.
Van 16.00 uur - 17.30 uur.

Kosten voor 8 lessen 43,11 euro
(Rotterdampas 28,02 euro) inclu-
sief alle ingrediënten.

Hout en Timmerclub
Kinderen die iets willen timme-
ren en schilderen kunnen laten
zien wat ze kunnen met hamer,
nijptang en kwast op deze club.
Voor de kleintjes zijn er kleine
timmerwerkjes en voor de grote-
re kinderen is er het grote werk:
we leveren maatwerk! Kom je
hiervoor inschrijven, zolang het
nog kan!
Start 25 april 2002.
Van 15.30 uur tot 16.30 uur.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 

osten voor 8 lessen: 27,—
(Rotterdampas 17,60 euro).

Kinderfeestjes!
Ben je jarig of geslaagd? Vier dan
je feestje in Uittiebuis! Je kunt
kiezen dit jaar uit verschillende
manieren om je feestje aan te kle-
den:
* Themafeestjes, zoals een
sprookjesfeest, een piratenfeest,
een cowboy- en Indianenfeest of
een ridderfeestje.
*   Kookfeestjes, patat en ham-
burger, zelf koekjes bakken, taar-
tjes bakken of lange vingers, of
zelf een pizza versieren, in de
oven stoppen, en.......
*   Crea-feestjes, zoals een bord
en een beker voor jezelf maken,
een sporttas decoreren, een
bloempot beschilderen, een spie-
gel- of fotolijstje maken, figuur-

zagen en timmeren.
Kosten: het basistarief voor een
feestje is 45,- euro. Daarnaast
betaal je 5,- euro per kind voor
materiaalkosten. Vier je een
feestje met bijvoorbeeld 8 kinde-
ren, dan betaal je 45,- euro plus
8x 5,- euro = 40,-  euro. Dat is
dan in z’n totaal 85,- euro. Het
feestje moet vooraf contant
betaald worden.

Capoeira voor kinderen, jonge-
ren en volwassenen
De lessen Capoeira voor kinderen
en jongeren en volwassenen
draaien inmiddels alweer een
aantal weken op volle toeren. 
Capoeira, een spectaculaire Bra-
ziliaanse vechtdans en na voetbal
op dit moment de populairste
sport in Brazilië wordt gespeeld
door twee spelers en presenteert
zich als een verrassende menge-
ling van gevecht, dans en acroba-
tiek. Hoge vechtsportachtige
trappen, salto’s en prachtige
acrobatische bewegingen vloeien
in elkaar over als dans, gespeeld
op het ritme van traditionele
Capoeira-muziek.
In de lessen wordt aandacht
besteed aan onder andere het
volgende: 
Uitleg en oefenen van verschillen-
de stijlen & technieken zoals
vechttechnieken, expressie, zelf-
verdediging, instrumenten be-
spelen, zingen, de uitleg van
Capoeira in het algemeen en de
kennismaking met typisch
Braziliaanse instrumenten. 
In de ‘roda’,  een kring van
muziek makende, zingende, klap-
pende en dansende spelers,
laten steeds twee spelers in een
schijngevecht hun kennis zien.
Heb je zin om mee te doen, kom
dan naar Buurthuis Uittiebuis en
geef je snel op voor Capoeira!
De lessen voor kinderen tot en
met 12 jaar.
Op elke dinsdag van 18.30 uur -
19.30 uur, voor jongeren. 
Op elke dinsdag van 19.00 uur -
20.30 uur, voor volwassenen.

Programma voor 55 plussers
Elke dinsdagmiddag
Bewegen voor ouderen

Elke woensdagochtend
Creagroep

Elke woensdagmiddag
Koersbal
Bridge

Astrologie
Mevrouw Gabriëls maakt u weg-
wijs in de wereld van de astrolo-
gie. 
Zondag 28 april 2002.
Aanvang 14.00 uur.
Entree: 1,35 euro inclusief een
kopje koffie of thee.

Erfrecht
Op deze themamiddag vertelt de
raadsvrouw u van alles over de
rechten en plichten op het
gebied van erfrecht. 
Dinsdag 14 mei 2002.
Aanvang 14.00 uur. 
Entree is gratis.

Bingo
Zondag 26 mei 2002. 
Zaal open en boekjes kopen
vanaf 13.30 uur.
Aanvang 14.00 uur. 

Kosten: 1 boekje 5,- euro, 2 boek-
jes 8,- euro en 3 boekjes 11,-
euro.

Rondvaart met de Croosboot
De laatste themamiddag van dit
seizoen. We sluiten het af met
een uitstapje. Gaat u mee met
een rondvaart door historisch
Delfshaven? Met de metro en de
tram (voor eigen rekening) gaan
we naar de boot.
Dinsdag 11 juni 2002.
Vertrektijd vanaf Uittiebuis: 10.45
uur. Terug in Uittiebuis: om 16.00
uur. 
Kosten 9,- euro. Pas 65: 7,50
euro. 

Rotterdam Pas + coupon 4,50 eu-
ro. Uiterlijk 31 mei 2002 inschrij-
ven en betalen bij Uittiebuis.

Op 13 mei gaat er in uittiebuis
weer een cursus Mandala’s teke-
nen voor kinderen v.a. 6 jaar van
start.  Onder vakkundige begelei-
ding van  docente Cita Lampers
kunnen kinderen hier kennis
maken met het tekenen van man-
dala’s. 

Mandala’s tekenen voor kinderen
Mandala betekend ” magische cir-
cel ” in een heilige klassieke taal
uit Voor-Indie. 
De circel is dan ook de uitgangs-
punt bij deze speciale manier van
tekenen. 
De cursus is niet alleen leuk en
stimulerend voor verbeelding en

fantasie, maar kan ook een zeer
rustgevende uitwerking hebben
en de concentratie verhogen.
Start van de cursus: maandag 13
mei 16 - 17.15 uur.

Kosten voor 8 lessen zijn: ? 2035
(R’dampas ? 10,96)
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Programma Koninginnedag
10.00 uur Demonstratie Band

13.15 uur Dixieland orkest

14.30 uur Dixieland orkest 

15.15 uur Sal
sa Wor

kout

16.45 uur Dixieland orkest

14.00 uur Spaanse dansgroep

15.45 uur Dixieland orkest

16.30 uur Uitreik
ing prijzen

12.30 uur Little Swingers (kinderdansgroep)prijzen kinderplaybackshow

12.00 uur Sals
a Worko

ut
11.00 uur Kinderplaybackshow

10.15 uur Prijsuitreiking versierde fietsen

17.00 uur Afsluiting

14.00 uur Voor d
e ouderen 

binnen: 

gratis rond
je bingo

09.30 uur Versierde fietsopto
cht (onder begeleiding van de geluidswagen)

Wijkgebouw De Scheg: Ambachtsplein 141, telefoon 010 - 4553993
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Wi j k b
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Buurtagent P.A. Hoogendam (Nieuw Foto: Corstiaan Breedveld

1-1-2 daar red je levens mee en0900 8844 geen spoed wel poltie.
Sinds twee maanden heeft in
Zevenkamp de wijkagent plaats-
gemaakt voor de buurtagent.
Buurtagenten, toevallig zijn het
in Zevenkamp alledrie mannen
maar het kunnen natuurlijk ook
vrouwen zijn, hebben een uitge-
breider takenpakket dan hun
voorgangers. In het kort gezegd
komt het werk van de buurtagen-
ten hierop neer: ze zijn zoveel
mogelijk op straat, in hun buurt,
kennen de bewoners, weten waar
er probleemsituaties zijn en hou-
den daarover goed contact met
alle andere diensten en organisa-
ties in de wijk. Ze houden zich
bezig met alle politiezaken waar
geen spoed aan te pas komt. En
natuurlijk delen ze als het moet
ook bonnen uit.

Van de straat
Nu de politiemannen een paar
maanden in hun nieuwe functie
aan het werk zijn, wilden we wel
eens weten wat ze zelf van hun
nieuwe baan vinden en hoe het
nieuwe buurtsysteem tot nu toe
werkt. Gelukkig konden agenten
Piet Hoogendam ( Nieuw Verlaat)
en Roel Vunderink (De Tochten)
een uurtje van de straat weg om
te vertellen over hun nieuwe job.
Buurtagent Hans den Hoed
(Ambachtsland) was met vakantie
en kon dus niet bij het gesprek
aanwezig zijn. Agent Piet heeft
vele jaren ervaring binnen het
politiecorps, onder andere als
rechercheur en in de directe

hulpverlening. Roel, die aanzien-
lijk jonger is en bij velen bekend
als de agent die op de motor zijn
rondes doet, was voorheen wijk-
teamlid. Beiden hebben al eerder
in Zevenkamp gewerkt. De nieu-
we buurt agenten blijken zeer
spraakzaam en praten met veel
enthousiasme over ‘hun’ buurt en
hun werk.

Waarom hebben jullie gesolliciteerd
naar een baan als buurtagent?
Piet:” Als buurtagent heb je een
gecombineerd takenpakket en
dat spreekt me aan: ik kan nu
mensen die bijvoorbeeld onge-
oorloofde overlast veroorzaken,
eerst waarschuwen maar als ze
niet luisteren heb ik ook de
mogelijkheid om mijn bonnen-
boek te trekken. Dat is dus
nieuw. De wijkagent was eigenlijk
meer de huisarts van de politie.
Hij had een vertrouwensfunctie,
wist heel veel en had veel contact
met bewoners, maar kon juist
vanwege zijn functie heel moei-
lijk de mensen met wie hij zo’n
goede band had, bekeuren. Daar
moest dan een andere agent voor
worden ingeroepen.” 
Roel: ”Het leek mij een hele leuke
baan. Naast alles wat Piet vertel-
de, ben je ook een soort interme-
diair. We staan als een spin in het
web van alle organisaties in de
wijk. Ik heb dus met veel mensen
contact. Daarnaast is het de
bedoeling dat we ook collega’s
gaan coachen. Maar daar komt op

dit moment nog weinig van.”

Wat houdt jullie werk met bewoners
allemaal in?
Piet: ”We proberen zoveel moge-
lijk preventief te werk te gaan,
dus voorkomen dat zaken uit de
hand lopen en gaan escaleren.
Soms worden we benaderd door
bewoners met klachten over
anderen en dan checken we altijd
of die klachten gegrond zijn. En
zo ja, dan ondernemen we actie.
Het kan ook zijn dat ik zelf het
gevoel heb dat het ergens of met
iemand niet goed gaat. Dan ga ik
ook op onderzoek uit.” Roel:
”Het hoeft niet altijd om overtre-
dingen te gaan. Het kan ook zijn
dat er iemand aan het vereenza-
men is en zijn huis niet meer
schoonhoudt. Als we dat weten,
nemen we in zo’n geval contact
op met de betrokken corporatie
en die stuurt dan iemand op
onderzoek uit en als het nodig is,
schakelen we ook het RIAGG in.”
Piet: ”We doen ook aan nazorg.
Soms maken mensen hele nare
dingen mee, bijvoorbeeld als er
geweld tegen ze gebruikt is. Dan
ben je er niet met het aanhouden
van een dader maar moet je je
ook bekommeren om de slacht-
offers en dat doen we dus ook.”

Hoe komen jullie aan je informatie?
Roel: ”We krijgen natuurlijk mel-
dingen en klachten van bewo-
ners. Die zijn overigens niet altijd
gegrond. Als er maar ‚‚n bewoner
uit een bepaalde buurt ergens
over klaagt en de rest heeft ner-
gens last van, dan kan het natuur-
lijk zo zijn dat de klager een pro-
bleem met zichzelf heeft of een
andere reden om bij de politie
aan de bel te trekken. Dat gaan
we altijd na.”Piet: ”Ik heb wel
eens ergens een hele avond zit-
ten wachten op de gemelde
geluidsoverlast die maar niet te
horen viel. Dat soort dingen
komen we dus ook tegen. Naast
meldingen van bewoners sporen
we natuurlijk ook zelf zaken op.
Om dat te doen, ga ik wel eens
zonder uniform de straat op en
ontdek dan eerder waar er bij-
voorbeeld door bepaalde groe-
pen voor overlast gezorgd
wordt.” Roel: ”Over overlast
gesproken. In een vorige job ging
ik op vaste tijden op mijn motor
mijn ronde doen.Alle jongeren
wisten precies wanneer ik eraan
kwam en zorgden er altijd voor
dat ze buiten beeld bleven op het
moment dat ik voorbij kwam. Dat
zou ik overigens natuurlijk zelf
ook doen. Maar het is nu een-
maal mijn functie om mensen die
anderen overlast bezorgen daar-
op aan te spreken. Om de ‘pak-
kans’ te vergroten ga ik nu op
wisselende tijden mijn buurt

door. Als buurtagenten maken we
deel uit van een Lokaal
Zorgnetwerk. Daar doen ook de
corporaties aan mee, evenals de
gemeente, de jeugdhulpverle-
ning, en de gezondheidszorg.
Ook met het opbouwwerk praten
we de zaken door. We komen
regelmatig bij elkaar om alles wat
speelt in de wijk en wat de ande-
ren dienen te weten, door te
nemen. Zo staat er niemand voor
verrassingen als er opeens echt
iets gebeurt. Die informatie gaan
we in de nabije toekomst ook
heel effici‰nt opslaan. Als er
iemand binnen het netwerk
ergens dan een melding van
krijgt, kan hij zo in de pc nagaan
wat er over de persoon, groep of
buurt al bekend is. Uiterst effec-
tief toch zeker?” 

Wat verwachten jullie van de deelge-
meente en de corporaties?
Piet: ”De drie woningcorporaties
in Zevenkamp, Vestia, Woonbron
en WBR, hebben allemaal iemand
in hun organisatie die een bemid-
delende functie heeft. Als er pro-
blemen tussen buren zijn kan
zo’n persoon daar naartoe gaan
en proberen met die bewoners
de zaken op te lossen. In het
uiterste geval kan een corporatie
ook tot uitzetting over gaan.  We
merken trouwens wel regelmatig
dat mensen wel bij ons over hun
buren klagen, zonder dat ze die
mensen zelf ooit benaderd heb-
ben met hun klachten. Dan komt
er iemand van de corporatie of
van de politie langs en dan weet
zo iemand van niks. Dat is
natuurlijk raar en ook wel jam-

mer van onze inspanningen.
Buren moeten toch de meeste
zaken samen kunnen oplossen.
Daarom wil ik iedereen aanspo-
ren om toch vooral eerst met
buren te gaan praten als er klach-
ten zijn en proberen er samen uit
te komen. Bij dit project worden
vrijwillige bewoners, die daar-
voor een training krijgen, aange-
steld als buurtbemiddelaar. Bij
problemen tussen buren gaan zij
in eerste instantie proberen te
bemiddelen. Van dit nieuwe pro-
ject verwachten we ook veel en
het sluit natuurlijk geweldig aan
bij het idee dat mensen samen
hun zaken moeten oplossen en
niet direct iets op professionals
moeten afschuiven.” Roel: ”Wat
de deelgemeente betreft, hoop ik
dat deze snel met het
Wijkveiligheidsplan komt. Ik
hoop dat het plan voorziet in vol-
doende financi‰le middelen om
echt aan veiligheid te kunnen
werken en dat er concrete en uit-
voerbare plannen in staan. Ik
hoop ook stiekem dat we er nog
wat collega’s bij krijgen. Om het
systeem optimaal te laten func-
tioneren moeten er nog wel wat
mannetjes bij. Vooral ‘s avonds
en in het weekeinde.”  

Zijn jullie inderdaad altijd op straat?
Roel: ” Zoveel als mogelijk en dat
zal alleen maar meer worden.
Vooral nu, in de eerste fase, zit-
ten we ook nog veel te overleg-
gen , of interviews weg te geven.
En overleg is natuurlijk niet
alleen verloren tijd. Overleg met
het Lokale Zorgnetwerk en ande-
re organisaties kan alleen maar

Buurtagenten, de mannen van de straat. Wat vinden ze er zelf van?

Buurtagent R.H.J. Vunderink (De Tochten) Foto: Corstiaan Breedveld
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Colofon
Wijkbreed

Wijkbreed verschijnt bij wijze van experiment
een jaar lang als katern in De Zevenkamp Bugel.
Het doel is versterking van buurtgerichte com-

municatie.

Wijkbreed geeft extra aandacht aan gebiedsge-
richte samenwerking en activiteit en wil een bij-
drage 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 mee-

doen 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, Vestia Noord, Woning Bedrijf

Rotterdam, Ben van Zanten van het opbouw-
werk Zevenkamp en Waheeda Dahoe en Rens
Vermeer van het Bureau Sociaal Wijkbeheer
deelgemeente Prins Alexander en Margriet

Vonk.

Journaliste
Margriet Vonk

Fotografie
Corstiaan Breedveld

Lay-out
Corstiaan Breedveld

Redactieadres
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam

winst opleveren voor ons werk in
de buurt. Ook gaan we regelma-
tig naar bijeenkomsten van be-
woners en dat is natuurlijk hele-
maal geen verloren tijd. We
horen dan waar ze mee bezig
zijn, wat er speelt in een buurt en
of er wensen of klachten zijn.
Daar kunnen we natuurlijk weer
ons voordeel mee doen. Maar in
principe zijn we mannen van de
straat!” 

Buurtagent J.H. den Hoed (Ambachtsland) Foto: Corstiaan Breedveld

Tot slot: 
Roel: ”We hebben veel begrip
voor mensen maar er zijn ook
grenzen aan het toelaatbare en
daar houden we ons aan. Piet:
Meldingen, klachten en opmer-
kingen kunnen sinds kort ook
gemaild worden. Stuur een bood-
schap, die ook anoniem mag zijn,
mailto:  politie7kamp@hotmail.-
com. Iedereen die mailt, krijgt
een boodschap terug.”
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Simone Beers

Simone Beers bericht voor ons
uit Kenia over haar persoonlijk
hulpprogramma voor de gehan-
dicapte kinderen.

Vorige week ben ik met een le-
raar geitjes gaan kopen. Dat was
heel leukom te doen. Er werd
gezegd dat de geitenhouder wel
met twee geiten naar de school
zou komen. Omdat ik niet wilde
dat ik met twee oude geiten afge-
scheept zou worden ben ik met d
eleraar op locatie gegaan. Men
denkt overigens dat blanken niet
kunnen lopen, omdat ze in hun
eigen land altijd met de auto
gaan. Dus men vroeg zich hier af
of ik het wel 2,5 kilometer vol

zou houden. Ik dacht nog, ach, ik
loop hier de weg af, slaan een
paadje in en we kopen de geiten.
Niet dus, paadje, paadje, geiten-
paadje berg af, berg op, berg nog
verder af enzovoort en dan weer
een hele berg op. En dat allemaal
op het heetst van de dag, en maar
zweten. Op een gegeven mo-
ment dacht iknog, zo meteen
kom ik bij de overblijfselen van
dr. Livingstone.
Eindelijk bij de weidegrond aan-
gekomen, moesten we nog naar
de weide lopen natuurijk.
Werkelijk prachtige geiten liepen
daar. Van het geitenras wat hier
liep was bekend dat ze veel twee-
lingen werpen. Slim als ik ben
koop ik du see geit, die drachtig
is. Dan heb ik gelijk drie geiten
over anderhalve maand voor de
prijs van een. Ik heb ook een
mannetje gekocht, een mooie
met bruine vlekjes. Een rekening
heb ik maar niet gevraagd, want
geen papier te bekennen in de
weide omtrek.

Toen nog terug met de geiten, de
leraar en de kleinzoon van de gei-
tenhoeder. Omdat de geiten aan
de kleine paadjes gewend waren
schrokken ze enorm van de grote
weg. Dan gingen de geiten

gewoon zitten.Dus weer terug
over een van die kleine paadjes.
Door het dorp gelopen leek het
wel een optocht te worden.
Normaal gesproken koop je hier
alleen geiten als een bruidsschat.
Uiteindelijk is het wel de bedoe-
ling dat ze na een heleboel kleine
geitjes te hebben gebaard, melk
geven en na een aantal jaren wor-
den opgegeten. Eindelijk waren
we weer terug bij de school.
Zulke lieve blije gezichten. We
hebben de kinderen en de geiten
later apart moeten zetten, want
ze werden er heel erg druk van.
De kinderen en de geiten zijn
inmiddels aan elkaar gewend en
gaat alles weer goed.

Slaapzaal
Nu moest ik mijn aandacht weer
richten op de slaapzaal, want die
was zo lek als een mandje.
Bovendien komt het regensei-
zoen er weer aan. Ik vond een
aannemer bereid om de slaapzaal
wat te sponsoren. Als tegenpres-
tatie werd de slaapzaal ter nage-
dachtenis van zijn zoon
gebouwd. Zijn zoon is hier in het
schooltje aan een epileptie aanval
gestorven.
Zak zuurtjes
Er is één jongen die de taak heeft

om de geestelijk en lichamelijk
gehandicapten naar de eetzaal te
brengen per rolstoel. Ik had die
dag een zakje zuurtjes mee-geno-
men en bood hem er een aan.
Daar had hij echter geen tijd
voor. Hij zete het kind in een rol-
stoel, scheurde ermee over het
hobbelige terrein van het les-
lokaal naar de eetzaal. 
De inhoud van de rolstoel schud-
de naar alle kanten. (Blijkbaar
was het kind dat gewend want
het gaf geen kik). Vervolgens
kwam hij als een bezetene aan
met een lege rolstoel. Maar ook
nu weer geen snoepje, want daar
had hij nog steeds geen tijd voor.

vanuit Kenia

Hier sta ik temidden van de kinderen na hun blijdschap om de geiten.

Er moesten nog meer kinderen
gerolstoeld worden. Na vier keer
heen en weer te zijn gereden
kwam hij pas zijn zuurtje halen.
De rolstoel houdt het nog goed,
maar ziet er niet meer uit inmid-
dels.

Day Care Centre
Morgen ga ik naar genoemd cen-
trum waar Jan en Anneken zijn.
Na mijn bezoek van vier maanden
geleden is er veel verbeterd.
Eerst war er niets, maar nu is er
regelmatig eten en staan er
schoolboeken. Er komt een wa-
terleiding en de kinderen gaan
ontwormd worden. 

Zoals je weet was er vandaag een
basketbaltoernooi voor alle basis-
scholen van Zevenkamp.
Dit is een jaarlijks terugkerend
toernooi. De scholen zijn:

De Zevenkamp 
De Waterlelie 
De Ds. J.J. Buskesschool 
De Vliedberg

Er deden in totaal bijna tweehon-
derd kinderen mee, zij waren ver-
deeld over 12 meisjesteams en
14 jongensteams. Deze teams
waren verdeeld over verschillen-
de poules en uiteindelijk kwamen
er zowel bij de jongens als bij de
meisjes drie winnende teams uit.
Het was, mede dankzij de inzet
van de ouders die als coach en/of
scheidsrechter meehielpen, een
prima dag. De strijd tussen de
scholen en de onderlinge school-
teams was spannend en bleef dat
ook tot het eind.

Er is ook elk jaar een wisselbe-ker
te verdienen voor de school die
het, in verhouding tot de aantal-
len teams, het best gedaan heb-
ben. Dit jaar is dat de Bus-kes-
school en zij moeten de eer dus
volgend jaar verdedigen. 

Basketbaltoernooi voor alle basisscholen van Zevenkamp

1e prijs de Vliedberg-1

3e prijs de Buskesschool-1 

Wedstrijd meisjes Waterlelie-Buskes. 

2e prijs de Buskesschool-2 

1e prijs de Buskesschool-3 2e prijs de Buskesschool-6 

Wedstrijd jongens Buskes-Waterlelie. 

3e prijs de Waterlelie-1

Wilt u ook iets meede-
len, latenplaatsen van
foto’s of wat dan ook
vanuit uw school in

Zevenkamp?
Breng het langs of bel
even met de Bugel. 

Telefoon 
010-2892400
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Juridische tips geschreven
door advocaat Mr. van Swaay.

De uitlaapklep
van 
Zevenkamp !!

De advocaat weet raadDe advocaat weet raad
In de voorgaande artikelen in
deze reeks over echtscheidingen
heb ik het gehad over de finan-
ciën, de kinderen en de verde-
ling van de gemeenschappelijke
spullen. Zoals al aangekondigd
geef ik in het laatste artikel van
deze reeks antwoord op de
meest gestelde vragen.

Wat is een scheiding van tafel en
bed?
Een scheiding van tafel en bed (in
de volksmond vaak ten onrechte
scheiding ’tussen’ tafel en bed
genoemd) is anders dan de mees-
te denken, geen proefscheiding.
Het is een voorziening die getrof-
fen wordt tussen mensen die
enerzijds hun relatie en gemeen-
schappelijke huishouding niet
voort willen zetten, maar ander-
zijds hun huwelijk wel in stand
willen laten. Dat kan bijvoorbeeld
gebeuren om motieven van religi-
euze aard. Bij een scheiding van
tafel en bed worden alle zaken
geregeld alsof het gaat om een
echtscheiding.
Alleen: die echtscheiding zelf
wordt niet uitgesproken, en dus
blijft het huwelijk in stand. Een
veel voorkomend misverstand is
dat een scheiding van tafel en
bed maar een beperkte ’geldig-
heidsduur’ zou hebben. Dat is
niet waar. Wel moet ik erop wij-
zen dat na een uitgesproken
scheiding van tafel en bed een
echtscheiding gedurende drie
jaar niet mogelijk is, tenzij beide
huwelijkspartners het er samen
over eens zijn dat er alsnog een
echtscheiding moet komen. 

Mogen kinderen van 12 jaar en
ouder zelf beslissen waar zij na
de scheiding gaan wonen?
Nee, dat mogen zij niet. Minder-

jarigen staan immers onder ge-
zag, en daaruit vloeit voort dat zij
in principe geen eigen keuze heb-
ben. Wel is het zo dat kinderen
vanaf de leeftijd van 12 jaar inge-
val van een echtscheiding het
recht hebben om door de kinder-
rechter te worden gehoord. Zo
kunnen zij dus jegens de kinder-
rechter hun mening kenbaar
maken. Het zal duidelijk zijn dat
wel erg veel waarde aan die
mening wordt gehecht. Van een
echt zelfstandig beslissingsrecht
is echter geen sprake. 

Wat is bijstandsverhaal?
Wanneer mensen gaan scheiden
en één van hen heeft geen inkom-
sten kan deze een bijstandsuitke-
ring aanvragen. Deze persoon
doet dan een beroep op gemeen-
schapsgeld. Op grond hiervan
heeft de Sociale Dienst dan het
recht om bij de andere partner te
onderzoeken of deze voldoende
financiën heeft om zijn ex (en
eventueel de kinderen) te onder-
houden. Komt de Sociale Dienst
na verwerking van de gegevens
en het maken van een berekening
tot de conclusie dat die ruimte
inderdaad aanwezig is, dan zal zij
de betrokkene verzoeken die bij-
drage rechtstreeks over te ma-
ken. De andere partner heeft
daar geen invloed op, en kan dit
ook niet tegenhouden. 

Wat is het LBIO?
Het LBIO (Landelijk Bureau Inning
Onderhoudsbijdragen), gevestigd
te Gouda is een door de overheid
in het leven geroepen instantie
die ondermeer tot doel heeft niet
betaalde kinderalimentatie te
incasseren. Vroeger moest de
onderhoudsgerechtigde ingeval
de kinderalimentatie niet of niet

vraagt de advocaat een subsidie
voor zijn kosten aan bij de over-
heid, als gevolg waarvan de
rechtzoekende alleen maar een
bepaalde eigen bijdrage (vanaf
60,00 euro) en enkele bijkomen-
de kosten behoeft te betalen.

een veelvoud daarvan oplopen. 

Mensen die een laag inkomen
hebben en niet-vermogend zijn
kunnen echter een beroep doen
op de Wet Rechtsbijstand On- en
Minvermogenden. In dat geval

op tijd werd betaald daarvoor
naar de deurwaarder. Die vroeg
in veel gevallen een voorschot
voor zijn werkzaamheden. Uiter-
aard probeerde de deurwaarder
deze kosten wel te verhalen,
maar ze moesten in ieder geval
worden voorgeschoten door
degene die toch al de pech had
dat de kinderalimentatie niet of
niet tijdig werd betaald. 
Wanneer het LBIO wordt inge-
schakeld hoeft een dergelijk
voorschot niet te worden be-
taald. Het LBIO gaat gewoon aan
het werk, en verhaalt haar kosten
op degene die nalatig is met de
betaling. 

Wat is de wettelijke indexering?
Bij wijze van prijscompensatie
wordt de kinderalimentatie ieder
jaar verhoogd met een klein per-
centage. Dat percentage noemen
wij de wettelijke indexering. Eind
november van ieder jaar wordt
dit percentage in de zaterdag edi-
tie van de landelijke dagbladen
gepubliceerd. In beginsel kunt u
begin december ieder advocaten-
kantoor bellen met de vraag wat
het percentage van de wettelijke
indexering voor het komend jaar
bedraagt. 

Hoe hoog zijn de kosten van een
echtscheidingsprocedure?
Er is geen eenduidig antwoord op
deze vraag te geven. Een advo-
caat berekent zijn honorarium
aan de hand van het aantal uren
dat hij aan de zaak besteedt, als-
mede de bijkomende kosten. Een
advocaat rekent al gauw 150,00
euro tot 200,00 euro per uur.
Afhankelijk van de mate waarin
de zaken vooraf tussen de echt-
genoten al zijn geregeld kunnen
de kosten vanaf 1.000,00 euro tot

In de vorige Bugel schreef Henny
Rosenbrand een artikeltje over
het niet op tijd neerzetten en
weer weghalen van de vuilcontai-
ners.
Ik ben het volledig met haar eens.
Het soms meer dan twee dagen
(zelfs een hele week komt wel
eens voor) laten staan van de
geleegde container geeft een
slordige aanblik van de wijk. Het
is neigt naar a-sociaal gedrag.
Want het niet weghalen van een
container getuigt van geen inte-
resse hebben in cq. geen belang
hechten aan een schone en vrien-
delijke woonomgeving. Naast de
oproep van Henny om de contai-
ners tijdig neer te zetten en weg
te halen heb ik echter nog een
oproep aan de 7-Kampers. 
Creëer per groep van 10-20
woningen een verzamelpunt voor
de containers. Weliswaar staat de
container dan niet altijd lekker
dicht bij de voordeur, maar het
geeft een minder rommelige aan-
blik. Omdat de huisnummers op
de containers zijn vermeld is ook
hier de sociale controle aanwe-

zig. Maar het allerbelangrijkste
voordeel is voor de Roteb-mede-
werkers. Hun werk wordt mijns
inziens aanzienlijk vergemakke-
lijkt. Afgelopen week opperde ik
dat bij een Roteb´er. Zijn reactie
luidde: ”Dat zou voor ons hart-
stikke fijn zijn, maar het beleid
bepaalt dat er bij de voordeur
wordt opgehaald”. 
Mijn vraag aan de Roteb: Is de
gezondheid van de Roteb mede-
werkers ondergeschikt aan één
maal per week een paar meter
verrijden van een containerdoor
de bewoners? Mijns inziens ver-
mindert een container-verzamel-
plaats de lichamelijke belasting
van de Roteb´ers aanzienlijk. En
dat vermindert het ziekteverzuim
en drukt derhalve de personeels-
lasten. Zo zou het mes aan twee
kanten snijden. Een verzamel-
plaats kan worden aangegeven
met behulp van gekleurde straat-
stenen. Simpel toch? Ech wel!!
Wie neemt actie? Schrijft de BOZ
naar Roteb en Gemeentewerken?
Voor de gekleurde vakken of voor
het milieu?         Groetjes Martin

De groep wordt begeleid door
twee maatschappelijk werksters.
De groep komt 12 keer bijeen,
wekelijks op donderdagochtend
in wijkgebouw De Scheg,
Ambachtsplein 141, in Zeven-
kamp. Voor het deelnemen aan
de groep wordt 10,00 ? gevraagd
en dit is inclusief materialen.
Consumpties zijn voor eigen
rekening. De groep start op don-
derdag19 september 2002.
Spreekt deze groep je aan, vraag
dan informatie of meld je aan bij
het Algemeen Maatschappelijk
Werk in wijkgebouw De Scheg
v¢¢r 31 mei aanstaande, telefoon
010 - 2868185. 

Binnen de deelgemeente Prins
Alexander start er vanuit Stich-
ting Maatschappelijke Dienstver-
lening Alexander een steungroep
voor gescheiden vrouwen met
kinderen van 0-12 jaar. 
Thema’s die aan bod komen zijn;
hoe verwerk ik mijn echtschei-
ding, hoe werk ik mee aan het
contact tussen mijn kinderen en
hun vader, hoe red ik het finan-
cieel en hoe voed ik mijn kinde-
ren in m’n eentje op? 
Binnen de groep kunnen vrouwen
door middel van gesprekken en
oefeningen, ervaringen uitwisse-
len, bij elkaar herkenning vinden
en steun geven aan elkaar.

Steungroep voor gescheiden vrou-
wen met kinderen van 0-12 jaar

Vele varianten zij er te vinden op
de afkorting WIW. Ik hoor u al
verzinnen, echter deze WIW
staat voor de WIJKINFORMATIE-
WINKEL. 
Wat een vreemd woord, vind je
niet en wie verzint nou zoiets.
Daar moet toch wel iets achter
zitten om dit in iedere wijk te
brengen. Als je aan iemand vraagt
weet u de wijkinformatiewinkel,
dan zeggen ze ,,Dewat?. Wat
voor winkel en waar zittie dan?”.
Juist dat is nu juist wat je daar
kunt vinden. Alles wat er in de
wijk afspeelt kun daar te weten
komen. U moet daar maar eens een foldertje halen. In die folder

staat heel veel informatie over
wat de wijkwinkel u daar kunt
vertellen. 
Een kopietje maken tegen een
kleine vergoeding over iets wat je
graag wil weten is ook geen
enkele moeite voor de mensen
die vrijwillig de wijkinformatie-
winkel bezetten. Wil je iets we-
ten over de wijk waar je woont,
de nieuwe wijk Nesselande, wel-
zijn, inzicht in raadsstukken van
de deelgemeente of misschien
iets over recreatie. Want laten we
eerlijk zijn, wij wonen in Zeven-
kamp natuurlijk wel in een schit-
terend stukje van Rotterdam met

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

een mooi recreatie gebied, een
nieuwe wijk in aanbouw, snel op
de autoweg, wat wil je nog meer
weten? 
Daarom voor alles wat je wil
weten even naar de wijkinforma-
tiewinkel. Komt u eens langs, al is
het alleen maar om even binnen
te kijken wat er allemaal te vin-
den is. Een paar zeer aardige
medewerkers staan altijd voor u
klaar zelfs met koffie.
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Klaas Timmerstraat 4

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

Postbus: 8008, 3009 AA Rotterdam

Ruime parkeergelegenheid aanwezig

Opzoomercampagne ”Allemaal
Rotterdammers” in Zevenkamp!

Rotterdam heeft straten en in
die straten staan huizen en in
die huizen zitten deuren. Maar
wie wonen er achter die deuren?
Allemaal Rotterdammers, dat
staat vast: man, vrouw, jong,
oud, zwart, wit. Maar kennen die
Rotterdammers elkaar wel? 
Soms niet, buiten op straat
lopen mensen elkaar voorbij. In
veel Rotterdamse straten gaat
het gelukkig anders. Daar groe-
ten en kennen de bewoners
elkaar wel. Dat is een kleine
moeite, maar wel met grote
effecten. want in een straat waar
men elkaar groet en af en toe
een praatje maakt, voelen men-
sen zich meestal vertrouwd en
veilig. In zo’n straat is het prima
wonen en leven.

Op deze manier kopt bureau
Opzoomer Mee in de nieuwsbrief
voor de campagne ”Allemaal
Rotterdammers”, die dit jaar van
start is gegaan. Bij deze Opzoo-
mercampagne staat ”ontmoe-
ting” centraal.  De mogelijk-
heden van deze campagne zijn
groot! Bewoners en instellingen
die zich aanmelden met hun
straat of een straat die ze kunnen
adopteren bijvoorbeeld doormid-
del van straatdiners, halloween-
activiteiten, een versierbox en
het actief meedoen aan de pro-
motiedag op 6 juli 2002, ontmoe-
ting tussen verschillende bewo-
ners uit hun straat bevorderen
en/of op peil houden. Natuurlijk

Opzoomercampagne in Zevenkamp!
zijn er nog 1001 andere activitei-
ten die bewoners en instellingen
zelf kunnen verzinnen die met
ontmoeting te maken kunnen
hebben. Denkt u eens aan: nieu-
we naambordjes, muurschil-de-
ringen, straattoneel, geveltui-nen
enzovoort.
Opzoomer mee helpt alle
Rotterdammers die dit belangrijk
vinden. Straten kunnen mee-
doen, maar ook scholen, buurt-
huizen, verenigingen of ouderen-
complexen. 
Voor elke straat en/of instelling
die actief mee doet aan de actie
liggen waardebonnen klaar waar-
mee de activiteiten betaald kun-
nen worden.

Wijk van opzoomeraars
Zevenkamp is een van de vele
wijken die al jaren actieve opzoo-
meraars kent. Opzoomergroep
Kadoelermeer is er zo een. Dit
team organiseerde  onder andere
barbecues, playbackshows,
straatspeeldagen, lampionnenop-
tochten en met een raamversie-
ringwedstrijd lukte het de groep
landelijk de publiciteit te halen.
Immers, het RTL 5 programma 5
in ’t land heeft deze happening
van begin tot het eind geregis-
treerd. 

Andere opzoomergroepen uit de
wijk is het gelukt van een verpau-
perd straatje een mooie opge-
fleurde straat te creëren. Weer
andere groepen hebben kinde-
ren mooie wandtekeningen laten
maken om het straatbeeld fraaier
te maken. De straatdiners zijn in

Zevenkamp erg populair. Lekker
met zijn allen aan een lange tafel
verschillende soorten eten proe-
ven en praten over de alledaag-se
dingen die spelen in de straat.

Voor de Campagne ”Allemaal
Rotterdammers 2002” zijn er drie
waardebonnen te verdienen.

- Een waardebon van 125 euro
om de activiteiten te financieren.
- Een waardebon van nogmaals
125 euro voor als u de straat ver-
sierd tussen 15 juni en 6 juli
2002. (hierbij kunt u ook een ver-
sierbox van opzoomer-mee krij-
gen).
- Een waardebon van 250 Euro
omdat u activiteiten gedaan heeft
die leiden tot ontmoeting en u
met een team van 10 personen
deelneemt aan de landelijke pro-
motiedag van Allemaal Rot-ter-
dammers op 6 juli 2002. U kunt
ook kiezen uit de bovenstaande
opties.

Vindt u het leuk om meer infor-
matie te ontvangen over het Op-
zoomeren en/of wilt u ook gaan
Opzoomeren neem dan contact
op met de regisseur van Zeven-
kamp: Brechtje Simons (opbouw-
werk Zevenkamp). Telefoon 010-
2892400.

Tevens is het mogelijk om infor-
matie over het opzoomeren te
krijgen bij de wijk informa-tie-
winkel aan het Ambachts-plein
naast de pinautomaat van het
postkantoor. Vraag daar naar de
Nieuwsbrief Opzoomer Mee!

Onlangs  heeft een groep bewo-
ners van  het Kadoelermeer en de
Schollevaartsedreef ideeën en
wensen besproken die het wonen
in de buurt veel prettiger moet
maken. 

De totaallijst is onlangs met de
beheercoördinator van deelge-
meente Alexander doorgenomen
en afspraken zijn ge-maakt.
Hieronder volgt een greep uit de
lijst van bespreekpunten. 
Plaats van handeling: vergader-
zaal van deBewonersorganisatie
Zevenkamp in wijkgebouw de
Scheg.

Verkeersveiligheid  Schollevaart-
sedreef
Hoog op de lijst staat de verkeer-
veiligheid aan de Schollevaartse-
dreef. Niet nieuw maar wel een
toenemend probleem is het te
hard rijden op deze weg. Ter
hoogte van de  onderdoorgangen
van de portiekwoningen is het
oversteken van de weg een ge-
vaarlijke bezigheid. Juist hier ste-
ken veel schoolkinderen en ou-
ders over om via de poorten vei-
lig naar de basisschool te kunnen
lopen. De bewonersgroep stelt
voor om ter hoogte van de twee
onderdoorgangen op de hoofdrij-

baan een oversteekpad aan te
leggen. Daarnaast is het nodig
om in de secundaire wegen van
de Schollevaartsedreef verkeers-
drempels aan te leggen. Tevens
willen bewoners dat er maatrege-
len genomen worden om  het
autorijden onder de poorten te-
gen te gaan.  Vaste paaltjes zou
een oplossing zijn. Daarnaast wil
de groep de Dreef opfleuren met
plantenbakken.

Vuilcontainers
Het vuil op straat en de verzame-
ling containers levert veel proble-
men op. Ook het dumpen van
grofvuil  is een terugkerend punt
van grote zorg. De deelgemeente
kon mededelen dat het plaatsen
van ondergrondse containers,
naar verwachting eind dit jaar
plaats gaat vinden. De Roteb start
bij de flats. Voordat het zover is,
worden de omwonenden door de
Roteb nader geïnformeerd. Met
bewoners een anderen wordt de

best mogelijke lokatie vastge-
steld, aldus de deelgemeente. De
problemen met zwerfvuil en het
grofvuil moeten met de Roteb
apart besproken worden.

Speelveld  Kadoelermeer
Het speelveld aan het Kadoeler-
meer heeft een enorme aantrek-
kingskracht. De druk op dit knus-
se speelveld voor kleintjes is dan
ook groot. Ook tieners en oudere
jeugd vinden dit plein aantrekke-
lijk om er af te spreken en of te
voetballen. Bewoners werken nu
aan een plan om voor alle leef-
tijdsgroepen de beste speelplek-
ken te realiseren. Zo zou het
voetballen  niet meer tussen de
speeltoestellen van de kleintjes
moeten plaatsvinden maar op
een apart veldje vlak in de buurt. 

Parkeerdruk Kadoelermeer
Het aantal parkeerplaatsen aan
het Kadoelermeer is te klein.  Be-
woners stellen voor om aan twee

zijden van het plein het langspar-
keren om te zetten in haakspar-
keren. Hierdoor komen meer par-
keerplaatsen vrij. Tevens wordt
het idee geopperd om eenrich-
tingsverkeer in te voeren. Al deze
voorstellen  worden  binnen de
deelgeente Alexander nader be-
sproken. 

In overleg
De lijst van wensen en ideeën en
het bespreken daarvan heeft  veel
opgeleverd. Bewoners hebben
veel werk verzet en hebben dui-
delijk gemaakt wat knelpunten
zijn en mogelijke oplossingen
daarbij. De deelgemeente had
ook haar huiswerk gedaan en kon
de nodige vragen beantwoorden.
Bovengenoemde onderwerpen
worden nu binnen de deelge-
meente nader besproken. Afge-
sproken is dat nadat er nadere
informatie bekent is er weer rond
de tafel gezeten gaat worden.
Wordt vervolgd ! 

Bewoners Schollevaartsedreef
en Kadoelermeer werken hard
aan verkeersveiligheid en
woonomgeving

Oversteekplaats Kadoelermeer?                                Foto: Corstiaan Breedveld
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Ouderen nieuws Zevenkamp

Voor u gelezen - voor u gelezen - voor u gelezen

In de column ’Voor U Gelezen’
begeeft ik mij ditmaal op het pad
van de poëzie. De lezers van wijk-
krant Bugel maken hier kennis
met het ’kwatrijn.’

Allereerst: wat is een kwatrijn?  
Een kwa-trijn is een vierregelig
vers of gedicht waarmee men iets
bijzonders wil uitdrukken, soms
wel heel kort en bondig.
Daarnaast heb ik hier een aantal
opmerkelijke uitspraken, citaten
en uitsmijters weergegeven.

Allereerst het kwatrijn van de
week:
Vanavond heb ik de zonsonder-
gang gemist,

omdat ik eerst zo nodig een
gedicht moest schrijven.
Nu moet ik dus verplicht de hele
nacht opblijven,
tot ik me van de zonsopkomst
heb vergewist.

De uitsmijter van de week
De pot verwijt de deksel dat hij
niet meer past.

Onvergankelijkheid
Wie schrijft die blijft
proberen om uit alle macht,
en vaak diep in de nacht,
iets voor te brengen dat beklijft.

Uitsmijters
Op één been kun je niet schaat-
sen.

Klonen is ouder dan de mens-
heid.

Een ooievaar is meer reiger dan
een lepelaar.

Voor- of achteruit: de klok verzet-
ten is tijdverlies.

Citaten
Is haardhout harder dan hard-
hout?

WAO-keuringsarts: 
”Gans het raderwerk staat stil, als
uw muisarm niet meer wil.” 
Geschiedenisquiz
Van ”1600 Slag bij Nieuwpoort”
heeft iedereen wel eens ge-
hoord.
Maar wie was het die toen won?
Was het Ajax? Of toch Feye-
noord?

Michelin
Nu eindelijk in Nederland.

Een jaar roze spreekuur
Al een jaar bestaat het roze
spreekuur en blijkt in een behoef-
te te voorzien. Menig homosek-
suele of lesbische 55-plusser
heeft de weg naar de hulpdienst
weten te vinden.
Heeftu behoefte aan en pratje,
hulp of wilt u weten waar er spe-
ciale activiteiten voor gevoels-
genoten gehouden worden dan
kunt u de roze telefoon bellen.
Telefoon: 010 - 4144647.

Nomaden tussen Nijl en Rode
Zee
Vanaf 24 april is er in het Wereld-
museum Rotterdam een expositie
te bezichten over het dagelijkse
leven van de nomaden in Zuid-
Egypte en Noord-Soedan.
Voor de kinderen loopt er een
kinderspoor dat de kinderen on-
der begeleidng van volwassenen
kunne  volgen. De jerrycan is een
belangrijk instrument voor de
bewoners. Jerrycans als kijkdoos
in het museum.
Open op dinsdag tot en met zon-
dag en feestdagen van 10.00 uur
tot 17.00 uur.
Willemskade 25, Roterdam.
Telefoon 010 - 2707172. Of
bezoek de www.wereldmuseum.
rotterdam.nl.

Roteb verhuist
De Roteb aan de Zaagmolenkade
en Bosland gaat Roteb reinigings-
bedrijf Oost verhuizen. Vanaf 4
maart 2002 is de Roteb gevestigd
aan de Vuylkerweg 5 in Prinsen-
land (deelgemeente Prins Alexan-
der). Telefoon 010 - 4131050.

Borstvoeding
De vereniging Borstvoeding
Natuurlijk houdt weer een voor-
lichtingsavond in Buurthuis
Uittiebuis aan de V.E. van Vries-
landstraat 150, Rotterdam-Ze-
venkamp. Op vragen als borst-
voeding en werk, hoe gaat borst-
voeding in de praktijk wordt hel-
der een antwoord gegeven.
Telefoon 010 - 4212182 (Petra de
Jong) of telefoon 010 - 4556469
Ria Buitenhuis.

Volwassenen lerenmet plezier
Op de Slaak 45 te Rotterdam-
Kralingen staat een bijzondere
school. Volwassenen kunnen er
terecht als ze moeite met lezen
hebben, schrijven of rekenen. De
drempel is laag, iedereen die
geen of weinig schoolopleiding
heeft gehad en boven achttien is,
si welkom. Voorwaarde is dat je
wel goed \nederlands kunt spre-
ken.
De hoofdvakken zijn Nederlands,
lezen en schrijven. Naast de
hoofdvakken wordt aandacht
besteed aan spreken en luisteren.
Be;angrijk is in elk geval het ple-
zier dat je er aan beleeft.
De lesstof wordt onder nadere
met behulp van de computer
doorgewerkt. Naast Nederlands
kunt u kiezen uit een aantal vak-
ken die u in een eventueellater
beroep nodig hebt. Zoals rekenen
en omgaan met de computer,
kennis van de wereld en Engels
voor beginners.
De lessen zijn zowel overdag als
’avonds. Een cursusjaar loopt van
september tot juni. De kosten
zijn incluisef boekengeld 70 euro
per cursusjaar.

Persberichten
Voor meer informatie:
Telefoon 010 - 4144333, Slaak 3,
3061 CR Rotterdam.

Patiëntenverenigingen
IJsselland Ziekenhuis

Parkinson Patiënten Vereniging
3e woensdag van de maand van
10.00 tot 12.00 uur.
Op 15 mei en 19 juni 2002.

Stichting Pijn-Hoop
3e donderdag van de maand van
10.00 uur tot 12.00 uur.
Op 16 mei en 20 juni 2002.

De wervelkolom
(Nederlandse Vereniging van
Rugpatiënten).
2e woensdag van de maand van
10.00 tot 12.00 uur.
Op 8 mei en 12 juni 2002.

Nederlandse Federatie van
Kankerpatiënten
Werkgroep vermoeidheid.
3e dinsdag van de oneven
maand van 14.00 uur tot 16.00
uur.
Op 21 mei 2002.

Psoriasis Patiënten Vereniging
1e donderdag van de oneven
maand van 14.00 uur tot 16.00
uur.
Op 2 mei 2002.

Voor verdere patiënten voorlichting
kunt u bellen met 010 - 2585137.

Vesta verhuisd
Vesta Rotterdam Noord (voor-
heen Woongoed Rotterdam)
heeft een ander adres:
Weena 718, postadres: postbus
521, 3000 AM Rotterdam.
Telefoon 0800 - 1404
Open van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur,
vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur.

Kunst Onder andere
Heeft zijn plek gevonden, vanaf
heden gevestigd aan de Catha-
rina Beermanstraat 2, 3025 EE
Rotterdam.
Telefoon 010 - 4767400.
www.skvr.nl

Andere afhaaltijden ROTEB
De Roteb haalt tegenwoordig op
langere tijden uw huisvuil op.
Voortaan is dat van 06.30 uur tot
22.00 uur. Grof vuil wordt nog tot
20.00 uur opgehaald.
Rond de feestdagen wordden de
tijden wat aangepast, dus let op:
Koninginnedag dinsdag 30 april
wordt woensdag 1 mei 2002.
Hemelvaartsdag donderdag 9 mei
wordt vrijdag 10 mei 2002.
Tweede Pinksterdag maandag 20
mei wordt dinsdag 21 mei 2002.

Tot slot: 
Goede vrijdag (29 maart 2002) en
Dag van de Arbeid (woensdag 1
mei) zijn gewone ophaaldagen.

Ansichtkaarten Festival
Zaterdag 27 april 2002 orga-
niseert de Nederlandse Vereni-
ging van Prentbriefkaar-tenver-
zamelaars in het kader van hun
11-jarig bestaan een internatio-
naal ansichtkaartenfestival van
10.00 tot 16.00 uur in het
Topsportcentrum-hal naast
Stadion Feyenoord.

Het KBO werd gebeld
door een mevrouw uit
Spijkenisse die op het
Centraal Station van Rot-
terdam bestolen werd van
haar portemonnaie, inclu-
sief de giropas. Ze had net
een kaartje gekocht aan
de kaartverkoopautomaat
van de Nederlandse
Spoorwegen en haar giro-
pas weer keurig opgebor-
gen. Bij het instappen van
de trein kreeg ze een duw
van een onbekende per-
soon. Even later ontdekte
zij de diefstal van haar
portemonnaie en giropas.
Binnen twintig minuten
liet mevrouw haar pas bij

trouwen vult mevrouw
een schadeformulier in
van de Postbank, met bij-
sluiting van het proces-
verbaal.

Maar dan! Onder de ver-
melding van ’misbruik
Giropas’ wordt mevrouw
te kennen gegeven dat ze
zelf aansprakelijk is voor
de geleden schade. Ze
had namelijk moeten
voorkomen dat iemand
haar pincode kon mee-
lezen. Daarmee is de kous
voor de Postbank af.

Maar niet voor de KBO.
Wij maken er werk van.

de Postbank blokkeren. De
dief had echter al na acht
minuten ƒ 2.814,- opgeno-
men. Natuurlijk deed
mevrouw aangifte bij de
politie en sprak haar ver-
moeden uit dat ze tijdens
het pinnen werd gadegesla-
gen. 
De politie vertelde haar dat
de kaartautomaten van de
Nederlandse Spoorwegen
ondingen zijn, omdat het
fysiek onmogelijk is om het
toetsenbord voor de pinco-
de af te dekken. Bendes ma-
ken gebruik van spiegeltjes,
theaterkijkers en ’lezen’
zelfs op afstand de bewe-
ging van de arm. Vol ver-

Pas op: Misbruik Giropas!

Pinnen treinkaartjesautomaat
De waarschuwing kan
kort zijn, de alertheid van
de Unie KBO blijft groot:
pinnen op het station bij
een treinkaartjesauto-
maat is niet veilig. Er zijn
mensen die een specia-
lisme hebben gemaakt
van het achterhalen van

pasje, de pincode was al
afgelezen en leeg gaat de
rekening. 

Mede onder druk van de
Unie KBO beraadt de
Nederlandse Spoorwegen
zich over te nemen maat-
regelen.

iemands pincode. Ze slagen
er perfect in. De automaten
zijn nauwelijks veilig en
afgeschermd te bedienen,
op afstand wordt door deze
”specialisten” meegelezen.
De klant bergt zij pasje op,
de specialist rolt even later
de portemonnaie met

Trek aan de bel!
Dat deed de KBO Rotter-
dam-Zuid met een gewel-
dige tip. Bedoeld bestuur
schreef ons dan KPN vorig
jaar nog liet weten dat
telefoonkaar-ten twaalf
maanden gel-ig zijn.

En waarom is dit wereld-
nieuws? 
Omdat veel ouderen een
mobiele telefoon hebben

Wij van de redactie vra-
gen ons af wanneer het
beltegoed maandelijks
verloopt. Hoe heet ook
alweer een regelmatige
aankoop? Juist: een abon-
nement. 

Het is een schande!!!!

voor noodgevallen en wei-
nig gebruik van het toestel
maken. Zij zullen dus
steeds een deel van hun
beltegoed verloren zien
gaan! 

Daarom trekken wij bij u
aan bel. Let op uw belte-
goed, want langer dan een
jaar gaat het beltegoed niet
mee!
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Spreekuren in De Scheg
Sociale raadslieden
Spreekuur op dinsdag van 9.00
uur tot 12.00 uur (op afspraak)
Vrijdag van 9.00 uur tot 12.00
uur.

Wijksteunpunt
Dagelijks van 9.00 uur tot 10.15
uur en van 13.00 uur tot 14.00
uur

Maatschappelijk werk
Dinsdag en vrijdag van 9.15 uur-
tot 10.15 uur

Ziekenfondsbus
Dinsdag van 9.00 uur tot 12.00
uur aan de Imkerstraat

Huisartsen Zevenkamp
Huisartsenpraktijk Wollefoppen
Art Tatumstraat 14
3069 PX Rotterdam-Zevenkamp
Telefoon 010 - 4562540
Telefax 010 - 2201493

F. Quispel en C.R.A. Verdonk
Bergumermeer 15
3068 KN Rotterdam-Zevenkamp
Telefoon 010 - 4555959
Telefax 010 - 4219378

Ambulancevervoer
Telefoon 010 - 433 33 00

Crisiscentrum geestelijke en psy-
chische nood
Telefoon 010 - 476 39 44

GGD Gezondheidslijn
Maandag tot en met vrijdag van
9.00 uur tot 13.00 uur
Voor vragen over gezondheid
Telefoon 010 - 4339966

SOS telefonische hulpdienst
Telefoon 010 - 436 22 44

SOS
Kindertelefoon (gratis)
Telefoon 0800-0432

Chemokar
(Derde)woensdag (van de maand)
van 9.40 uur tot 10.10 uur

Algemeen
Sociale Zaken, Werkgelegenheid
Bezoekadres Perseusstraat 93
3067 GW Rotterdam
Telefoon 010 - 2868498

Apotheek Zevenkamp
Avond- en weekend-dienstrege-
lingen.
Imkerstraat 35
3068 GX Rotterdam (Zevenkamp)
Telefoon: 010-4553472.

Dienstrooster 2001/2002
Dagelijks van 17.30 tot 23.00 uur
en in het weekend en op feestda-
gen tevens van 08.30 tot 17.30
geopend volgens onderstaand
rooster:
Zevenkamp 22/03 - 03/05-10/05 -
05/07-12/07

Gezondheidscentrum Zeven-
kamp
Imkerstraat 31
3068 GX Rotterdam (Zeven-kamp)
telefoon 010-4551677.
Wijkverpleging: telefoon: 010-
2826060.
Balie geopend van 09.00 - 11.00
uur.

Deelgemeente Prins Alexander
Prins Alexanderplein 6
3067 GC Rotterdam
Telefoon 010 - 2868200

Politiebureau ”Woongebouw”
Het nieuwe politie bureau van
Zevenkamp is gevestigd aan de
Zevenkampse Ring.
Telefoon 0900 - 8844

Woonbron
Woongebouw
Zevenkampse Ring

Alarmnummer
Alleen voor spoedeisende hulp
Telefoon 112 

Eneco
Storing gas, electra, stadsverwar-
ming
Telefoon 010 - 4550533

Verkeersorganisatie
ANWB Rotterdam
Telefoon 010 - 4140000

Openbaar vervoer

Reisinformatie
Telefoon 0900-9292 (105 ct/min)

Gratis milieuklachtennummer
Voor klachten over vuil opstraat,
in het water of in het park.
Graffiti, kapot openbaar meubi-
lair enzovoort
Telefoon 0800 - 1545

Bewonersvereniging Zevenkamp
(BOZ)
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam-Zevenkamp
Telefoon 010 - 2892400

Wijkgebouw De Scheg
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam-Zevenkamp
Telefoon 010 - 4563993

Maatschappelijke Dienstverle-
ning Alexander (MDA)
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
Telefoon 010 - 286 81 80

Dierenartsen
Timmermans
Toon van Vlietstraat
Telefoon 010 - 455 74 10

Taxicentrale 
Telefoon 010 - 462 60 60
Thuiszorg
Voor acute hulp na kantooruren
Telefoon 010 - 282 62 82

Thuiszorg Zevenkamp

Telefoon 010 - 282 60 60

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

Wijk Informatie Winkel (WIW)
Telefoon 010 - 289 24 04

Zilveren Kruis
Telefoon 010 - 244 60 00

Korrelatie
Telefoon 0900 - 1450 (22 cent per
minuut)

Meld u voor vrijwilligerswerk 
Er is altijd zoveel te doen. De
organisaties en de mensen waar-
voor u het doet, zijn altijd erg blij
met uw hulp.
Telefoon 010 - 2868160
Telefoon 010 - 2892400
Telefoon 010 - 4563993

Rechtshulp
Advocatenkantoor van Swaay
Imkerstraat 18
3068 GX Rotterdam-Zevenkamp
Telefoon 010 - 456 03 99
Telefax 010 - 420 14 08

Allochtone Telefoon Rijnmond
Telefoon 010 - 436 71 71

De oplossing van Bugel 1, 2002 is: Veilig Zevenkamp door voor jong en oud. Thema voor de puzzel van
maart/april 2002: ’Koninginnedag’ 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 getrok-
ken. De winnaars van de ’veiligpuzzel’ zijn: eerste prijs 22,50 euro voor Rinus Steinbach, Charles
Minoussingel, tweede prijs 10,- euro voor D. Doelam, Haneggerstraat, derde prijs van 7,50 euro voor F.
Zeedijk, E. Garnerstraat. Wij feliciteren de winnaars van harte. U kunt uw prijs afhalen bij de BOZ.

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

Alle inzendingen moeten binnen zijn voor 10 juni 2002 bij de redactie van de Bugel. (Zie colofon pagina 3).

Vrijwilligers: 
ze zijn onmisbaar. Geef u op!

alexander
ballonnen
beatrix
bernard
blauw
claus
clowns
dertigapril
eierdragen
feest
hoogbezoek
juliana
kermis
koning
koningin
kopen
lampionnen
markt
maxima
muziek
nassau
optochten

optreden
oranje
oranjebal
oranjebitter
parades
prins
prinses
rood
samenzang
slenteren
spelletjes
tweedehands
verkopen
versieringen
vlaggen
vrij
vuurwerk
wilhelmina
wilhelmus
wimpels
wit
zaklopen

Bugels Puzzelrubriek

Handige adressen om te weten

Het schilderij onthuld door o.a. Mevr. Verwest        Foto’s: Crostiaan Breedveld

Officiele opening ingang Tochtenweg

Marcellus Hoornweg in Hoogvliet
welbekend, maakte het onder-
staand schilderij voor in de in-
gang van het flatgebouw. De ope-
ning werd verricht door Lorenzo
Schuit en Mevrouw Verwest.
Het opzoomerteam (Marij van
Dijk, Nel Klompien Marjolein de
Lange) heeft samen met Woon-
bron (Ronald Jonkman en Oscar

Adamse) het nieuwe ingang-idee
ontwikkeld.
De ingebruikneming werd opge-
luisterd met muziek, een hapje
en een drankje. Uw fotograaf
heeft wel haast een koutje opge-
lopen in de hal tijdens het wach-
ten. Wellicht is het een idee voor
Woonbron om een tussendeur in
het trappenhuis teplaatsen. Brrr.


