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BOZ
Bewoners Organisatie Zeven-
kamp (BOZ)
Ambachtsplein 141,
3068 GV Rotterdam-Zevenkamp.
Telefoon 010 - 2892400.

Wijk Informatie Winkel (WIW)
hoort bij de BOZ
Telefoon 010 - 289 24 04.

Spreekuren  in  De  Scheg
Ambachtsplein 141,
3068 GV Rotterdam-Zevenkamp.
Telefoon 010 - 4563993.

Sociale  raadslieden
Spreekuur op dinsdag van 9.00
uur tot 12.00 uur (op afspraak).
Vrijdag van 9.00 uur tot 12.00
uur.

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

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

Gezondheid
Ziekenfondsbus
Vrijdags van 12.00 uur tot 14.00
uur aan de Imkerstraat.

Ambulancevervoer
Telefoon 010 - 433 33 00.

Apotheek  Zevenkamp
Imkerstraat 35, 
3068 GX Rotterdam (Zevenkamp)
Telefoon: 010-4553472.

Buurtbemiddeling
Kooikerweg 221
3069 WP Rotterdam
Telefoon 010 - 4560409

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

Crisiscentrum  geestelijke  en  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.

Gezondheidscentrum  7-kkamp
Imkerstraat 31,
3068 GX Rotterdam
Telefoon 010-4551677.
Wijkverpleging: 
Telefoon 010-2826060. 
Balie geopend van 09.00 - 11.00
uur.

Huisartsen
F.  Quispel  en  C.R.A.  Verdonk
Bergumermeer 15,
3068 KN Rotterdam-Zevenkamp.
Telefoon 010 - 2202185.
Telefax 010 - 4219378.

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

Korrelatie
Telefoon 0900 - 1450 (22 cent per
minuut).

SOS  telefonische  hulpdienst
Telefoon 010 - 436 22 44.
Kindertelefoon (gratis)
Telefoon 0800-0432.

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

Thuiszorg  Zevenkamp
Telefoon 010 - 282 60 60

Zilveren  Kruis
Telefoon 010 - 244 60 00

Algemeen
Alarmnummer
Alleen voor spoedeisende hulp.
Telefoon 112.

Allochtone  Telefoon  Rijnmond
Telefoon 010 - 436 71 71.

Chemokar
(Derde)woensdag (van de maand)
van 9.40 uur tot 10.10 uur.
Op het Ambachtsplein.
Deelgemeente  Prins  Alexander
Prins Alexanderplein 6,
3067 GC Rotterdam.
Telefoon 010 - 2868200.

Dierenartsen
Timmermans,
Toon van Vlietstraat.
Telefoon 010 - 455 74 10
Zevenkampse Ring 741
Telefoon 010 - 4557410.

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

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

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

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

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

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

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

Taxicentrale  
Telefoon 010 - 462 60 60.

Verkeersorganisatie
ANWB Rotterdam.
Telefoon 010 - 4140000.

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

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

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

De oplossing van Bugel 2, 2003 is: Sprookjes. Thema voor de puzzel van juli/augustus 2003: Stroop. De
redactie van de Bugel wenst alle deelnemers veel puzzel-plezier. Ook deze keer zijn er  prijzen te winnen.
Uit de goede inzendingen zullen drie winnaars worden getrokken. De winnaars van de ’Sprookjes’ zijn: eer-
ste prijs 22,50 euro voor A. Noorlander, Toochtenweg 112 tweede prijs 10,- euro voor Mevr. D. v.d. Waart-
Verbruggen, F. Wiennekestraat, derde prijs van 7,50 euro voor H. Kraaij, Zevenkampse Ring. Wij felicite-
ren de winnaars van harte. U kunt uw prijs binnen een jaar afhalen bij de BOZ.

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

Alle inzendingen voor 1 juli 2003 naar de redactie van de Bugel. (Zie colofon pagina 3).

Bugels  Puzzelrubriek

Handige  adressen  om  te  weten

diksap
druipen
fruitafval
grootmeester

karnemelksepap
koperenketel
kortessems
lekkernij
pannenkoek
peren
perenboom
perenstroop
persen
rinse
rustoord
sap
schenkstroop
smeren
stokerij
stroopkan
stropievet
suiker
toetje
traktatie
trats
vangen
vliegen
vrolingen
vuur
wildebob
witte stroop
zuur

appelboom
appels
appelstroop
boterham

Op  zaterdag  14  juni  2003  is  er
een  wijkbeurs  in  Rotterdam
Feijenoord.  Wij  als  Youth  and
Safety  gaan  daar  aan  deelnemen
door  een  workshop  te  geven
over  Youth  and  Safety  zelf  en  wat
we  doen.  Wij  doen  dat  door  het
deponeren  van  stellingen  over
jongeren.

Youth and Safety bestaat momen-
teel uit drie personen en we zoe-
ken nog enthousiaste jongeren
van 16 tot 24 jaar, die het leuk
zouden vinden om met creatieve
ideeën aan de slag te willen gaan
zodat  een wijk zoals Zevenkamp
waar niks te doen is voor jonge-
ren tussen de 16 en ouder einde-
lijk wat  gedaan wordt.

De workshop die we gaan
geven gaat merendeels
over youth and safety het
project. En we willen er
voor zorgen dat mensen
de Youth and Safety Pas
niet zien als kortingspas
en zeker niet vergelijkt
met de Rotterdampas of
de sportpas. 
Dat vinden wij meer een
soort van belediging want
de pas moet veiligheid
uitstralen en die korting
voor jongeren zit er als
een soort extraatje bij,
dus dat is niet het hoofd-
doel van youth and safety.

Hoofddoel project Youth
and Safety

Het hoofddoel is om te proberen
de hangjongeren van de straat te
halen. 

Het uiteindelijke doel
De Bewoners in Zevenkamp meer
gevoel van veiligheid in hun
eigen wijk te geven. 

We zijn ook bezig om in de toe-
komst met jong en oud te starten
onder begeleiding van de B.O.Z.
(bewoners organisatie Zeven-
kamp) .

De bedoeling daarvan is om te
laten zien wat jongeren en oude-
ren samen kunnen bereiken.

U zult nog veel van ons horen.
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gruttenpap
hete peren
honingstroop
indikken
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Wereldgebeuren  in  dichtvorm
Dit is ernstig, geen tijd voor grappen
Hoe kon verenigd Europa hierin trappen
Nog even over Irak en Saddam Hoessein
Bush kreeg niet alleen hem, maar ook de euro klein

Eerstgenoemde wilde niet meer in dollars handelen
Maar de weg naar de euro’s bewandelen
Frankrijk en Duitsland hadden daar wel oren naar
Maar de States roken het gevaar

Hun strategie was hier niet duidelijk te doorgronden
Bondgenoten moesten worden gevonden
Zeker in Europa, wel te verstaan
Voordat de dollar naar de maan zou gaan

Dus werd het vijandsbeeld van Saddam versterkt
En aan psychologische oorlogvoering werd hard gewerkt
Voordat de euro boven de dollar uit zou stijgen
Moest Bush de dommen geheid aan zijn kant krijgen

Nu moeten wij stellen dat Bush’s beleid  is gelukt
Langzaam maar zeker wordt de euro weer kaalgeplukt
In Irak is Saddam  uit het zicht verdwenen
Onduidelijk is of hij de benen heeft kunnen nemen

Amerika ging het om olie en duiten
En naar een stabiele euro kunnen wij fluiten
Velen onderschrijven niet wat hier staat
Terwijl de balans weer in het voordeel van USA slaat

Nu ga ik verder naar nieuwe items speuren
Om het wereldgebeuren in dichtvorm op te fleuren
Met dichten heb ik het nu weer even gehad
Tot lezens, over een week of wat 

Zelfstandigen in Zevenkamp

Lekker  eten  met  ...

artin

Voor kaas, die echt Hollandse lek-
kernij kan je in onze woonwijk
overal terecht. Bij drie super-
markten, een kaaswinkel maar
ook bij een degelijke Hollandse
Kaaswagen op de brug in de
Imkerstraat. De favoriete kaas-
kraam van een van de redacteu-
ren van de wijkkrant Bugel.
Sinds kort ook mijn kaasfavoriet!

De Kaaswagen
In de Kaaswagen is vast en zeker
Rob Hazenak ook Uw Kaasspe-
cialist, zo niet dan wordt u het
wel na een bezoek! 
Rob Hazenak, van oorsprong een
Rotterdammer en woonachtig in
Zierikzee, weet met kennis van
zaken wat hij verkoopt. Zijn
doorgaans vaste klanten komen
van heinde en ver. Daarnaast is hij
een sympathieke kaasverkoper
met een luisterend oor voor zijn
klanten. 
Grote en kleine probleempjes
worden er besproken. Hij vindt
het contact met zijn klanten
belangrijker dan de verkoop van
een pondje kaas. Weliswaar moet
hij met de verkoop van kaas zijn
eigen boterham verdienen maar
dat gaat hem bijzonder goed af.

De  Kaaswagen  –  Uw  Kaasspecialist,  voor  topkwaliteit
Bij hem komt de klant op de eer-
ste plaats zeker als het gaat om
een gezellig praatje. Ik heb dat
mogen ervaren. Echt, ik had niet
eerder een sympathieker ”Kaas-
boer” ontmoet. Volgens hem
moet je op zijn verkoopstek van
mensen houden want letterlijk
zei hij tegen mij: ,,Er is een hoop
ellende om ons heen!” 
Als je daarover begint krijg je
heel wat aan te horen. 

Al sinds vijf jaar in kaas!
Via een personeelsadvertentie
van de firma Bakker –zijn werk-
gever– kwam Rob in de straatver-
koop van kaas terecht op wel
negen verschillende standplaat-
sen. In Zeeuws-Vlaanderen,
Noord-Brabant, in Rotterdam-
Hoogvliet, Rotterdam-Ommoord
nabij het winkelcentrum Binnen-
hof en bij ons dus in Zevenkamp. 
U vindt Rob en zijn kaaswagen op
vrijdagmiddag tussen 13.00 uur
en 16.30 uur op de brug over de
Ommoordse Tocht in de Imker-
straat tegenover de rijwielzaak. U
kunt hem niet missen!
Voor de verkoop van kaas werkte
Rob Hazenak als directe assistent
van de bedrijfsleider bij een ves-

tiging van de Aldi. De overstap
naar kaas was dus niet groot.  

Wat valt er nog meer over hem
te vertellen
Eigenlijk niet veel meer. Een ver-

rekt aardige man, goed in kaas
met een praatje over ditjes en
datjes. Ga eens op een vrijdag-
middag bij hem langs en u zult
dit ervaren. Om die reden alleen
al wenst de redactie van wijk-

krant de Zevenkamp Bugel Rob
Hazenak nog heel fijne en gezel-
lige verkoopvrijdagmiddagen in
onze woonwijk. 
Succes Rob met het aan de man
of vrouw brengen van kaas!

Foto: Corstiaan BreedveldDe kaaswagen , uw kaas - specialist.

Neem 150 cl volle yoghurt, doe daar een theelepel knoflookpoeder of
twee verse tenen knoflook in. Voeg dan 1 eetlepel mayonaise en een
eetlepel tomatenketchup aan toe. Peper en zout naar smaak er door-
heen roeren. Verder nog wat geknipte verse bieslook en majoraan of
een theelepel gedroogde bieslook of majoraan.
Belangrijk: laat het minstens een kwartier staan, nogmaals doorroeren
voor het opdienen. Lekker voor door de sla of over een stukje (shoar-
ma) vlees.
IJsmaken is niet zo moeilijk maar soms wel bewerkelijk.
Roer vier eidooiers met 75 gram suiker (of evenveel schepjes aspar-
taam) glad. Breng 3 dl volle melk net niet aan de kook en roer dit door
de melk. Breng daarna het geheel net niet aan de kook en laat afkoe-
len. Roer er 3 dl lobbig geslagen slagroom met 50 gram gemalen rozij-
nen door met wat kaneel. Als alles koud is door elkaar husselen en de
vriezer in. Roer zo veel mogelijk door de massa (voorkom ijskristallen)
tot het ijs is.  Eet smakelijk!

Frisse sla of vleesdressing

Ingrediënten  voor  4  personen.

3 dl Yoghurt
1 el Mayonaise
1 el Tomatenketchup
Peper en zout
Bieslook en Majoraan
Knoflook en wat Cajun

IJs:
3 dl Volle melk
3 dl Slagroom
4 eidooiers
1/2 theelepel kaneel
Suiker of Aspartaam
50 gram Rozijnen

Column de  Brenenbreker

Gauw,  grauw  of  Grouw
of  Opzoomeren

Ik zit te genieten van het uitzicht
op mijn paradijsje achter het
huis. Jammer dat niet iedereen
dat kan zeggen als het het uit-
zicht op de openbare ruimte
betreft. Dan moet je constateren
dat een ouderwetse Nederlandse
gewoonte toch langzamerhand
aan het verdwijnen is. Ik kan me
nog goed herinneren uit mijn
jeugd dat mijn moeder en de
buurvrouwen op een vaste dag in
de week het stoepje voor het
huis schrobden. Dan kwamen de
buurvrouwen allemaal met een
emmer sop naar buiten en met de
luiwagen werd er geschrobd en
geboend dat het een lieve lust
was. Daaraan voorafgaand wer-
den echter eerst de ramen
gezeemd. Bij ons in Rotjeknor
hebben we er wat op gevonden

om de traditie van het straatje
schrobben terug te brengen:
Opzoomeren. Volgens mij afge-
leid van “op naar de zomer”.
Want wat is er fijner wonen dan
buiten wonen. Buiten wonen in
de stad wil zoveel zeggen als: lek-
ker in de voor- of achtertuin klet-
sen met de buren, barbecuen en
een biertje drinken. Maar dan
moet die voor- of achtertuin er
wel gezellig bij liggen.  De straat
waarin we wonen moet toch ook
een verzorgde indruk geven.
Eigenlijk zouden we die, net als
vroeger weer wekelijks (nou ja
twee-wekelijks is ook goed) bij
moeten houden. We zouden dus
moeten Opzoomeren zonder dat
er een afzonderlijke Opzoomer-
actie nodig is. Daarom plakken
veel inwoners van Rotterdam en

dus ook van Zevenkamp een sti-
cker op hun brievenbus, om te
laten zien dat het hen ernst is
met het Opzoomeren. Hiermede
zeggend dat zij wel zullen mee-
werken aan een schone woonom-
geving. Want een schone woon-
omgeving geeft ook een veiliger
gevoel en dat staat als prioriteit
nummer één in het beleid van de
Coolsingel. Het is alleen zo jam-
mer dat met het plakken van een
sticker de straat er niet schoner
op wordt. Dit bedacht ik toen ik
enige malen door een straatje in
Zevenkamp kwam: Grouw. Puur
toevallig op grond van de klank-
verwantschap noem ik dit straat-
je als voorbeeld, want het was
toen al enige tijd grauw weer.
Wat ik daar zag aan zwerfvuil
stemt de beleidsmakers aan de
Coolsingel vast niet prettig: melk-
kartons, papier, plastic, lege bier-
blikjes en afval dat de Roteb uit
de containers liet vallen (of zat
dat al niet goed in die contai-
ner?). Waar komt dat toch van-
daan? Van de cliënten van de

snackcorner die aan de Zeven-
kampse weg staat?  Wie het weet
mag het zeggen. Ik kan mij voor-
stellen dat de bewoners van dit
straatje er geen zin in hebben om
wekelijks hun stoep te schrob-
ben. Lijkt mij onbegonnen werk.
Het loont pas als alle gebruikers
van de openbare weg zich reali-
seren dat opzoomeren begint
met het niet meer klakkeloos

weggooien van afval maar met
het deponeren daarvan in de
daarvoor bestemde bakken en
con-tainers, zoals bijvoorbeeld
de blikvangers bij afritten van
snelwegen. 
Pas als burgers dat beseffen en
daarnaar handelen kunnen we
spreken van een opgeruimde stad
en hebben we gauw een gezellige
zo(o)mer.

Henk
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De  laatste  jaren  staat  het  begrip  ‘veiligheid’  bij  allerlei  partijen  hoog
in  het  vaandel.  Bij  het  gemeentebestuur  van  Rotterdam  is  er  een  vijf-
jaren-aactieprogramma  voor  de  veiligheid  vastgesteld  waarin  alles  op
alles  wordt  gezet  om  de  veiligheid  te  verbeteren.
Daarvoor  worden    diverse  middelen  ingezet.  Ook  deelgemeente  Prins
Alexander  staat  achter    het  actieprogramma  door  per  wijk  wijkveilig-
heidsprogramma’s    af  te  spreken.    

Een bijzondere manier om wijk-
veiligheid bespreekbaar te maken
heeft in de wijk Zevenkamp
inmiddels in twee buurten het
nodige opgeleverd. In de vorige
wijkkrant werd aandacht besteed
aan bewoners van de Tochtenweg
en Ab Molenaarpad.
Dit keer  wordt het straatspel van
bewoners van de Schollevaartse-
dreef en Kadoelermeer en om-
streken nader belicht.

BV Straatspel
Het BV Straatspel is ontworpen
om bewoners zelf  in staat te stel-
len om te komen tot verbeterin-
gen van de veiligheid in hun
straat of buurt. Spelenderwijs

maken bewoners gezamenlijk
een plan om daadwerkelijk iets
aan de veiligheid in hun buurt te
doen.
Voor een goed plan stelt het pro-
grammabureau ’Veilig’ geld
beschikbaar, zodat het ook uitge-
voerd kan worden. Het plan moet
op korte termijn haalbaar zijn en
resultaat opleveren.

Twee speelavonden
Tien bewoners van de Scholle-
vaartsedreef (even huisnummers)
en Kadoelermeer en omstreken
zijn twee avonden intensief in de
weer geweest om te komen tot
een plan. Onder begeleiding van
het opbouwwerk werden vier

spelronde’s gespeeld. Veel aan-
dacht is besteed aan het benoe-
men van problemen in de buurt.
Vervolgens was het hard werken
om via stellingen te komen tot
mogelijk actie-punten. Op de
tweede avond is men uitgekomen
op het benoemen van een aantal
actiepunten waarbij één onder-
werp als plan verder uitgewerkt
wordt. Dit plan wordt als zodanig
ingediend bij bureau ’Veilig’

Vier-gangen aanpak
De  deelnemers aan het spel heb-
ben vier  onderwerpen benoemd
waar iets mee moet gebeuren.
Als ’hoofdgerecht’ worden de
achterpaden van de woningen
tussen de Schollevaartsedreef en
het Kadoelermeer gezien. Men
heeft ideeën  om  het achterge-
bied  deels af te sluiten. Dit om
ongewenste personen uit de
buurt te houden en zo de veilig-
heid terug te brengen. Dit plan
wordt dan ook verder uitgewerkt 
Slechte verlichting in en om de
straat heeft ook hoog gescoord.
In overleg met Woonbron-Maas-
oevers en Eneco/City-tech wil de
groep ingebrachte ideeeën ver-
der uitwerken en (laten) uitvoe-
ren. Verlichting boven de portiek-
ingangen zou een welkome ver-
betering zijn.

Meer groen op straat
Meer groen in de straat met
name op de Schollevaartsedreef
wordt door allen onderschreven.
Groen en kleur maakt de buurt
vriendelijker en gezelliger. Bewo-
ners willen daarbij zelf de handen
uit de mouwen steken, waarbij
aan goedkope alternatieve oplos-
singen wordt gedacht.

Speelveld Pluizenmeer
Als vierde onderdeel van het
’diner’ wordt de  invulling van het
Pluizenmeer gezien. Op korte
termijn willen bewoners hier een
klein speelveldje gerealiseerd
zien.  Eerder aangedragen ideeën
worden nu uitgewerkt.
De komende tijd worden de plan-
nen verder uitgewerkt en de

Kadoelermeer. Foto: Corstiaan Breedveld.

Pluizenmeer. Foto: Corstiaan Breedveld.

Schollevaartsedreef Foto: Corstiaan Breedveld.

Schollevaartsedreef  en  Kadoelermeer  onder  de  loup

Huis  kopen  en  de  NOTARIS

Een notaris doet zo weinig
Dat was tenslotte de tweede
gedachte uit de stelling. Het
kwam hiervoor al even ter sprake
om ook naar prestatie en kwali-
teit te kijken. Een notaris doet
meer dan alleen maar het passe-
ren van die bewuste akte(s). Er
gaat het nodige werk aan vooraf.
Juridisch, praktisch en financieel
wordt er achter de schermen
vaak veel meer voor u geregeld
dan u beseft. Bent u zich hier
meer van bewust, weet waar u
voor betaalt. 
Daarnaast is het ook nog zo, dat
een notaris vaak meer voor u kan
betekenen. Denk bijvoorbeeld de
kant op van familie/erfrecht. Als
we het hebben over het grootste
bezit in een mensenleven, dan is
het toch zeker ook belangrijk dat
de juridische zaken daaromheen
ook goed geregeld zijn. Laat u
toch vooral goed en uitvoerig
(vooraf) informeren door uw
notaris. Een vrijblijvend gesprek
(persoonlijk/telefonisch) om uw
persoonlijke situatie voor te leg-
gen behoort tot de (vaak onbe-
nutte) mogelijkheden.
Uit de praktijk weten we hoe
belangrijk het kan zijn om een
deskundig en adequaat notaris-
kantoor ’achter de hand’ te heb-
ben. Dat komt natuurlijk vooral

Een notaris is zo duur
We kunnen een heel verhaal
ophangen over studie, tijdsinves-
teringen enzovoort, maar het
lijkt me zinvoller om het gewoon
praktisch te houden. Het tarief
van de notaris is (al weer enige
tijd) vrijgegeven. Diverse instan-
ties achtereenvolgens de politie-
ke personen hebben hier hun
aandeel in gehad. Het beoogde
doel was de tarieven te verlagen.
Dat is ten dele gelukt. Wat wel
helemaal gelukt is, levert u vrij-
heid op. Hoezo vrijheid, een
notaris inschakelen is toch ver-
plicht! Ja dat klopt, maar u mag
wel zelf bepalen welke notaris u
inschakelt. Dat mocht al, kunt u
vervolgens denken. Ook dat
klopt, maar vroeger maakte dat
voor de kosten niets uit. De
(ongeschreven) regel is dat de
koper de vrije keuze heeft voor
een notaris. Wat nu mede bepa-
lend kan zijn, zijn de kosten die
de notaris in rekening brengt. Als
u een notaris kiest, informeer
dan (vooraf) naar zijn tarieven EN
wat de notaris daar voor werk-
zaamheden tegenoverstelt. Want
misverstanden leveren in de prak-
tijk alleen maar problemen (ach-
teraf) op. Maak vervolgens een
goede overweging. Kijk naar prijs
en prestatie/kwaliteit.

Wanneer  u  een  woning  koopt,
komt  u  vroeg  of  laat  altijd  bij  de
notaris  terecht,  daar  is  geen  ont-
komen  aan.  Bij  het  kopen/verko-
pen  van  een  woning  is  de  keuze
om  een  makelaar  in  te  schakelen
vrij.  Hoewel  het  (in  de  meeste
gevallen)  zeer  aan  te  raden  is
(schrijft  een  makelaar),  is  het  niet
verplicht.  

Een notaris is wel verplicht! Het
wordt kopers en verkopers wet-
telijk opgelegd de eigendoms-
overdracht van een onroerende
zaak via een notaris te laten ver-
lopen. De meningen hierover
kunnen nog wel eens verdeeld
zijn! Persoonlijk ben ik er van
overtuigd dat we met zijn allen er
gelukkig mee kunnen zijn dat het
eigendomsrecht van onroerende
zaken op deze wijze ‘bewaakt’
wordt. Laten we eerlijk zijn: een
woning is voor de meeste men-
sen toch de grootste investering
in hun leven en een kostbaar
bezit.

Maar.. wordt dan vaak gesteld:
een notaris is zo duur en hij doet
er zo weinig voor. U houdt dat
geld liever in uw zak! Dat laatste
begrijp ik, maar de eerste twee
opmerkingen wil ik er toch nog
even uitlichten.

DDee    mmaakkee llaaaarr     mmaakkee ll tt     vvoooorr     uu !!
naar voren op het moment dat de
afwikkeling van een transactie
niet verloopt zoals het hoort. In
zo’n geval is een deskundige en
onpartijdige jurist van groot
belang. Het gaat tenslotte, naast
grote bedragen, ook nog eens
om een emotioneel belangrijke
beslissing in uw leven. Een huis

kopen om in te wonen, dat doe je
niet zomaar even!

Informeer vooraf goed voordat u
keuzes maakt en leg uw oor eens
te luisteren bij (bekende) perso-
nen die al eerdere ervaringen op
hebben gedaan. Het blijft men-
senwerk.

nodige afspraken gemaakt. Bin-
nen de groep van ’tien’ zijn de
nodige taken verdeeld  en hoopt
men spoedig weer bijeen te
komen om  de plannen verder uit
te werken en uit te voeren.
Kortom, er wordt ook in dit deel
van de wijk Zevenkamp hard aan
De Straat gewerkt.
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In het Veld
(Theater)
Er zijn zoals ieder jaar twee
theateracts, te weten Het levende
schilderij en Frank Los. Het leven-
de schilderij bestaat al 13 jaar,
maar door zijn eenvoud spreekt
het iedere keer weer aan. Een
levend schilderij, een gezicht, dat
nieuwsgierig naar de mensen
kijkt, confronterend, intrigerend,
verrassend, vertederend. Jaap
Slagman zorgt ervoor dat het
geen banale bekkentrekkerij
wordt. Frank Los is een karika-
tuurtekenaar, een plezierdichter,
een clown en een stand-up come-
dian. Hij lijkt wel niet helemaal
goed snik, maar ondertussen
weet hij precies wat hij moet
doen om zijn publiek te verma-
ken.

Percussieworkshop
Met conga’s en djembés wordt
door twee docenten een korte

workshop gegeven. Er kunnen
verschillende leeftijdsgroepen
aan bod komen. Tijdig aanmel-
den op de dag is voldoende. De
twee docenten zullen de groepen
indelen. De tijd van de workshop
wordt nog bekend gemaakt.

Breakdance
Creative Mindz
Er zijn twee groepen breakdance.
De eerste groep is de kinder-
groep uit activiteitencentrum
Zjaak. Tijdens een cursus onder
professionele begeleiding heb-
ben de kinderen hun breaks en
moves wel getraind. Zomerscho-
tel wordt voor hun een eerste
presentatie en dat gelijk met
zoveel mensen.
De tweede groep bestaat uit jon-
geren, die al eerder een cursus
breakdance aan jongeren hebben
gegeven. Zij doen een freestyle
breakdance demonstratie met
drie freestylers.  

Kids
Voor de kids is er op Zomerscho-
tel weer een hoop te doen. Er
zijn onderdelen van een kinder-
circus van acrobatiek, jongleren tot
en met diverse spelletjes. 
Middels een strippenkaart kun-
nen de kinderen een heel parcours
doorlopen. Daarna het niet weg te
denken luchtkussen en het pony rij-
den. Tijdens het festival is er de
traditionele  luchtballonnenwed-
strijd waar altijd onze buurlanden
worden bereikt. 

De winnaar krijgt een kado. Er
worden extra boten getimmerd,
die op de plas naast het festival-
terrein te water worden gelaten.
Er kunnen buttons worden
gemaakt en diverse buitenspelen
gespeeld. Extra dit jaar zijn er
twee brandweerwagens, waar kin-
deren veilig branden kunnen
blussen. En last but not least is er
een waterglijbaan en wordt door

de padvinders prinsenland een
watervlot ge-bouwd. 
Er is genoeg te doen! De meeste
onderdelen zijn gratis te doen.
Voor snoep en drankjes is er een
extra verkooppunt bij de kinder-
afdeling.

Sport
Boardingvoetbal, klimtoren, ka-
no’s en diverse andere activitei-
ten. Er zullen waarschijnlijk nog
andere sportverenigingen aanwe-
zig zijn.
Naast deze activiteiten is er een
groot horecaterras, een turkse
eettent en Ronald van Klaveren
met een patatkraam.

LET OP!!!!!
Het programma begint om 13.00
uur met een opening door de
politiek en gepresenteerd door
Robert Spruit en eindigt om
18.00 uur. Zondag 29 juni 2003.
Astrid, telefoon 06-21557884.

Zomerschotel  2003  Prinsenpark
Activiteiten  in  de  Scheg

Hoewel  in  de  zomer  ook  in
Zevenkamp  diverse  activiteiten
worden  georganiseerd,  zijn  er  in
de  andere  wijk  Prinsenland  ook
diverse  activiteiten.  Achter  de
manege  Prinsenmolen  worden
op  een  hoofdpodium,  een  terras-
podium  en  in  het  veld  diverse
activiteiten  ontwikkeld.
U  beste  Zevenkamper  bent  extra
van  harte  uitgenodigd  om  niet
alleen  een  kijkje  te  nemen,  maar
ook  actief  mee  te  doen.

Op het hoofdpodium
De kabouterband gespecialiseerd
in liedjes voor de kleintjes opent
het festival. Met klanken uit de
reggae, ska, rock en pop vertol-
ken zij liedjes in moederstaal. 

Studenten van de 4e klas HAVO
voor muziek en dans komen met
een bigband. Soul, pop tot en
met rock presenteren zij in een
goede kwaliteit en met heel veel

enthousiasme.

DCC (de Dutch Cost Crew)
Veel Hip Hop. Nadat de boys van
de crew jaren lang naar hip hop
geluisterd hebben, begonnen zij
het zelf op te pakken. Phezzo,
DiZk, Lecture, EVS en D NIX vor-
men sinds halverwege jaren
negentig de DC crew. Zij hebben
zowel nederlandstalig als engels
repertoire en brengen met veel
enthousiasme hun skills tot uit-
drukking.

Latinband
Deze muzikanten komen uit
diverse landen van Chili tot Aruba
en van Duitsland en Kosovo tot
Nederland. Allen zijn op profes-
sioneel niveau met muziek bezig.
Dit gezelschap heeft een traditio-
nele salsa bezetting en speelt
zowel salsa als meer latin-jazz
georiënteerde muziek. De mu-
ziek is uitbundig, dansbaar en

Wijkaccommodatie  de  Scheg  010-44563993

De enorme ruimte rond de Schotel, staat garant voor een ultieme happening. Foto: Corstiaan Bredveld

De ”Schotel” in Prinsenland (eind Koningslaan) achter de manege de ”Prinsenmolen” Foto: Corstiaan Breedveld

Jeugdpaspoort
In de maand juni gratis uitgereikt
aan alle scholieren van de basis-
scholen in Rotterdam en is ook
tegen geringe vergoeding te
koop bij diverse AH filialen.

In samenwerking met het Jeugd-
vakantiepaspoort vinden in wijk-
accommodatie De Scheg de vol-
gende kindervoorstellingen
plaats:

"Vloek van de walg"
Kijk Haar Nou 
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Dinsdag 12 augustus 2003. 

"Het Kamereiland"
Martin Forget
Voor kinderen van 4 tot 10 jaar.
Woensdag  13 augustus 2003.

"Nomadenspel”|
Dizz Kids Workshop
Donderdag  14 augustus 2003.
Alle voorstellingen beginnen om
14.30 uur.

Entree 0,50 met Jeugdvakantie-
paspoort 
Entree e 1,00 zonder Jeugdva-
kantiepaspoort!
Reserveren 010 - 4563993

"Toekomst/Tamara"
"Als de grond onvruchtbaar is ver-
minkt de plant"
--------De jeugd Vaudeville-------

Een luchtig toneelstuk met zang, 
waarbij Nederland en Rotterdam
alsook Suriname op poëtische
wijze de revue passeren. Op een
ontspannen manier wordt de
revue op de bühne gebracht. Een
educatief en recreatief theater
voor iedereen. Tien jeugdige
acteurs, 75 minuten vuurwerk
over de jeugd en de toekomst.

Voor zowel jongeren als volwas-
senen. 

Regie en Script: Eugéne Drenthe.
Vrijdag 4 Juli 2003.
Aanvang 20.00 UUR.
Entree e 2,50.

energiek, maar tegelijkertijd ook
ontroerend, met een gevoel voor
dramatiek. Door de toevoeging
van een gitarist kan de band zich
soms ook op het pad van de
fusion begeven, wat live resul-
teert in een afwisselende en span-
nende show.

Op het Terras
Hier speelt ieder jaar een vaste
act drie keer op de dag om het
publiek van het horecaterras te
vermaken. Het Tango Kwintet legt
zich toe op het brengen van ”klas-
siekers’’ uit het moderne tangore-
pertoire. Milonga’s en tango’s van
onder andere Astor Piazolla wor-
den afgewisseld met stukken die
door bevriende componisten spe-
ciaal voor het kwintet zijn gecom-
poneerd. Op het festival zal een
nieuw stuk zijn première voor het
publiek beleven, te weten
Canción del Salmón van de duitse
componist Renard Aust.
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Buurthuis  Uittiebuis Telefoon  010  -  4555017

Vanaf  september  worden  er  een
aantal  cursussen  en  themabijeen-
komsten  georganiseerd,  waarbij
opvoeding  centraal  staat.

Opvoeden, ga er maar aan staan!
Opvoeden van kinderen anno
2003 valt niet altijd mee. De
maatschappij lijkt steeds com-
plexer te worden en stelt steeds
hogere eisen. Hoe bereid je als
ouder je kind hierop voor en hoe
ga je om met de verschillende
problemen waar je in de opvoe-
ding tegenaan loopt. Gedurende
zes bijeenkomsten komen ver-
schillende onderwerpen aan bod.
Waaronder het oplossen van con-
flicten, het laten luisteren van je
kind en het voorkomen van drift-
buien. Er wordt uitgebreid stilge-
staan bij de ervaringen en vragen
vanuit de groep.
Er zijn zes bijeenkomsten.
Doelgroep: Ouders van kinderen
in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
De bijeenkomst begint op maan-
dag 29 september 2003. 
Van 20.00 uur – 21.30 uur.
Kosten: e 85,00 en met (Rotter-
dampas e 55,25).

Pubers en conflicten, hoe los je
het op
De manier van hoe de ouder en
puber praten over problemen
bepaalt voor een groot deel of er
een oplossing gevonden kan wor-
den.  Vaak lopen de emoties hoog
op als ouder en puber problemen
bespreken. Geschreeuw, harde
verwijten en een slechte sfeer in
huis is het gevolg. Oplossingen
worden niet gevonden en het
contact tussen ouder en puber
wordt steeds slechter. 
Met ouders wordt uitgewerkt,
hoe zij conflicten zo kunnen
bespreken, dat het wel lukt om
een oplossing te vinden, waar
iedereen tevreden over is. 

Opvoeden,  een  vak  apart!
Er zijn zes bijeenkomsten.
Doelgroep: Ouders van kinderen
in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
De bijeenkomst begint op maan-
dag 02 februari 2004.
Van 20.00 uur – 21.30 uur.
Kosten: e 85,00 en met (Rotter-
dampas e 55,25).

Zo sterk als een beer
Deze training is bedoeld voor
kinderen die problemen ervaren
in het contact met andere kinde-
ren. Bijvoorbeeld kinderen die
gepest worden, snel ruzie heb-
ben of moeilijk vriendjes maken.
Tijdens de training ligt de nadruk
op het vergroten van de sociale
vaardigheden en het versterken
van het zelfvertrouwen. De trai-
ning wordt op speelse wijze
gegeven. De ervaringen van de
kinderen komen ruim aan bod.
Er zijn negen bijeenkomsten voor
kinderen en twee voor ouders.
Doelgroep: Kinderen in de leef-
tijd van 6 tot 9 jaar. 
De bijeenkomst begint op maan-
dag 22 september 2003.
Van 16.30 uur – 17.30 uur.
Kosten e 85,00 en met (Rotter-
dampas e 55,25).

Thema bijeenkomsten
Pubers: een vak apart
De zogenoemde pubertijd. Voor
ouders een niet altijd even
gemakkelijke periode. Het kind
gaat eigen keuzes maken en zet
zich af tegen de ouder. Tijdens de
twee uur durende bijeenkomst
wordt er informatie gegeven over
de ontwikkelingsfase van het
kind in de leeftijd van 12 tot 18
jaar. Ook worden er verschillende
problemen besproken, waar ou-
ders in deze fase tegen aan kun-
nen lopen. Zoals het niet nako-
men van afspraken en huisregels,
dragen van extreme kleding, spij-
belen en drugsgebruik. Er is één

Het ouderenwerk van Stichting
Buurtwerk Alexander organi-
seert, na het succes van vorig
jaar, ook in de zomer van 2003
weer een aantal leuke activiteiten
voor senioren. Dit jaar is ook
weer een poging gedaan om een
aantrekkelijk aanbod te doen: 

Bus/Boot tocht naar de Kager-
plassen
Op vrijdag 20 juni 2003.
Van 10.00 uur – 16.00 uur
Kosten e 28,— inclusief lunch.
Info en aanmelden in Activitei-
tencentrum Zjaak, telefoon 010 -
2668777.

Muzikale middag in Buurthuis
Alexanderpolder
Op dinsdag 24 juni 2003.
Van 14.00 uur – 16.00 uur.
Kosten: e 2,30 inclusief koffie/
thee.
Aanmelden is niet nodig.
Voor informatie 010-4205055

Culinaire 4-daagse voor senioren
in Ommoord
Van 23 tot en met 26 juni 2003.
Aanvang 13.30 uur en 16.00 uur.
Kosten: e 10,- voor 4 dagen.

Info en aanmelden bij Buurthuis
de Molshoop, telefoon 010 -
4212722.

Architectuur rondrit Rotterdam
Op dinsdag 1 juli 2003.
Van 10.00  uur – 14.00 uur.
Kosten: e 15,— inclusief lunch.

Bezoek aan de Blijde Wei met
Kaas maken
Op donderdag 3 juli 2003.
Van 10.00 uur – 15.00 uur.
Kosten e 10,— inclusief lunch en
kaasje.

Wandelen in het centrum van
Rotterdam
Op donderdag 10 juli 2003.
Van 13.30 uur – 16.00 uur. 
Kosten e 6,— inclusief koffie/
thee en een rondleiding.

Fietstocht
Op woensdag 16 juli 2003.
Van 09.30 uur – 16.00 uur.
Kosten e 10,- inclusief lunch/kof-
fie/thee.

Wandelen in ”Oud” Kralingen
Op donderdag 24 juli 2003.
Van 10.00 uur – 12.30 uur.

Zomer-aactiviteiten  50-pplussers
Kosten e 6,- inclusief koffie/thee.

Busreis naar de Noord-Hollandse
duinen
Op dinsdag 29 juli 2003.
Van 09.30 uur – 16.30 uur.
Kosten e 28,- inclusief lunch.

Het ”Delftse Bootje” naar Delft
Op donderdag 14 augustus 2003.
Van 09.30 uur – 17.00 uur.
Kosten e 25,-  en de 65-plussers
betalen e 22,50 inclusief lunch.

Bezoek aan het Wereldmuseum
Op dinsdag 26 augustus 2003.
Van 09.30 uur – 13.00 uur.
Kosten e 9,- inclusief koffie met
gebak en rondleiding.

Wandeling in de duinen van
Hoek van Holland
Op donderdag 28 augustus 2003.
Van 10.00 uur – 15.30 uur.
Kosten e 6,- inclusief koffie/thee.
Tenzij anders vermeld, kunt u
zich bij alle buurthuizen in
Deelgemeente Alexander aanmel-
den voor deze activiteiten. Wilt u
meer informatie, haal dan de pro-
grammafolder in Buurtcentrum
Uittiebuis.

bijeenkomst.
Doelgroep: Ouders van kinderen
in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
De bijeenkomsten is op dinsdag
28 oktober 2003.
Van 20.00 uur – 22.00 uur.
Kosten e 9,50 en met (Rotter-
dampas e 6,18).

Basisprincipes en valkuilen in de
opvoeding
Er zijn van die dagen waarop je
kind net niet doet wat jij als
ouder zou willen. Zo’n dag waar-
op je de hele tijd aan het waar-
schuwen bent, een dag waarop
de sfeer in huis alles behalve
gezellig is. Een dag waarop je als
opvoeder met je handen in het
haar zit. Herkent u dit, dan is
deze bijeenkomst wellicht iets
voor u. Gedurende twee uur
wordt er informatie gegeven over
wat de ouder in dit soort situ-
aties kan helpen.
Er is één bijeenkomst.
Doelgroep: Ouders van kinderen
in de leeftijd van 4-12 jaar. 
De bijeenkomst is op dinsdag 17
februari 2004.
Van 20.00 uur – 22.00 uur.
Kosten: e 9,50 en met (Rotter-
dampas e 6,18).

Pesten een lastig probleem
Pesten is een fenomeen dat de
laatste 10 jaar steeds meer aan-
dacht krijgt. Tijdens deze bijeen-
komst krijgen ouders informatie
over wat pesten nu eigenlijk is en
welke groepen hierbij betrokken
zijn. De pesters, de gepesten en
meelopers. 
Er is één bijeenkomst.
Doelgroep: Ouders van kinderen
in de leeftijd van 4-18 jaar.
De bijeenkomst begint op dins-
dag 05 april 2004.
Van 20.00 uur – 22.00.
Kosten: e 9,50 en met   Rotter-
dampas e 6,18).
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Jong voetbaltalent van voetbalclub H.I.O.N in actie. Foto: Mari Trini Hermoso.

De bewoners van de Kurt Weillflat lekker aan het chinees-paasbrunchen..

bestuur.

Oproepje van de bewonersgroep
Kurt Weill
De groep vraagt nog kandidaten
om de klaverjas- en jokergroepen
te komen aansterken. De kaart-
spelen worden iedere dinsdag-
avond gehouden in de Kurt
Weillflat aan de Kurt Weillstraat
te Zevenklamp. Aanvang 20.00
uur. Via de centrale ingang kunt u
de klaverjasruimte vinden. Wilt u
graag meedoen dan kunt u con-
tact opnemen met Hr. de Leeuw
van het bestuur, telefoon: 010 -
4563198.

Op  8  april  jongstleden  heeft  de
bewonersgroep  Kurt  Weill  een
heerlijke  paasbrunch  genoten  in
het  kader  van  Opzoomeren.
Traditioneel  gezien  zou  je  ver-
wachten  dat  de  eieren,  paasstol-
len,  chocolade  paashazen  en  de
matzes  over  de  tafel  zouden  vlie-
gen.  Niets  is  minder  waar.  Er
werden  heerlijke  Chinese  hapjes
gehaald.  Kurt  Weill  vierde  dus
een  chinese  paasbrunch.

Na de brunch was het bingoën
geblazen. Vooraf had het bestuur
bij iedereen 5 euro opgehaald om
daar de cadeautjes van te kopen.

notarissen

(voorheen: Krijnen & Paulusma Notarissen)

Kantooradres:
Klaas Timmerstraat 4

Postadres:
Postbus 8008 - 3009 AA Rotterdam

Telefoon 010 - 4 13 51 86
Ruime parkeergelegenheid aanwezig

PAULUSMA LOOF

Aan deze twee activiteiten heb-
ben 24 bewoners deelgenomen.
De organisatie vindt het Opzoo-
meren een uniek middel om
elkaar beter te leren kennen. Er
wordt meer op elkaar gelet,
iedereen kent elkaar bij naam,
tutoyeert elkaar en durven meer
om hulp te vragen. Als er bijvoor-
beeld een voorlichtingsdag over
de zorg is georganiseerd, zijn de
contacten die opgedaan zijn door
Opzoomeren erg belangrijk. ”Op
deze manier krijgt de organisatie
veel beter de mensen bij elkaar
die willen deelnemen aan zo’n
middag”, aldus Hr. Leeuw van het

delroute’s, zomer activiteiten
voor 50+, enzovoort enzovoort.

De WijkInformatieWinkel staat
voor het beantwoorden en/of
doorverwijzen van allerlei vragen
van de bewoners van Zevenkamp
en omstreken. 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, wat
wordt er zoal georganiseerd, spe-
cifieke cursussen, woonselectie
of het zoeken naar een instantie
die u verder kan helpen.

Let  op:  in  de  zomer  vakantie  is
de  winkel  gesloten  van  5  juli  tot
en  met  17  augustus  2003.  
Open  op  vrijdag  11  juli  en  vrijdag
15  augustus  2003.

Recentelijk ben ik weer begon-
nen in de winkel en zie als nooit
tevoren het nut van het bestaan
hiervan in. Niet alleen is het
sociale aspect naar mensen toe
erg belangrijk, maar ook de infor-
matie die er te vinden is.
Ik spreek nu uit eigen ervaring, je
vindt er altijd een luisterend oor
en ze helpen je waar ze kunnen.
Door mijn eigen ervaring ”als
klant”  ben ik blij dat ik weer te-
rug ben in de WijkInformatie-
Winkel en hoop de mensen weer
de goede weg te kunnen wijzen.
Zo ziet u: iedereen heeft z’n ei-
gen verhaal !!!!! 

*) U weet niet bij wie u advies of
raad kan inwinnen of naar welke
instantie u toe moet?
*) U wilt een cursus volgen maar
weet niet waar deze gehouden
wordt? 
*) U wilt een taal leren of uw con-
ditie opbouwen of verbeteren.
Kom dan naar de WijkInformatie-
Winkel van Zevenkamp. Wij zoe-
ken eventueel met u naar de
mogelijkheden die er zijn.
In de WijkInformatieWinkel kunt
u deze maanden ook informatie
krijgen over recreatie zoals:
zwembaden, speeltuinen, wan-

Iedereen heeft z’n eigen verhaal.
Een luisterend oor is altijd pret-
tig, ook hiervoor kun je terecht in
de WijkInformatieWinkel. Door
goed te luisteren naar iemands
verhaal, komt vaak naar voren
wat ze zoeken: hulp of informatie
over een onderwerp. Het is aan
onze medewerk(st)ers van de
WIW hierop te reageren. Zo
hoorden we dat de mensen in de
wijk graag een leuk contact met
hun buren willen en zich hiervoor
opgeven bij Opzoomeren…. Wij
Groeten Elkaar.
In de WijkInformatieWinkel is
hierover alles te vinden, aanmeld-
kaart, Opzoomerbonnen enzo-
voort. Voor het inwisselen van uw
opzoomerbon kunt u terecht in
de WijkInformatieWinkel op de
dinsdag en donderdag tussen
9.00 uur en 11.30 uur en 13.30
uur en 15.00 uur. Graag even van
tevoren bellen.
Zelf ben ik vaste medewerkster in
de WijkInformatieWinkel en ben,
door persoonlijke omstandighe-
den, geruime tijd afwezig ge-
weest.

Chinees-PPasen  in  Kurt  Weillflat

Skater  Cees  le  Sage

Let  op!  Gewijzigde
openingstijden  tijdens  de  vakantie.

De  Scheg

Nieuws  van  de  WijkInformatieWinkel

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

Skate - Dag - Tourtocht
zondag 6 juli 2003

Na het succes van de vorige
skate-dag-tourtocht volgt dit jaar
de vierde tocht. Het is geen pres-
tatietocht, maar puur een recre-
atieve. Iedereen rijdt op zijn
eigen niveau. Er wordt gestart
met koffie, onderweg is er wat te
drinken en bij terugkomst krijgt u
weer wat te drinken. De lunch
echter is voor eigen rekening.
Bij de brasserie ”Het Zonnetje”
aan de strandweg bij de Zeven-
huizerplas moeten de deelne-
mers zich verzamelen. In de mid-
dag zo rond 16.00 uur komen de
deelnemers weer op dezelfde
plek terug. Perkeerplaatsen zijn
er in ruime mate aanwezig.

Aan deze dagtocht die met ver-
schillende groepen gereden
wordt, kan iedereen meedoen.
Dus ook degenen die nog niet
zo’n ervaring met skaten hebben.

Er doen zowel inline-skaters,
rolskaters als skeelers mee.
Iedere groep krijgt zijn eigen
begeleider/gids die de route be-
paalt, die gereden gaat worden.
Zelfs tijdens de route kan van het
plan afgeweken en de route aan-
gepast worden aan de deelne-
mers. Tijdens de stops worden er
pauzes ingelast evenals een
lunchpauze (zelf lunch meene-
men). 

Als laatste is nog belangrijk dat u
u zelf goed beschermt met knie-
beschermers, helm enzovoort.
Het spreekt vanzelf dat iedereen
op eigenrisico meedoet.  

Ma. 07 juli 08.30 – 16.30 uur
Di. 08 juli  08.30 – 16.30 uur
Wo. 09 juli 08.00 – 16.30 uur
Do. 10 juli 08.30 – 16.30 uur
Vr. 11 juli  08.30 – 16.30 uur

Di. 15 juli 08.30 – 12.30 uur
Wo. 16 juli 08.30 – 12.30 uur
Do. 17 juli 08.00 – 12.30 uur

Di. 22 juli 08.30 – 12.30 uur
Wo. 23 juli 08.30 – 12.30 uur
Do. 24 juli 08.00 – 12.30 uur

De Bewoners Organisatie Zevenkamp
is gesloten van 

14 juli tot en met 31 juli 2003.

Di. 29 juli 08.30 – 12.30 uur
Wo. 30 juli 08.30 – 12.30 uur
Do. 31 juli 08.00 – 12.30 uur

Di. 5 aug 08.30 – 12.30 uur
Wo. 6 aug 08.30 – 12.30 uur
Do. 7 aug 08.00 – 12.30 uur

Ma. 11 aug 08.30 – 16.30 uur
Di. 12 aug 08.30 – 16.30 uur
Wo. 13 aug 08.30 – 16.30 uur
Do. 14 aug 08.00 – 16.30 uur
Vr. 15 aug 08.30 – 16.30 uur
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Dat  ik  wel  thuis  zit  (in  de  tuin,
ha,  ha!)  maar  nog  steeds  met  het
schema  in  mijn  hoofd  van  mijn
(ex)werktijden.  Dat  nog  steeds
de  wekker  om  zeven  uur  afloopt
en  dat  ik  dan  uit  bed  spring  en
meteen  daarna  denk:  ik  had  kun-
nen  blijven  liggen…  Kortom,  ik
werk  NIET  meer  bij  de  BOZ.  Ik
mag  gaan  genieten  van  mijn  vrije
tijd,  mijn  vut-ttijd.  Leuk?
Hummm…    Noodzakelijk?  Dat
wel.

Veel bekenden wisten de laatste
maanden wel dat ik weg zou
gaan, toch zullen er lezers zijn
die hiervan opkijken. Ik had het
laatste jaar teveel te doen en ik
merkte dat ik achter mezelf aan-
rende. Zo omschrijf ik het maar.
Het enige dat erop zat was mijn
werk te laten vervallen. Het kost-
te wel veel moeite om aan dit
idee te wennen, toch heb ik
begin dit jaar deze stap gezet.
Maar toen moest ik dit feit
bekend maken en vervolgens: het
afscheid. Iets waar ik als een berg
tegenop  zag. In mijn ontslagbrief
heb ik er meteen maar bij gezet:
“ik wil graag stilletjes weggaan”.
Ja hoor, zei men, daar zullen we
rekening mee houden. Woensdag
28 mei 2003 zou de laatste werk-
dag voor mij zijn, de dag voor
hemelvaartsdag. Die laatste drie

dagen zal er niet veel meer van
werken komen, dacht ik. Dus die
week ervoor ga ik er nog maar
eens extra hard aan trekken,
dacht ik. En de twee weken daar-
voor was ik nog ziek ook. Ik stap-
te nietsvermoedend die laatste
werkweek de BOZ binnen…… 

Verrassend afscheid
Toen begon het sprookje. Ik
dacht nog: dat zal toch niet voor
mij zijn, maar dat was het wel.
Anderhalve week lang, elke dag,
waren Hennie en Tineke (be-
stuur), Erwin en Yvette (Youth
and Safety), Ben, Brechtje, Nienke
(Sonor team Zevenkamp) en
Kisoen (mijn steun en toeverlaat)
in de weer met koffie, thee en
nog veel meer (die petit-fourtjes,
steeds weer stonden er nieuwe
doosjes). Ik hoefde niets te doen
behalve praten en afscheid
nemen van wie langskwamen. Er
waren slingers, ballonnen, plant-
jes, bloemen. Er was een lunch
met een zangduo met achter-
grondkoor, goede wensen en
kado’s in allerlei vormen.
Bekende gezichten, ook een aan-
tal uit vroegere tijden, sommige
lang niet gezien. Mensen van
diverse organisaties, ook m’n
eigen Sonor directeuren.
Jongeren, ouderen, sommige
moeilijk ter been, heel veel men-

sen hebben de moeite genomen
mij gedag te zeggen. Ik vond het
groots!! Als afsluiting een heerlijk
etentje (nou, “tje”?) met de
”crew” bij Zenne, weer met aller-
lei cadeau’s, onder andere een
prachtige Bugelvoorbladcompi-
latie. Ik werd toegesproken
onder andere door meneer
Zenne, naast hem staande midde-
nin het restaurant!! 

Een pracht van een rijwiel
Een cadeau werd binnengedra-
gen: een splinternieuwe, versier-
de fiets, van de BOZ en SONOR.
Geweldig! Fantastisch! Daarna
was daar ineens de muziek: saxo-
foon, bas en accordeon met
echte Turkse muziek: ”toen wij
uit Rotterdam vertrokken”…
Schitterend!  Toen begreep ik pas
waarom Ben mij had opgehaald
van thuis, er was zoveel te ver-
voeren. Veel te veel fantastische
dingen en vooral die plakboeken
met foto’s en heel lieve brieven
en wensen, waarvan ik een brok
in mijn keel kreeg. Ik ben ze nog
steeds aan het (her)lezen. De dag
erna was het feest nog niet afge-
lopen: van mijn eigen collega’s
(de admino’s van Prins Alexander,
oftewel het “Prinsessenoverleg”
m/v) kreeg ik een “high tea” aan-
geboden bij Kitsch en Kunst, heel
lekker en weer met cadeau’s en

een prachtige plant. Ik leefde
helemaal in een soort roes, het
was te veel. Heel veel opgedane
indrukken heb ik niet opge-
noemd, ook heb ik veel namen
niet vermeld, die ik eigenlijk had
willen noemen, maar dan zou ik
een concurrent worden van
”Wijkbreed”. Vanaf deze plek wil
ik alvast iedereen bedanken die
aan dit voor mij onvergetelijke
afscheid hebben meegewerkt. 

BEDANKT!  BEDANKT!  
Eén ding klopt (nog) niet: “toen
wij uit Rotterdam vertrokken…”
Voorlopig ben ik nog regelmatig
te vinden bij de BOZ. Er moeten
nog wat dingen afgehandeld wor-

den, samen met Nienke van Leur
–Postma, die verder gaat werken
met de administratie. Zij heeft
haar vuurdoop in de afgelopen
weken wel gehad en zij heeft
alvast kunnen zien wat een
geweldige mensen in en rond
Zevenkamp te maken hebben
met de BOZ. Er is mij steeds
gezegd dat ik altijd terug kan
komen als vrijwilliger en dat zou
ik graag willen, dus ik zeg hierbij:
iedereen met wie ik de afgelopen
bijna 15 jaar te maken heb gehad,
van harte bedankt voor alles, ik
zal jullie niet vergeten, en graag
TOT ZIENS!  

Groetjes,   Joke van Mourik.

Tja,  wat  ga  ik  schrijven.....

Bewonersgroep  Kadoelermeer  organiseerde  een  
griezelige  Opzoomernacht  op  vrijdag  de  dertiende.

Foto: Corstiaan BreedveldUit handen van Ben krijgt Joke een nieuwe fiets van
de BOZ als dank voor al haar buitengewone inzet

Foto’s: Corstiaan BreedveldDe oganisatoren op de achtergrond en er tussen in.

De nacht op het plein van het Kadoelermeer zeker voor herhaling vatbaar.

Na het ontbijt nog even lekker spelen, ballonnen vangen en dan alles weer opruimen.

Als  onderdeel  van  het  Opzoomeren  had  de  bewonersgroep
Kadoelermeer  voor  dit  jaar  iets  nieuws  bedacht.  In  de  nacht  van  vrij-
dag  13  juni  op  zaterdag  14  juni  2003  werd  voor  de  jeugd  een  waar
overnachtingsfeest  georganiseerd.  Het  pleintje  aan  het  Kadoelermeer
werd  ’s  avonds  omgetoverd  tot  een  tentenplein.  Na  een  spannend
avondprogramma volgde  de  ochtend  daarop  een  pleinontbijt  voor
zowel  de  kinderen  als  voor  alle  ouders  en  begeleiders.

De voorbereiding
De initiatiefnemers   waren maan-
den geleden begonnen met de
voorbereiding. Er moest een
hoop  geregeld worden zoals het
aanvragen van vergunningen, kin-
deren en ouders/verzorgers bena-
deren, tenten  regelen, een pro-
gramma bedenken en voorberei-
den, overleggen en mooi weer
afspreken. Ook  werden de nodi-
ge boodschappen gedaan. Naast
de Opzoomerwaardebon waar-
mee de kosten gedekt konden
worden, werd de organisatie ook

een beetje gesponsord door
Pepsi door middel van gratis drin-
ken.

Op vrijdag 13 juni 2003 was het
dan zover. De voorbereiding was
goed verlopen en iedereen had er
zin in.

De kinderen en vrijdag de 13e
De bewonersgroep Kadoelermeer
had voor deze Opzoomernacht
de kinderen die wonen in het
Kadoelermeer, Ketelmeer, Blauw-
meer, Leekstermeer, Naarder-

En dan opruimen
Met het heerlijke ontbijt kwam
het einde in zicht van een meer
dan geslaagde Opzoomernacht
op Camping-Kadoelermeer. Na
het afbreken en opruimen van de
tenten, de tafels en dergelijke

meer, Schildmeer en  het Plui-
zenmeer, inclusief de kinderen
van het woonwagencentrum   uit-
genodigd.

Aan het  begin van de avond ver-
zamelden de kinderen en ouders
zich op het plein. Slaapzakken,
pyama’s iets lekkers  om ’s nachts
te snoepen, alles werd meegeno-
men om de nacht tot een feest te
maken. Vanaf 19.00 uur werd
begonnen met het opzetten van
de tenten. Nadat ’Camping
Kadoelermeer‘  opgebouwd was,
werd begonnen met het pro-
gramma.  Rondom het Plein werd
een spannend puzzelspel ge-
speeld. Vervolgens nog een
inspannende stoelendans om  uit-
eindelijk te eindigen met de
dansnacht. Ook een  kampvuur
ontbrak niet. Niet zo’n gevaarlij-
ke maar een waar je lekkere  mar-
smallows  op kon warmmaken.
En bij het vuur hoorde natuurlijk
ook een spannend en eng ver-
haal. Het  was niet voor niets
vrijdag de 13 e. Het spannendste
kwam daarna namelijk het slapen
in de tenten midden op het
plein. Gelukkig bleef de organisa-
tie heel de nacht op om ervoor te
zorgen dat de kinderen niet per
ongeluk gingen slaapwandelen. 

Het ontbijt
Na de spannende nacht voor
zowel de kinderen als de mede-
werkers van de organisatie en
anderen, volgde een waar ontbijt.
De kinderen waren lekker uitge-
slapen maar de organisatoren en
verzorgers waren moe en versle-
ten.

konden we allemaal naar huis. De
kinderen gingen verder spelen
maar de organisatie  dook gelijk
het bed in. Eén ding is zeker:
men heeft veel lol gehad gela-
chen, gedansd en gegriezeld.
Voor herhaling vatbaar.
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Colofon Wijkbreed

Wijkbreed is een uitgave van de deel-
gemeente Prins Alexander en de

woningcorporaties Vestia Rotterdam
Noord, Woning Bedrijf Rotterdam en

Woonbron Maasoevers, vestiging Prins
Alexander.  

Wijkbreed komt zes keer per jaar uit
en geeft informatie over ontwikkelin-
gen in Zevenkamp. Met deze informa-

tie wil de redactie de buurtgerichte
communicatie versterken. 

Redactie
Ben van Zanten, Margriet Vonk, Cock

Snel, Rens Vermeer en Waheeda
Dahoe

Teksten
Margriet Vonk

Lay-out
Corstiaan Breedveld

Fotografie
Mari Trini Hermoso

Redactieadres
Ben van Zanten

Bewonersorganisatie Zevenkamp
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
tel. (010) 2892400
fax (010) 289 2409

e-mail: zevenkamp@zonnet.nl

b r e e d
e   r         w   ij   k   b   e   h   e   e   r

Deze  maand  is  het  Woning-bbedrijf  Rotterdam  (WBR)  begonnen  aan
de  uitvoering  van  het  straatplan  voor  118  woningen  aan  de  Hunze,
Tjonger,  Scharster  en  Zevenkampse  Ring.  Keukens  worden  ver-
nieuwd,  gevels  opgeknapt  en  buitendeuren  vervangen.  Bovendien
worden  er  allerlei  maatregelen  genomen  waardoor  de  woningen  het
Politie-kkeurmerk  Veilig  Wonen  krijgen.  Het  WBR  investeert  ruim  e
1,4  miljoen  in  de  aanpak  van  deze  woningen.

Opknapbeurt  van  118  WBR-wwoningen  in
Zevenkamp  gestart

Zevenkamp  scoort  6,9  op  de  veiligheidsindex

de binnenzijde als de buitenzijde
van de woningen evenals de
gezamenlijke ruimten een kwali-
teitsimpuls. Het gehele complex
wordt opnieuw geschilderd, er
worden dakramen vervangen en
gevels gerepareerd. Ook is er oog

Op zich is een 6,9 niet  slecht.
Zeker niet als je bedenkt dat de
veiligheidsindex alle wijken van
Rotterdam in vijf categorieën
indeelt: onveilige wijk, probleem-
wijk, bedreigde wijk, aandachts-
wijk en (redelijk) veilige wijk.
Menig scholier zou blij zijn met
een 6,9 en het is ook zeker geen
onvoldoende. Maar volgens de
Veiligheidsindex is Zevenkamp
wel en wijk die volgens de deel-
gemeente blijvende aandacht
behoeft. Ook wil de deelgemeen-
te er aan werken om volgend jaar
nog hoger te scoren. De plannen
om dit doel te bereiken zijn
beschreven in de Wijkveiligheids-
actieprogramma’s. We vroegen
aan deelgemeentevoorzitter
Kenneth Woei-A-Tsoi wat er voor
Zevenkamp op het programma
staat.
Woei-A-Tsoi legt uit dat er  4 pri-
oriteiten zijn gesteld voor de
wijk: “Zorgen voor minder over-
last van jongeren, zorgdragen
voor meer ‘schoon en heel’ in de
wijk en tegengaan van verkeers-
overlast en geweldplegingen.
Overlast van jongeren uit zich op
verschillende manieren: in som-
mige gevallen is er sprake van
vernieling; maar ook samenscho-
lingen (hangjongeren) zorgen
dikwijls voor overlast evenals
jongeren op scooters die teveel
lawaai maken en dan is er ook
wel eens sprake van geweld. De
deelgemeente heeft besloten dat
er meer toezicht op straat moet
komen om deze vormen van
overlast terug te dringen. Hoe we
dat precies gaan doen, moeten
we nog uitwerken maar ik denk
dat we er ook de jongeren zelf bij
zullen betrekken. Voor het
schoon en heel houden van de
wijk hebben we ook de mede-
werking van alle bewoners nodig.
Mensen moeten zich goed hou-
den aan de regels betreffende het

In oktober vorig jaar maakte het
WBR al bekend het straatplan dit
jaar uit te voeren. Het WBR was
toen in gesprek met bewoners
over de nadere invulling van het
straatplan. Met de uitvoering van
het definitieve plan krijgen zowel

op de juiste wijze aanbieden van
huisvuil en grof vuil. Daarnaast is
het natuurlijk de taak van de
diensten om naast het gewone
ophaal- en veegwerk, tijdig klach-
ten af te handelen. Het verkeer in
Zevenkamp moet zich ook beter
aan de regels houden. Op sommi-
ge plekken, denk maar aan de
Zevenkampse Ring, wordt nog
steeds te hard gereden. We heb-
ben daarom besloten om meer en
strenger te controleren en zono-
dig beboeten. Ook zullen kinde-
ren en jongeren geconfronteerd
worden met hun gedrag in het
verkeer. Vier kinderen die naast
elkaar fietsen, levert natuurlijk
ook gevaarlijke situaties op,
evenals jongeren die onverant-
woord hard op hun scooter rij-
den.”

Nesselande
Voor Nesselande zijn er ook prio-
riteiten gesteld die alle te maken
hebben met veiligheid. Aan de
eerste prioriteit, het terugdrin-
gen van de overlast van jongeren
op scooters op de Wollefop-pen-
weg, is al  succesvol gewerkt.
Ook wat betreft de overlast van
het bouwverkeer zijn er maatre-
gelen genomen. Uiteraard zal er,

zolang er gebouwd wordt, bouw-
verkeer zijn, maar er is nu duide-
lijk aangegeven van welke wegen
gebruik gemaakt mag worden.
Een andere zaak waar ook al aan
gewerkt is, is de waarborging van
de brandveiligheid  van  wonin-
gen.

De deelgemeentevoorzitter be-
nadrukt in zijn verhaal dat de
wijkveiligheidsactieprogramma’s
niet alleen nieuwe maatregelen
zijn. Met een aantal zaken was de
deelgemeente reeds bezig. Ook
maakt hij duidelijk dat voor de
precieze invulling van sommige
maatregelen het wachten nog is
op de Wijkanalyse, deze zal na de
zomervakantie klaar zijn. In een
volgende editie van Wijkbreed
zullen we hierop terugkomen.

Volgens  de  vorige  maand  verschenen  cijfers  over  de  veiligheid  in  de
Rotterdamse  wijken  (de  zogenaamde  Veiligheidsindex)  scoort
Zevenkamp,  evenals  vorig  jaar,  een  6,9  en  valt  hiermee  in  de  catego-
rie  ’aandachtswijk’.  Het  cijfer  is  het  resultaat  van  de  combinatie  van
feiten  (hoeveel  inbraken,  meldingen  van  vandalisme  enzovoort.)  en
gevoelens  van  (on)veiligheid  volgens  in  de  wijk  werkzame  professio-
nals  en  bewoners  van  Zevenkamp.  

voor wat kleinere zaken zoals
brievenbussen en naamplaatjes,
die worden opgeknapt of ver-
nieuwd. Alle woningen en portie-
ken hebben straks nieuwe voor-
deuren die beter bestand zijn
tegen inbraak. Dit is onder ande-
re een maatregel in het kader van
het Politiekeurmerk Veilig Wo-
nen. Om dit keurmerk op wo-
ningniveau te behalen, wordt ook
allerlei hang- en sluitwerk ver-
nieuwd. Bewoners kunnen met
het Politiekeurmerk een lagere
premie bij hun inboedelverzeke-
ring aanvragen.

Bij nieuwbouw hoort bouwverkeer.

Nieuwe regels moeten zorgen voor een betere verkeerssituatie.

Bewoners krijgen ook nog enkele
keuzes voorgelegd. Zo wordt de
nieuwe keuken in drie verschil-
lende kleuren geleverd.  Daar-
naast wordt er tegen betaling
dubbelglas geplaatst. Iedere
bewoner krijgt een persoonlijk
aanbod voor deze optie. 

De werkzaamheden aan de bui-
tenzijde zijn deze maand gestart.
Na de bouwvakvakantie wordt
begonnen met het vervangen van
de keukens. De uitvoering van
het gehele straatplan is over ruim
negen maanden gereed.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 50
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 50
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


