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Zoals u wellicht in diverse andere publicaties hebt kunnen lezen,
start Gemeentewerken Rotterdam, binnenkort in opdracht van het
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en de deelgemeente Prins Alexander
met de reconstructie- en onderhoudswerkzaamheden aan de
Zevenkampse Ring (Zuidring), de Zevenkampseweg, Schollevaartse
Dreef en de Tochtenweg. Het tijdstip en de aanvang van deze werk-
zaamheden is gepland in week 24 en gaat in vier fases.

Fase 1, Tochtenweg, ontsluiting
Nesselande tot en met de krui-
sing Zevenkampse Ring en de

Schollevaartse Dreef,
Fase 2, Noordelijke rijbaan Zeven-
kampse Ring vanaf de kruising

Schollevaartse Dreef tot de krui-
sing met de Zevenkampseweg,
(de rechter rijbaan gezien vanaf
de Capelseweg),
Fase 3, Zuidelijke rijbaan Zeven-
kampse Ring vanaf de kruising
Schollevaartse Dreef tot de krui-
sing met de Zevenkampseweg,
(de linker rijbaan gezien vanaf de
Capelseweg),
Fase 4, Zevenkampseweg, inclu-
sief de kruising met de Zeven-
kampse Ring.

Omleidsrouteborden op tijd
Tijdens de werkzaamheden in
fase 3 en fase 4 kan het voorko-
men, dat er in een weekend en
avond gewerkt zal worden. Door
middel van redactie- en omlei-
dingsrouteborden worden de
weggebruikers bijtijds op de
hoogte gehouden van de afslui-
tingen en de te volgen omleiding-
routes. Ten behoeve van deze
omleidingsroutes wordt geduren-
de de werkzaamheden de bus-
sluis aan de Victor van Vriesland-
straat en de Cole Porterstraat

re, commerciële inrichting te
geven. 

Kappen noodzaak
De deelgemeente stelt, dat de
kap noodzakelijk is voor de uit-

breiding van de Zevenhuizerplas,
die tweemaal zo groot moet wor-
den. De oevers moeten opge-
hoogd worden en tevens grote
delen van dit terrein. De beplan-
ting en de bomen hebben dan
geen kans om te overleven en
moeten dan ook volgens de deel-
gemeente gerooid worden. 

15 verdiepingen altijd zichtbaar
Omwonenden en natuurliefheb-
bers zijn erg teleurgesteld over
het feit dat de deelgemeente zo’n
groot stuk groen wil weghalen,
dat nu volwassen begint te wor-
den. Volgens de omwonenden wil
de deelgemeente dit doen om het
terrein onder andere bouwrijp te
maken. De plassen worden pas in
2010 één geheel. Er zou aan de
andere kant van de plas een
nieuw stukje natuur aangelegd
worden (weer 20 jaar wachten
voordat de bomen weer een beet-
je boom geworden zijn). Maar
waarom hier iets creëren wat er al
is en waar zoveel gebruik van
wordt gemaakt. Opgeven voor
bebouwing dat misschien niet
eens haalbaar is?! (onder andere
een congrescentrum van mini-
maal 15 etage’s hoog). 

Tevens is het verkeerd bij de

omwonenden en betrokkenen
overgekomen, dat de gemeente
juist twee dagen voor het broed-
seizoen wilde gaan rooien. In het
gebied broeden tal van vogels. De
betrokkenen hebben zich dan
ook verenigd om hiertegen
samen bezwaar te kunnen maken
en een kort geding aangespannen
tegen de gemeente.

De uitspraak van de rechter
Het verzoek om voorlopige voor-
ziening werd afgewezen. Er mag
dus in het broedseizoen van 15
maart tot en met 15 juli beslist

Foto: Corstiaan Breedveld.

Foto: Corstiaan
Breedveld.

Foto: Corstiaan
Breedveld.

VVoooorr  kkllaacchhtteenn  oovveerr  ddee  bbeezzoorrggiinngg::  004400  -  22662288001177  ((VVSSPP  ccaallll-cceennttrree))

opengesteld voor verkeer.

Enige overlast onvermijdbaar
Ongetwijfeld zullen de werk-
zaamheden voor overlast zorgen.
Daar is helaas niet aan te ontko-
men. De overlast wordt zoveel
mogelijk beperkt. 
Voor belangrijke gebeurtenissen

zoals huwelijk, begrafenis en der-
gelijke tijdens de werkzaamhe-
den, kunt u contact opnemen met
de heer G.A. Wabbijn van ge-
meentewerken. 

Hij is bereikbaar op nummer 06 -
22930407.
Alvast bedankt voor uw begrip.

GGrroottee  oonnddeerrhhoouuddsswweerrkkeenn  ggaaaann  vvaann  ssttaarrtt

NNiieeuuwwss  oovveerr  hheett  ooeevveerrppaarrkk

De Jacques de Graaf weg uit, de Wollefoppenweg oversteken, rechtuit is er links van
het paaltje de naaktrecreatie en rechts (ook achter de afzetting), het oeverpark hele-
maal tot en met rechts achteraan doorloopt.

Foto: Corstiaan Breedveld.Dit was een stuk oeverparkt. 

Het gaat hier alleen om de kap,
die vlak voor het broedseizoen
was gepland. De deelgemeente is
met het Masterplan Oeverpark
van zins om dit gebied rond de
Zevenhuizerplas een geheel ande-

Het verzoek van de deelgemeente Prins Alexander om een kapver-
gunning te krijgen voor  58 bomen en 51.219 m2 houtopstand ten
noorden van de Wollefoppenweg is afgewezen. Een actieve groep van
bewoners en natuurliefhebbers uit Zevenkamp en Zevenhuizen heeft
dit voor elkaar gekregen door naar de rechter te stappen. De zitting
bij de Rechtbank te Rotterdam (bij de voorzieningenrechter) was op
23 maart 2004.

niet worden gerooid. De flora en
faunawet geeft geen ontheffing
voor broedvogels. Tevens werd
bepaald, dat de gemeente Rotter-
dam de griffierechten en proces-
kosten moet vergoeden aan de
verzoekers (betrokkenen).
Een eerste overwinning dus voor
deze groep aktieve bewoners.
Wordt vervolgd.

Meer informatie
Te verkrijgen bij de WijkInfor-
matiewinkel Zevenkamp, Spinet
(naast het postkantoor), telefoon
010 - 2892404.

Vanaf het kruispunt van de Schollevaartse Dreef en de Zevenkampse
Ring tot aan de Zevenkampse Weg gaat op de schop.

Vanaf het kruispunt van Zevenkampse Ring en de Zevenkampse
Weg gaat de Zevenkampseweg eveneens op de schop in fase 4.
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Zelfstandigen in Zevenkamp

OOookk  eeeenn  SSttrraaaattmmuuzziikkaanntt  iiss  eeeenn  KKlleeiinnee  ZZeellffssttaannddiiggee!!
In Wijkkrant Bugel ditmaal ruim baan voor een wel heel oud feno-
meen, namelijk de Straatmuzikant. Vandaag de dag door de
Stedelijke Bestuurders ruimhartig toegelaten en zelfs aangemoe-
digd. Een heel verschil met lang geleden. In de jaren twintig van de
vorige eeuw werd het muziek maken op straat door het stadsbe-
stuur gezien als een vorm van bedelarij en derhalve streng verbo-
den.

CCoolluummnn  ddee  BBrraaiinnbbrreekkeerr  

VVaakkaannttiiee-BBrraaiinn

Is het u ook wel eens overkomen? Je bent op je vakantiebe-
stemming en dan blijk je iets nodig te hebben dat je thuis
hebt laten liggen. Gevolg: vakantie verregend alles door-
weekt of wat nog erger is: vakantie afgebroken en veel onno-
dig geld uitgegeven.  Daarom onderstaand een rijtje van de
spulletjes die je bij je moet hebben op vakantie. En omdat
deze column de titel ’Brainbreker’ heeft krijgt u de opdracht
te bedenken wat er allemaal had kunnen gebeuren als u het
betreffende artikel thuis hebt laten liggen en juist zo hard
nodig hebt. 

Adressen van familie thuis voor de groetjes uit....., 
Autopapieren....., Batterijen voor zaklamp al er ’s-nachts.....,
Bestek....., Boeken....., Betaalpassen....., Carnet om op de
camping te mogen staan....., Credit-Card....., Draagbare
radio/CD-speler....., Duikbril  en snorkel.....,
Eigendomspapieren om aan de douane te kunnen laten zien
dat je dat dure spul niet op de zwarte souvenirsmarkt hebt
gekocht....., Fototoestel en rolletjes of andere geheugenme-
dia (bij digitale camera)....., Geld gewisseld....., Gereedschap
voor als ..... kapot gaat....., Haringen (handig om een tent
vast te zetten)....., Hand free telefoon....., Inentingen gere-
geld.....? Instapkaart niet verliezen bij het tax-free inko-
pen....., Jerrycan voor extra water/benzine....., Kaarten (voor
de route en om te spelen)....., Krant doorstuuradres.....,
Laarzen en lantaarn (met batterijen) om bij een nachtelijke
bui de tent....., Medicijnen....., Night-view bril voor als je ’s-
nachts....., Oplader voor batterijen voor camera’s.....,
Onderdelen  zoals autolampjes....., Paspoort....., Pincode.....,
Postverzorging thuis geregeld met de buurvrouw?
Quarantaine voorkomende maatregelen getroffen?
Regenkleding voor ‘s.nachts….., Rijbewijs; Reisverzekering
afgesloten? Spelletjes....., Slaapzak....., Schep voor ’s-nachts
als die bui de tent....., Tickets (als u gaat vliegen), Trui voor
’s-nachts, telefoonnummers om passen te blokkeren,
Uitzwaaiers en wegbrengers afgesproken? Dus ook ophalers
van Schiphol? Verrekijker, Vouchers (anders kom jet het hotel
niet in), Video-camera, Wandelschoenen  als je bergen in
gaat, X .....  Voor X zet u maar door het artikel dat ingepakt
hebt en dus van deze lijst af kan.Niet alles hoeft natuurlijk
mee. Bijvoorbeeld een radio. Het EK in Portugal kunt u over-
al in Europa volgen en over de hele wereld zijn Europese
kranten te koop. Is ook nog rustiger voor uw mede strand-
bezoekers.
Kom gezond en behouden terug en laat ons eens weten of u
tijdens uw vakantie inderdaad in een situatie bent gekomen
waarvan je moet zeggen: ”Had ik nou mijn..... maar niet ver-
geten en mijn hersens gebruikt, dan was.....

Ik  wens  u  een  prettige  vakantie

In die dagen was zelfs ’levende
muziek’ in de café’s niet toege-
staan. In het bijzonder hadden de
Heren Bestuurders van onze stad
een hekel aan het harmonica en
de accordeon. Voor blaasinstru-
menten kneep men een oogje
dicht! Met muziek ontloken aan
harmonica of accordeon hadden
zij het niet op. Het ’gemene’ volk
-althans in de ogen van de sterke
arm van de Wet– liet zich op de
klanken van dergelijke instru-
menten graag verlokken tot een
dansje. En dansen was ook al een
minderwaardige bezigheid van
het gewone volk. Verboden dus al
dat vermaak want van dansen
komt drinken en andere liederlij-
ke bezigheden! De straatagenten,
dienders geheten toentertijd,
keken dus scherp naar  overtre-
ders van de stedelijke politiever- De straatmuziekant speelt van alles.

Foto: Corstiaan Breedveld.

ordeningen. De straffen waren
niet mals. Die dagen liggen
gelukkig ver achter ons.

Ook onze woonwijk kent op tal
van plaatsen nabij winkelcentra
straatmuzikanten. Onlangs
knoopte ik een gesprek met één
van hen aan. Helaas tevergeefs
want de jonge accordeonist sprak
nagenoeg geen woord Neder-
lands. Met moeite wist ik zijn
landsaard te achterhalen en zijn
leeftijd. Helaas sprak ik niet zijn
landstaal. Onze conversatie was
dus van korte duur. Toch wil ik u
de jeugdige straatmuzikant niet
onthouden, want hij weet met
zijn rappe vingertjes  leuke melo-
dietjes aan zijn instrument te
ontlokken. En dat is in ons jachti-
ge bestaan toch maar mooi mee-
genomen.                   Rinus Klein Foto: Rinus Klein.

LLeekkkkeerr  eetteenn  mmeett  ......
aarrtt iinn

Laten we deze keer eens pesto maken, u weet wel, een soort pasta in kleine potjes waar veel voor betaald
moet worden. Voor weinig geld echter maakt u zelf uw pesto, niet moeilijk, kost alleen wat tijd, maar
bovenal net zo lekker of zelfs lekkerder. Wat ook belangrijk is, is dat u verse ingrediënten kunt gebrui-
ken. Let wel, dit is slechts een suggestie van de ingrediënten, want u kunt net zo varieren als u dat
wenst.

Om te beginnen neemt u een scheutje olie naar keuze: olijfolie, gewone slaolie of wat uw smaak maar is.
Neem een ons cashew noten, hazelnoten of amandelen. Druk de gekozen noot met de platte kant van uw
mes in stukjes. Pers een of twee tenen knoflook en doe die in een vij-
zel of een beker. In de vijzel kunt u straks de spullen fijnstampen.
Heeft u geen vijzel neem dan een staafmixer die in de beker past.
Pluk een takje rozemarijn, thijm en peterselie, snij ze wat fijn en doe
ze bij de knoflook en de noten in de olie. Voeg wat gehakte olijven
naar keuze toe, een goede rijpe doch harde tomaat, nu nog wat zout,
peper, oregano erbij. Denk er ook aan dat u wat oudere kaas of blau-
we kaas erbij kunt doen.

Maal alles tot een goede brij ontstaat en doe die brij in een potje, u
hebt dan inmiddels wel 150 cc brij. De brij is enkele dagen houdbaar
en heel lekker als u er wat van door de sla roert. Wat ook erg lekker
en Italiaans is vooral, om wat van de pesto door de pasta te roeren.
Afhankelijk van de ingrediënten, kunt u de smaak variëren, door bij-
voorbeeld kerrie de boventoon te laten voeren, of juist weer met
paprika te werken, of met extra veel knoflook. Tien tenen knoflook
behoort ook tot de mogelijkheden. Bakt u zelf uw brood? Neem dan
twee of drie theelepels van de pesto en meng die met het brooddeeg.
Heerlijk versgebrakken brood met kaas of zo.     Eet smakelijk

Pesto zelf maken

Ingrediënten  voor  1  pot  van
150  cc.

Olijfolie
2  Tenen  knoflook
Peper
Zout
100  gram  amandelen  of  cas-
hewnoten  of  hazelnoten
Rozemarijn  (vers  of  gedroogd)
Thijm
Selderij
Paprika
Tomaat
Kaas
Gember
Mosterd

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
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Kinderkleding-
en speelgoed-

beurs

Iedere laatste dinsdag van de
maand.

.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.

Er zijn inmiddels meer dan
1800 deelnemers.

Van 10.00 tot 12.00 uur 
kinderkleding/speelgoed 

brengen.
Van 13.00 tot 15.00 uur 
kinderkleding/speelgoed 

verkoop.
Van 16.00 tot 16.30 uur 

ophalen restant 
kinderkleding/speelgoed.

+ de opbrengst van het 
verkochte minus 20%. 

Deze 20% is voor de zaalhuur,
eventueel nieuw aan te schaf-
fen materialen en voor nieu-
we activiteiten in De Scheg.

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

Wijkaccommodatie  de  Scheg  010-44563993

In de maanden juli en augustus is
het programmaboekje 2004/2005
van wijkaccommodatie De Scheg
zowel in Zevenkamp als Nesse-
lande verspreidt. Mocht u het
onverhoopt niet ontvangen heb-
ben dan kan u het programma-
boek alsnog ophalen bij het wijk-
centrum aan het Ambachtsplein
141. Wilt u openingstijden weten
of andere informatie? Wij zijn
telefonisch te bereiken op num-
mer 010-4563993.

Wij zien u graag tegemoet bij een
van onze activiteiten of voorstel-
lingen in het nieuwe seizoen!

Sport op het Ambachtsplein
In samenwerking met Sportsti-
mulering Alexander organiseert
Wijkaccommodatie De Scheg een
kooivoetbal toernooi op het Am-
bachtsplein.

Op dinsdag 6 juli 2004.
Van 12.00 uur tot 16.00 uur.

Zorg dat je erbij bent, want het
belooft een sportief spektakel te
worden!  

Meer informatie is ruim op tijd te
lezen in de kranten en op de pos-
ter in de wijk!

Openings-  en  sluitingstijden  wijkgebouw  De  Scheg

Vrijdag 9 april gesloten Goede vrijdag
Maandag 12 april gesloten 2e Paasdag
Woensdag 5 mei gesloten Bevrijdingsdag
Donderdag 20 mei gesloten Hemelvaartsdag
Maandag 31 mei gesloten 2e Pinksterdag

Week 28
Maandag 5 juli van 08.30 uur - 16.30 uur geopend
Dinsdag 6 juli van 08.30 uur - 16.30 uur geopend
Woensdag 7 juli van 08.30 uur - 16.30 uur geopend
Donderdag 8 juli van 08.30 uur - 16.30 uur geopend
Vrijdag 9 juli van 08.30 uur - 16.30 uur geopend

Week 29-30-31-32
dinsdag 14 juli tot en met 3 augustus 

van 08.30 uur - 12.30 uur geopend
Woensdag van 15 juli tot en met 4 augustus 

van 08.30 uur - 12.30 uur geopend
Donderdag van15 juli tot en met 5 augustus 

van 08.00 uur - 12.30 uur geopend
Week 33
Maandag 9 augustus van 08.30 uur - 16.30 uur geopend
Dinsdag 10 augustus van 08.30 uur - 16.30 uur geopend
Woensdag 11 augustus van 08.30 uur - 16.30 uur geopend
Donderdag 12 augustus van 08.00 uur - 16.30 uur geopend
Vrijdag 13 augustus van 08.30 uur - 16.30 uur geopend

U hebt een kind thuiswonen dat
sociaal/emotioneel gezien, niet
zelfstandig kan wonen en een
huishouden beheren. Uw kind
wordt meerderjarig, heeft zijn
eigen verlangens of u bent zelf
toe aan uitwonen. Uiteindelijk
krijgt u een verwijzing naar een
vorm van beschermd wonen.

Zevenkamp mag zich gelukkig
prijzen, dat er al sinds 9 oktober
1982 zo’n woonsituatie in de
wijk bevindt, want het maakt een
wijk wel compleet. Het woonge-
bouw heeft de naam Almondehof
meegekregen en heeft voor alle
twintig bewoners behalve een
eigen slaapkamer van elf vierkan-
te meter, drie woonkamers. De
ene woonkamer wat groter dan
de andere. De twintig bewoners
hebben zelf de drie groepen een
beetje verdeeld. De groepen
bestaan uit acht, zeven en vijf
personen. Elke woonkamer heeft
een eigen keuken. Al naar gelang
de behoefte bestaat wordt door
de begeleiders gekookt, samen
met de bewoners.

De oudste en de jongste
Cobie is niet alleen de oudste
maar ook de langstwonende be-
woonster. Ondanks haar 80e jaar,
gaat ze nog een reisje op de Rijn
maken. De jongste bewoonster is
28 jaar.

Andere tijden andere behoeften
Met de tijden veranderen ook de
behoeften. Het gebouw had oor-
spronkelijk slechts één grote
woonkamer waarin alles plaats-
vond en er was een kok, die de
maaltijden bereidde. In de jaren
negentig zijn drie woonkamers
van de ene woonkamer gemaakt,
waarin er keukens werden ge-
plaatst. De bewoners konden
toen al meer zelf kokkerellen. Nu
is het alweer 2004 en worden er
plannen gemaakt tot verdere ont-
wikkeling van de zelfstandigheid
van de bewoners, want de bege-
leiders proberen wel de bewo-
ners te sturen en te stimuleren.

Nog zelfstandiger
De bedoeling is, dat er aparte-
menten gebouwd gaan worden,
zodat iedere bewoner zijn eigen
huis krijgt, met als extra een ont-
moetingsruimte voor iedereen.
Dat is wel zo fijn voor het bezoek
of de familie, want die kan men
ontvangen in het eigen aparte-
ment en men is niet meteen bij
iedereen op bezoek.

Nog meer keuzes
De bewoners kunnen steeds
meer eigen keuzes maken, waar-

door hun zelfstandgheid vergroot
wordt. Zo is er een bewoners-
raad, die elke maand vergadert.
Onder andere vonden de bewo-
ners het fijn om voor wat het
eten betreft, meer keuzes te krij-
gen, want eten wat de pot schaft
is ook niet alles. Nu kunnen ze
via Apetito maaltijden,  zelfs sei-
zoenmaaltijden, bestellen via een
weekmenu. Zo is het ’s winters
meer erwtensoep en dergelijke
en ’s zomers paëlla en zo. Ze vin-
den het heerlijk. Elke week een
menu kiezen voor de volgende
week en ieder voor zich. De maal-
tijden worden gezamenlijk gege-
ten, maar een ieder kiest zijn
eigen maaltijd.  

De raad wordt ook gevraagd om
zitting te nemen bij sollicitaties,
aanschaf van meubilair enzo-
voort.

Dagbesteding
Het viel wel op dat het niet zo
druk was, maar dat komt omdat
de meeste bewoners  naar een
dagbesteding gaan. Gewoon
gaan werken dus. Zo werkt er
één bij een fietsengroothandel,
waar hij onderdelen sorteert,

wielen spaakt en soms de kas
beheert of John, u kent hem vast
wel, werkt regelmatig bij Excel-
sior als terreinknecht. Wat hij
daar allemaal doet is eigenlijk te
veel om op te noemen. Misschien
is het een leuk idee om hem eens
op locatie te volgen. Als John
jarig is, komen ze van Excelsior
met zijn allen even langs. Dan is
het een groots feest. Anderen
gaan weer naar clubjes. Sommige
bewoners gaan eten bij de Scheg
of Uittiebuis, of zomaar bij een
Zevenkamper.

Helemaal thuis
Het mooie van Almondehof is,
dat de bewoners volledig geac-
cepteerd zijn door de omwonen-
den, de Zevenkampers. Dat is
niet helemaal vanzelf gegaan,
maar de begeleiders zijn wel
vooral in het begin, naar buiten
getreden en hebben overleg met
omwonenden gevoerd met als
resultaat dat de omwonenden de
bewoners bij naam kennen, te
eten vragen en altijd wel een
vriendelijk woordje hebben.

Vrijwilliger worden of klusser?
De betrokkenheid van de begelei-
ding is als overal in de zorgsector
ook bij Almondehof opvallend
groot. Kom niet aan de bewo-
ners, want de begeleiding komt
direct voor ze op. Maar een zorg-
sector kan echt niet zonder vrij-
willigers. Die doen vaak de extra
dingen voor en met de bewoners.
Als u eens wist, wat een vrijwilli-
ger voor vreugde kan brengen in
andermans leven, dan is het toch
echt: eenmaal vrijwilliger, altijd
vrijwilliger.
Klust u graag, maar bent u uitge-
klust, kom dan eens praten met
Thijs, er is altijd wel een klusje te
doen.

Verhuizing
De plannen voor een verhuizing
zijn nog niet definitief. Er zijn
een aantal opties, één ervan is
een nieuw pand bouwen, maar
dan wellicht in Nesselande. Zo’n
verhuizing zou wel jammer zijn,
want  wat blijft er van Zevenkamp
dan nog over: een saaie boel? Wij
van de redactie zouden deze
Zevenkampers niet graag zien
verdwijnen.

Op www.maaskringgroep.nl staat
meer informatie en wilt u zich als
vrijlliger of klusser opgeven, belt
u naar Thijs op 010 - 4554476.

Tekst & foto’s: Corstiaan Breedveld

BBeesscchheerrmmdd  zzeellffssttaannddiigg  wwoonneenn

John (links), Jan (midden) en Rob (rechts)zitten nog even gezellig na de lunch lekker
in hun achtertuin van de zon te gieten.

Nog even schommelen in de achtertuin, wie zou dat niet willen doen?

Steef, wie kent hem niet, altijd op weg
naar zijn werk.
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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
Buurthuis  Uittiebuis  Programmaoverzicht  Telefoon  010-44555017

De bijeenkomsten bestaan, naast
de theorie over deze onderwer-
pen en groepsgesprekken hier-
over, uit het bespreken van per-
soonlijke ervaringen, oefeningen
en wekelijks huiswerk. Een actie-
ve bijdrage hieraan wordt als
voorwaarde voor deelname ge-
steld.
De cursus start in september/
oktober, plaats en tijdstip zijn
nog niet bekend.
Voor meer informatie en aanmel-
ding kunt u contact opnemen
met:
Mecheline van Zon, telefoon 010
- 4553799 of
Ieke Wichers, Telefoon 010 -
4205055.

Rouwbegeleidingsgroep
Een rouwbegeleidingsgroep is er
om, onder deskundige begelei-
ding, gelegenheid te bieden aan
mannen en vrouwen die hun
levenspartner hebben verloren,
met elkaar de problemen rond dit
verlies te bespreken en zo moge-
lijk tot een andere/nieuwe zinge-
ving te komen.
Dit is een samenwerking van
MDA en Stichting Buurtwerk
Alexander. 
De cursus start in september,
plaats en tijdstip zijn nog niet
bekend. Voor meer informatie en
aanmelding kunt u contact opne-
men met:
Mecheline van Zon, telefoon 010

-  4553799 of
Karina van der Made, telefoon
010 - 2863744.

Contacten en vriendschappen
Deze cursus is ontwikkeld voor
vrouwen vanaf circa 60 jaar die
hun bestaande vriendschappen
willen verbeteren of nieuwe
vriendschappen willen sluiten.
Onderwerpen die aan bod komen
zijn onder andere: 

*) wat is vriendschap, 
* wat wil je binnen een vriend-
schap, 
* zelfwaardering, 
* hoe leg je een eerste contact en
* omgaan met teleurstellingen. 

5555-pplluusssseerrss

SSttiicchhttiinngg  ZZaahhrraa

IInntteerrccuullttuurreellee  ffeeeesstteenn

Stichting Zahra heeft inmiddels
een jaar haar huisvesting in
buurtcentrum Uittiebuis. Stich-
ting Zahra is van en voor allocht-
one vrouwen in de deelgemeente
Prins Alexander. Het is een vrij-
willigersorganisatie, die in 1997
is ontstaan op initiatief van een
aantal allochtone vrouwen. Het
multiculturele bestuur bestaat uit
7 vrouwen van verschillende
nationaliteiten.

Veel praten en luisteren
Het belangrijkste doel van
Stichting Zahra is het bevorderen
van integratie van allochtone
vrouwen hier in deze deelge-

meente. Dit doet zij door nauw
contact te hebben met allochtone
vrouwen, veel te praten en te lui-
steren naar wat zij te zeggen heb-
ben. 
Ook werkt Stichting Zahra waar
mogelijk, samen met andere
organisaties aan activiteiten waar
allochtone en autochtone vrou-
wen samen komen. Zoals onder
andere de uitavonden met het
VIP, om de maand op vrijdag-
avond in de Oriënt en Uittiebuis,
de internationale vrouwendag,
interculturele vieringen zoals het
suikerfeest en het interculturele
kinderfeest, de multiculturele
brunch van 5 mei 2004.

Koffieochtenden
Daarnaast geeft Stichting Zahra
raad en advies en wijst vrouwen
de weg naar organisaties en der-
gelijke. Hiervoor is de koffieoch-
tend iedere vrijdagmorgen een
belangrijke en gezellige ontmoe-
tingsactiviteit. Het is toegankelijk
voor alle vrouwen.

Het motto van deze stichting is:
"Vrouwen over de hele wereld
hebben meer met elkaar gemeen
dan dat zij van elkaar verschillen".
Dit blijkt ook telkens weer als
vrouwen samenkomen.

Telefoon 010 - 4205783
Bestuur stichting Zahra

Internationale vrouwendag
In de deelgemeente Prins Alexan-
der organiseren we in samenwer-
king met diverse organisaties een
feestelijke, gezellige, informatie-
ve dag met een ontspannen sfeer
voor vrouwen van allerlei cultu-
ren, waarin ontmoeting tussen
vrouwen voorop staat. Het pro-
gramma zal in februari 2005 via
affiches en artikelen in de krant
bekend gemaakt worden.
Op dinsdag 8 maart 2005.

Diwali
Hindoestaans feest in november
2005, de juiste datum en het juis-
te programma worden later
bekend gemaakt.

Holy viering
De Holy viering is een Hindoe-
staans religieus feest en heeft
enkele elementen in zich waar-
mee we een link kunnen leggen
met Nederlandse feesten en die
ons soms de diepere betekenis of
rituele oorsprong van elementen
in onze Nederlandse feesten doet
beseffen. In samenwerking met
Stichting Oalt zullen we dit feest
organiseren.

In maart 2005. De exacte datum
en het programma zal in het
voorjaar 2005 bekend gemaakt
worden via affiches en artikelen
in de krant.

Internationaal kinderfeest (van
origine Cocuk Bayrami =Turks
kinderfeest)

Dit internationale kinderfeest is
van origine een Turks nationaal
feest en heeft niets met religie te
maken. Het bestaat sinds 1923
wanneer Turkije tot een repu-
bliek werd uitgeroepen. Al een
aantal jaren geleden is dit feest
door de verenigde naties uitge-
roepen tot internationaal kinder-
feest, omdat er kinderen uit zeer
veel landen aan deel nemen en
bij elkaar komen om het geza-
menlijk te vieren.
In april 2005 (de officiële datum
is 23 april) 

5 mei viering
Een dag waar aan de vrede wordt
herinnerd en gevierd door middel
van leuke activiteiten, volg de
kranten voor meer informatie
vanaf voorjaar 2005.

De Speeltuin Taka -Tuka-land
Wilt u meer weten over het jaar-
programma van de Speeltuin,
over sponsors, hulp van vrijwilli-
gers, of waarom de speeltuin
Taka-Tuka-Land heet, enzovoort,
surf dan naar http://pippi.wol-
web.nl of naar  http://www.lang-
kous.wolweb.nl; of naar http://
www.taka-tuka-land.wolweb.nl.
Of u wacht onze Nieuwsbrief af,
die we zoals altijd aan het eind
van het jaar in de wijk versprei-
den. Dus Let op uw brievenbus!

Duimdrop
De Duimdrop is open. Voor infor-
matie over het programma en de
openingstijden kan men bellen
naar Buurtcentrum Uittiebuis,
Willem te Molder: 010-4555017.

Bert Boender makelaardij 
is verhuisd uit Zevenkamp.

Tegelijk heeft Boender Makelaardij een nieuwe
start gemaakt en heet nu

Comfort Makelaardij

Pruimendijk 354
2989 AR Ridderkerk

Telefoon 078 - 6840027
Gsm 06 -54975092

info@comfortmakelaardij.nl
www.comfortmakelaardij.nl
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Mijnheer Wim gaat aan het einde
van het schooljaar met pensioen.
Juf Anouk Verhaaff gaat ons aan
het einde van het schooljaar ver-
laten. Zij heeft twee jaar op de
Vliedberg gewerkt en verruilt
onze school voor een VMBO
school in Ridderkerk. Naast dit
vertrek verwelkomen wij Nathalie
van Lievenoogen en Monica Vila.
Zij gaan in het nieuwe schooljaar
een kleutergroep doen.

Materieel en gebouw
In of vlak na de grote vakantie
worden er zonneschermen aan
de buitenkant van de lokalen ge-
plaatst. Ook worden de toiletten
van een speciaal gecoate vloer
voorzien. Beide voorzieningen
zullen het werkklimaat en de
hygiëne op school nog meer ver-
beteren. Eindelijk is het hoge hek
tussen gymzaal en kleuterspeel-
plaats geplaatst. Nu maar hopen
dat het helpt. (Zie vandalisme).

Vandalisme
Met regelmaat heeft de school te
maken met de gevolgen van van-
dalisme. Tijdens de dagen rond
Hemelvaart zijn kinderen, waar-
schijnlijk ook van onze school of
gezeten hebbend op de Vlied-
berg, op het dak van de school
geweest en hebben daar de nodi-
ge ruiten vernield en rotzooi naar
binnen gegooid. Als u in de buurt
van de school bent of woont,

Basisschool de Vliedberg uit
Rotterdam Zevenkamp heeft op
woensdag 9 juni 2004 met al haar
leerlingen een supergezellige
sportdag gehad. Er werden voor
alle leeftijdsgroepen circuits met
toepasselijke spelletjes uitgezet.
Overal rond de school konden
groepjes kinderen lekker met
elkaar op een sportieve wijze hun
krachten meten. Natuurlijk stond
’samen spelen’ hierbij voorop.

Leerlingen van het Thorbecke
Lyceum hebben ook dit jaar weer
de Vliedberg geassisteerd en de
nodige taken rond de sporten en
spelletjes voor hun rekening
genomen.

Het sportevenement vindt plaats
in het Hoge Bergse Bos rondom
Sportentrum ’OutdoorValley’ te
Bergschenhoek. Op deze dag
staan van 10.00 uur tot 18.00 uur

enthousiaste en ervaren sporters
klaar om je nieuwe sportervarin-
gen te laten beleven, tenminste
als je durft! De avonturendag is
een evenement dat geschikt is

voor iedereen. Een familie-evene-
ment waarbij gezelligheid en bui-
tensporten centraal staan. Een
dag die je op een sportieve- of
recreatieve manier kan beleven.

Recreatieve avonturen
De recreatieve avonturen behel-
sen activiteiten waar je al je cre-
atieviteit en passie in kwijt kunt.

Het vurige avontuur
Dit avontuur is een bezoek aan
het keramiekcentrum van Joop
Cock waar deelnemers een mok
kunnen glazuren en beschilderen
met hun eigen naam, De mokken
worden gebakken, waardoor je er
ook uit kunt gaan drinken.

Het aardse avontuur
Dit avontuur is uitgezet voor de
rollende bezoeker, die op eigen

inline-skates een tocht door het
gebied wil maken. 

Het natte avontuur
Dit avontuur is een route door
het gebied over het water, gezel-
lig met de kano spetteren en
spatten in de vrije natuur. 

Het lucht avontuur
Dit avontuur geeft je de mogelij-
heid te genieten van echte roof-
vogels. Er worden demonstraties
gegeven waarin je, van heel
dichtbij, kunt zien wat roofvogels
doen om aan hun eten te komen.

Het actieve avontuur
Het actieve avontuur is voor de
doener. Alle sporten staan onder
begeleiding van ervaren sporters.
Wat kun je zoal allemaal doen?
* Rolskiën

* Paardrijden
* Sledehonden rennen
* Mountainbiken
* Autopetten
* Kanovaren
* Vlotvaren
* Zeilen
* Survival
* Bergbeklimmen
* Boogschieten
* Vliegeren
* Kruisboogschieten

Verder zijn er demonstraties ter-
reinrijden met four-wheel drive
wagens en wordt er hard gewerkt
om de sport paintball te laten
ervaren.

Toegang tot alle activiteiten 6
euro. Er rijdt ook een gratis pen-
delbus van station Alexander naar
het Buitensportcentrum en v.v.

wees dan alert en maak melding
van dit vandalisme bij de school
of de politie.

Hondjes
Ouders nemen graag hun hondje
mee bij het brengen en ophalen
van de kinderen. Voor veel kinde-
ren is dat heel gezellig, maar
sommige kinderen vinden het
een beetje (of heel erg!) eng.
Zelfs als de hond een goedaardi-
ge sul is, zijn ze soms bang. Als
ouderraad willen we iedereen
vragen daar een beetje rekening
mee te houden. Het is zeker niet
de bedoeling om ouders te vra-
gen de honden thuis te laten,
zoals kennelijk eerder was begre-
pen. Dat is helemaal niet nodig.
Maar misschien kunnen we ze
iets verder van de ingang, of bui-
ten het hek laten, zodat de kin-
deren er niet langs hoeven lopen
als ze dat eng vinden.

Een makkelijke oplossing, waar-
mee iedereen tegemoet kan wor-
den gekomen!! 

OOvveerr  ddee  VVlliieeddbbeerrgg

VVeerrkkeeeerrsseexxaammeenn  BBuusskkeesssscchhooooll

44ee  AAvvoonnttuurreennddaagg::  kijken,  durven  en  vooral  doen  op 2277  jjuunnii  22000044

Sportdag op de Vliedberg
De dag duurde van 8.30 uur tot
12.30 uur en na afloop kregen
alle deelnemende leerlingen een
mooi aandenken.
Om de traditionele sportdag een
extra betekenis  te geven werd de
dag worden geopend en gesloten
met ’Streetdance’. Hieraan deden
alle leerlingen, leerkrachten en
begeleiders tegelijk mee. De
Streetdance stond onder leiding
van Daniëlle Scheuders ‘Daan’
zoals ze ook genoemd werd, is
ouder van een van de leerlingen.
Als opening en sluiting van een
sportdag was dit een hele leuke
en gezellige activiteit en er werd
dan ook met spanning naar uitge-
keken.

Mijn naam is Ryshica en ik zit in
groep 7 van de  Ds. J.J. Buskes-
school. Samen met de andere kin-
deren van de groepen 7 heb ik
meegedaan aan het fietsexamen. 

Fietskeuring
We hebben eerst een fietskeuring
gehad. De politie heeft gekeken
of je goede remmen had, of dat je
bel het deed, of dat je voor- en
achterlicht het deden, of dat je
stuur en handvaten goed vast
zaten en of je goede reflectoren
had. Als je fiets in orde was,
kreeg je een sticker. Als het niet
goed was kreeg je een kaartje
waar op stond wat er gemaakt

moest worden.

Allemaal geslaagd
Na de fietskeuring kregen we ons
theorie-examen, hier hadden we
veel voor geoefend. Iedereen was
uiteindelijk geslaagd. 12 Mei had-
den we ons praktijkexamen. We
moesten door Zevenkamp fietsen
en overal zaten ouders die keken
of we ons wel aan de regels hiel-
den. Het was belangrijk dat we
goed naar de borden keken en
dat we steeds onze vinger uitsta-
ken. Ook hiervoor is iedereen
geslaagd. We hebben een echt
verkeersdiploma gekregen en
ook een kalender. 
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juni wordt het echte schilder-
werk verricht. Op deze middagen
worden de grote panelen beschil-
derd, die later tegen de muren
van de onderdoorgang aange-
bracht worden. Tijdens de vrij-
dagmiddag is er voor de kinderen
ook een voetbaltoernooitje,
waarvoor je je kunt opgeven bij
de Duimdropcontainer. (kosten 1
euro). Op zaterdagmiddag kun-
nen kinderen, na het schilderen
even springen op het springkus-
sen. Alle hulp is welkom.

De activiteiten worden georgani-
seerd door de bewonersgroep in
samenwerking met het opbouw-
werk, kunstenares Yvon Koop-
mans, Vestia, Duimdrop en buurt-
huis Uittiebuis.

De bewonersgroep VIPZ, actief in
de buurt Vak E, heeft de schilder-
spullen weer uit de kast gehaald.
Een jaartje geleden hebben zij
met elkaar de ondergang, ter
hoogte van de Zevenkampsering
nummers 1089-1099, beschil-
derd. De saaie onderdoorgang is
opgefleurd met schilderingen van
kinderen. Maar er is nog een
onderdoorgang en die wordt de
komende tijd aangepakt. 

Een voorproefje
Afgelopen woensdagmiddag 26
mei heeft de eerste activiteit
plaatsgevonden. In samenwer-
king met Duimdrop hebben kin-
deren tekeningen gemaakt voor
het ontwerp. Op vrijdagmiddag
18 juni en zaterdagmiddag 19

ZZoommeerrsscchhootteell    llll    
TTeelleeffoooonn  001100  -  44221100557722

Voor de zevende keer heeft de
projectgroep Zomerschotel, sa-
menwerking van jongerencen-
trum THE little CAVE, Stichting
Buurtwerk Alexander, Sportsti-
mulering Alexander en de politie
een spannend programma in
elkaar gezet. Zomerschotel heeft
muziek, dans, theater, kunst,
sport en kinderactiviteiten te
bieden. Het festival richt zich
daarbij op alle leeftijdsgroepen.
Naast een programma in de
diverse disciplines zijn er diverse
kramen aanwezig met onder
andere doc.shop, VBP Prinsen--
land

Jongeren, kunst en cultuur
Voor jongeren is er door vier sta-
giaires uit het jongerenwerk een
aparte plek ingericht. Jongeren
kunnen op die dag met behulp
van een kapster, visagiste, body-
painting en iemand die helpt bij
het trendy vermaken van kleding
een modeshow in elkaar zetten.
Aan het eind van de dag zal de
kleding en aparte make up en
kapsels getoond worden op een
catwalk, begeleid door een DJ.
Een nagelstudio met trendy
nagels en sieraden maakt het
geheel af.
De graffiti ontbreekt ook dit jaar

niet. Niemand minder dan BES,
die ook aan de Graffitiwall in het
Prinsenpark meewerkt gaat kunst
spuiten.

Muziek
Naast dit aparte gedeelte vlamt
Zomerschotel met nieuwe
namen, zoals de Mighty Pirates,
skabende uit België, Breakdancer
en rapper Noah Campbell  met
DC Real 67 Rhytmic Combat (HIP
HOP), de HAVO voor muziek en
dans jongerenbigband, Soul
Beats inc., heftige power percus-
sie, opzwepende ritmes waarbij
diverse stijlen op een onortho-
doxe wijze worden gemixt. 

Sport, Kids, 
De sport komt dit jaar met een
aantal clinics, voetballen twee
tegen twee, darten, krachtsport,
de klimtoren, de kano’s en sport-
verenigingen, die hun sporten
laten zien. Bij de kinderen zal
wederom de mogelijkheid zijn
om zelf papierbakken te beschil-
deren en deel te nemen aan een
gave percussieworkshop, georga-
niseerd door Adrian vakkracht
van activiteitencentrum Zjaak.

Theater
Dit jaar zijn er maar liefst drie

VVIIPPZZ  -  VVaakk  EE
Pakt  de  schilderspullen  weer  uit  de  kast

DDee  BBOOZZ  oopp  iinntteerrnneett
wwwwww..bboo77kkaammpp..nnll

EEddiittiiee  88  oopp  zzoonnddaagg  2277  jjuunnii  22000044
acts die het publiek vermaken,
straattheater op z’n best. Twee
dames met een acrobatische
kamasutravoorstelling op het rit-
me van housebeats. Een stelt-
loopster, die zelfs nog kan dan-
sen en een mooi uitgevoerde
robot die zonder te praten het
contact met het publiek aangaat.

Terras
Last but not least treden de
Nuevos Tangueros, het tango-
kwintet op het terraspodium op.
Zij spelen klassiekers uit het
moderne tangorepertoire. Milon-
ga’s  en tango’s van o.a. Astor
Piazzolla worden afgewisseld
met stukken die door bevriende
componisten speciaal voor het
kwintet zijn gecomponeerd.
Het horecaterras op Zomerscho-
tel heeft twee wereldsmaken te
bieden en de gewone Hollandse
patatkraam. Voor de koele dran-
ken is er een ruime bar aanwezig.
Banken en stoelen maken het ter-
ras af tot een van de centrale
plekken op Zomerschotel.

Het festival duurt van 13.00 uur
tot 18.00 uur en is gratis toegan-
kelijk. Voor het uitgebreide pro-
gramma is op www.littlecave.nl
meer informatie ter beschikking. 

Yvon Koopmans houdt een van de kunstwerkjes omhoog.

Vanaf eind juni 2004 heeft de Be-
wonersorganisatie Zevenkamp
een eigen website op het inter-
net: www.bo7kamp.nl

Visitekaartje
De website is in eerste instantie
een visitekaartje, een nieuwe
manier voor de organisatie om
zich aan de buitenwereld te pre-
senteren. Op de website wordt
belangrijke informatie gegeven
over de organisatie en haar acti-
viteiten. Het gaat hier om werk-
groepen als verkeer en wijkbe-
heer, maar ook de WijkInfor-
matieWinkel en het opbouw-
werk. Een goede afwisseling van
tekst en fotomateriaal zorgt dat
alle informatie makkelijk te

begrijpen en snel te vinden is.
Verder is er speciale aandacht
voor Opzoomergroepen uit de
wijk, die een verslag van hun
feest op de website kunnen laten
plaatsen. 

Nieuw logo
Eerder dit jaar heeft grafisch ont-
werper Lodewijk Pauwe voor de
BoZ een nieuw logo ontworpen
(zie afbeelding). Het logo symbo-
liseert de samenwerking tussen
bewoners(groepen) in de wijk.
Vanzelfsprekend is het logo te
vinden op www.bo7kamp.nl

Vanaf eind juni/ begin juli zal de
website beschikbaar zijn op in-
ternet. Na de zomervakantie kunt
u er meer over lezen in de
Zevenkamp Bugel.

Voor contactgegevens zie de
colofon op pagina 3.
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PPeerrssbbeerriicchhtteenn
ROTEB

Textielinzameling Rotterdam
succesvol. Rotterdammers boden
in 2003 een grote hoeveelheid
textiel gescheiden aan. Ten
opzichte van 2002 is de ingeza-
melde hoeveelheid textiel meer
dan verdrievoudigd. Van 240.000
naar 840.000 kilogram in 2003.
Het succes van de textielinzame-
ling komt door het plaatsen van
70 nieuwe, bovengrondse textiel-
containers. Burgers kunnen nu
veel gemakkelijker dichtbij huis
hun gebruikte kleding en textiel
aanbieden. De textielcontainers
zijn geplaatst door het Leger des
Heils, Stichting Humana en KICI
Kledinginzameling. 
Roteb heeft met de charitatieve
instellingen een contract voor
zes jaar gesloten. Het textiel
wordt door de charitatieve instel-
lingen gesorteerd en verkocht
aan handelaren. Met de op-
brengst worden noodhulp- en
ontwikkelingsprojecten in de

derde wereld gesteund. Met de
charitatieve instellingen is gere-
geld, dat een deel van het ingeza-
melde textiel wordt terug gege-
ven aan Roteb. Op die manier
zorgt het reinigingsbedrijf er-
voor, dat ook de Piekfijn kring-
loopwinkels verzekerd blijven
van een constante hoeveelheid
verkoopbare kleding. In Rotter-
dam is immers ook behoefte aan
tweedehands kleding.

Nog eens 35 containers
De plaatsing van de textielcontai-
ners is nog niet ten einde. Bin-
nenkort worden nog 35 contai-
ners geplaatst in de deelgemeen-
ten Charlois, Feijenoord en IJssel-
monde. Met Delfshaven en het
Centrum is Roteb in gesprek over
het aantal textielcontainers, die
daar geplaatst kunnen worden.
Door de extra plaatsing van con-
tainers verwacht Roteb, dat het
inzamelresultaat verder oploopt
tot een niveau boven het gemid-
delde van andere grote steden.

Terminale Zorg

Vrijwilligers terminale zorg Rot-
terdam zoekt nieuwe vrijwilli-
gers.

De Stichting Vrijwilligers Termi-
nale Zorg (VTZ) Rotterdam start
een cursus voor nieuwe vrijwilli-
gers. Vrijwilligers bij VTZ bieden
ondersteuning aan zieke mensen
die thuis willen sterven. Wanneer
de familie de zorg even wil over-
geven, kan zij een beroep doen
op vrijwilligers van VTZ. 
Steeds meer mensen doen een
beroep op VTZ, daarom zijn er

nieuwe vrijwilligers nodig. De
VTZ is op zoek naar mensen met
een warm hart, gezond verstand
en inlevingsvermogen. Mensen
die kunnen luisteren en met een
dosis levenservaring. Minimaal
moet men twee dagdelen be-
schikbaar zijn.
De VTZ biedt een introductiecur-
sus aan en een ondersteuning
van de coördinator.

Belangstellenden kunnen telefo-
nisch contact opnemen met Wil
Popma, coördinator voor Rotter-
dam Noordoost telefoon 010 -
2826253.

Het armoedeplatform

Het platform Prins Alexander
organiseert zaterdag 11 septem-
ber 2004 het grote Blutfestival
op het Prins Alexanderplein. Dit
festival start met een Blutontbijt
en eindigt om 17.00 uur.

Ondanks de armoede is het toch
zaak om aan het leven deel te
blijven nemen, dat kan op een
creatieve manier. Maar die moet
je wel aanleren of weten. Ook al
ben je niet arm, het kan je wel
overkomen, dus erover nadenken
en ermee bezig zijn is ook
belangrijk.

Het wordt een leuk festival waar
velen bij betrokken worden en
iedereen welkom is. Het festival
wordt nog leuker en actiever, als

de mensen uit groepen en instel-
lingen uit de lokale samenleving
er aan bijdragen.

De organisatie heeft zelf al een
een aantal voorbereidingen
gedaan zoals het blutontbijt,
klussen- ruil- en reparatiemarkt,
een dress for succes modeshow,
muziek, gratis sporten op het
plein en een quiz voor politici.
Ook zijn er workshops waar
belangstellenden hun overtollige
voorraad gaven, zodat er iets
moois van gemaakt kan worden.

Wilt u of uw organisatie actief
deelnemen aan het Blutfestival
neem dan contact op met de
organisatie.

email: j.buskens@sonor.nl
Telefoon: 010 - 4208267.

www.degroenagenda.nl

Kent u de Groen Agenda al? Nee?
Die wordt uitgegeven door de
geemnte Rotterdam. Daarin
staan allerlei activiteiten die
met de natuur te maken hebben. 

Op woensdag 23 juni bijvoor-
beeld is er een fietsroute
Kralingen. De route start op de
hoek van de Willem Ruijs-
laan/Oude Dijk, bij het beeld mil-
joenen tranen. Om 10.00 uur, de
kosten bedragen 3 euro.
Aanmelden bij 010 - 4362844.

Georganiseerd door Gilde Rotter-
dam. www.gilde-rotterdam.nl.

Of wat dacht u van deze: ope-
ning jeneverpad. Start aan het
Sta-tionsplein/hoek Meent Rot-
terdam. Om 15.00 uur (tijd onder
voorbehoud). Inlichtingen bij 010
- 4656496. Georganiseerd door
Rotterdams Milieucentrum.
www.milieucentrum.rotterdam.nl.

Ouderen  nieuws  Zevenkamp

Nieuwe  uitgave  informatieboekje    (  010    -    4556667  )

kunt u gratis meenemen onder
andere ja/nee en nee/nee stickers,
aanbod van cursussen, activitei-
ten, plattegronden, gezondheids-
wijzer etc. etc. Tevens liggen op
de leestafel diverse (wijk)bladen
ter inzage: consumentengidsen,
seniorenmagazine, woonnet etc.
en informatie over aparte losse
activiteiten in de omgeving. Voor
nieuwe bewoners van de wijk is
er een gratis tasje verkrijgbaar
met praktische informatie over
de wijk en onder andere een plat-
tegrond. 

De WijkInformatieWinkel is een
onderdeel van de B.O.Z. (Bewo-
ners Organisatie Zevenkamp).
Heeft u gegronde klachten, vra-
gen, opmerkingen of leuke tips
aangaande de wijk dan kunt u
deze melden in de WijkInfor-
matieWinkel. Samen met u gaan
wij dan aan de slag!

De WijkInformatieWinkel is te
vinden aan het Spinet naast het

Het plezierige van de WijkInfor-
matieWinkel Zevenkamp is, dat
voor het stellen van vragen over
de wijk Zevenkamp  (op een heel
breed terrein), er vooraf geen
afspraak gemaakt hoeft te wor-
den. Gewoon even binnenstap-
pen gedurende de openingstij-
den. U kunt zelf rondkijken en de
informatie opzoeken of  informa-
tie vragen aan de medewerkers
van de Wijkinformatiewinkel.
Ook kunt u hier terecht voor
informatie voor het organiseren
van activiteiten in de wijk.

Opzoomeren
In de WijkInformatieWinkel kunt
u op dinsdag en donderdag spe-
ciaal terecht voor opzoomeren.
De aanmeldkaart waarop u aan-
geeft wat u wilt gaan organiseren
voorzien van minimaal 5 handte-
keningen van bewoners die mee
gaan doen, kunt u dan inleveren
in de WijkInformatieWinkel..
Na goedkeuring van de opbouw-
werker wordt deze aanmeldkaart
naar het buro opzoomer mee
gestuurd. Nadat het buro
opzoomer mee zijn goedkeuring
heeft verleend stuurt deze de
opzoomerbon naar u toe. Deze
bon kunt u inwisselen in de
WijkInformatieWinkel, wel eerst
even een afspraak maken. 

Veel folders beschikbaar
Er is in de winkel een groot aan-
bod aan foldermateriaal op een
heel breed terrein. Deze folders

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

Let op: in schoolvakanties
afwijkende openingstijden!! 

formatie via de weekbladen
zoals de Zevenkamp Bugel
of aankondigingen bij Uit-
tiebuis, de Scheg, de Wijk-
InformatieWinkel etcetera.

In dit boekje vindt u vele
adressen van:
Algemeen Alarmnummer, 
Apotheek Zevenkamp,
Bewoners Organisatie Ze-
venkamp,
Buurtbemiddeling,
Bibliotheek, 
Deelgemeente,
Dierenartsen, 
Eneco, 
Fysiotherapie, 
Gezondheidscen-tra, 
Huisartsen, 
Maaltijden, 

Ouderenhuisvesting, 
OPZ (Ouderen Platform
Zevenkamp), 
OV-reis-in-formatie, 
Politie, 
Postkantoor, 
Recreatie Zevenkampse
Ring, 
Roteb, 
Sopa, 
MDA, 
Sociale zaken, 
Tandartsen, 
Taxi, 
Tuinieren, 
Vervoer op maat, 
Waterbedrijf, 
Wijkbus, 
de Scheg, 
IJsselland, 
Ziekenfondsen

Het ouderenplatform
heeft weer een boekje
samengesteld met infor-
matie voor ouderen in
Zevenkamp.

Doelstelling van het
ouderenplatform
Het Ouderenplatform Ze-
venkamp (OPZ) werkt aan
een draagvlak voor plan-
nen, die betrekking heb-
ben op de belanggen en
leefstijlen van 55+ bin-
nen de wijk Zevenkamp.
Het platform richt zich
daarbij op organisaties en
groepen die zich inzetten
voor deze doelgroep.

Het platform geeft ook in-

Een aantal web-sites verzameld voor de computeraars
www.tweevoeter.nl
Loopt u graag, dan is dit
iets voor u! Allerlei
mogelijkheden tot wande-
len

www.fietspad.nl
Zelf een ligfiets bouwen?
Jazeker, staat ook op deze
site, net als een aantal
andere fietswetenswaar-
digheden.

http://www.holland.com
De vvv site voor Neder-
land, er staan wel 34
musea vermeld. Dus altijd
wel wat te doen.

www.wandelpad.nl
Voor als u van wandelen
houdt, staan hier veel
wandelroutes.

www.digitalestadmaas-

sluis.nl
Bijvoorbeeld het smartlap-
penkoor, wilt u die ook eens
horen? Neem dan contact
op met de voorzitter, tele-
foon: 010-5926214

www.enfb.nl.
Veel wetenswaardigheden
en leuke dingen van de
Enige Echte Nederlandse
Fietsen Bond

postkantoor Ambachtsplein, tele-
foon 010 - 2892404. Postadres:
Ambachtsplein 141, 3068 GV
Rotterdam. U bent van harte wel-
kom, ook als u zomaar eens in de
winkel wilt kijken!! 

De Wijkinformatiewinkel is vrij
toegankelijk voor iedereen!

Nieuws  van  de  WijkInformatieWinkel
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Dienstverlening
Algemeen Alarmnummer
Politie/Brandweer/Ambulance
112
Alleen voor spoedeisende
hulp en levensbedreigende
situaties.

Bewonersorganisatie 
Zevenkamp (BoZ)
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
010 - 2892400
010 - 2892409

Wijk Informatie Winkel
Bezoekadres: Spinet (naast
het postkantoor)
010 - 2892404

Buurtbemiddeling
Kooikerkweg 221
3069 WP Rotterdam
010 - 4560409

Leger des Heils 
Kerkgenootschap
Kooikerweg 12 – 14
3069 WP Rotterdam
Telefoon: 010 - 2202542
Telefax  : 010 – 4208655

Leger des Heils Welzijn- en
Gezondheidszorg
Maatschappelijk centrum
Rotterdam
Kooikerweg 28

3069 WP Rotterdam
Telefoon: 010 - 2229888
Telefax  : 010 – 2229800

Ouderenplatform 
Zevenkamp
Zevenkampse Ring 864
010 - 4556667

Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Alexander
(MDA)
Hieronder vallen de Dienst-
verlening, het Algemeen en
School Maatschappelijk Werk,
het Ouderenwerk, de Sociale
Raadslieden, het Groepswerk,
het Steunpunt Mantelzorg en
het steunpunt Vrijwillige
Hulpdiensten. 

Regiokantoor Noord 
(Ommoord/Zevenkamp/Nes-
selande)
Thomas Mannplaats 301/ 305
3069 NJ Rotterdam
010 - 2868100

Cultuur en vrije tijd
Buurthuis Uittiebuis
Victor E. Vrieslandlaan 150
3069 WC Rotterdam
010 - 4555017

Jongerencentrum 
’The Little Cave’
Nieuwermeer 101

3068 Rotterdam
010 - 4210572
www.littlecave.nl

Wijkgebouw de Scheg
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
010 - 4563993

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

Roteb Oost
Lucy Vuylstekeweg 5
3066 GT Rotterdam

Klachten
010 - 2458000

Grof vuil
010 - 2458000
Een afspraak maken tussen
08.00 en 16.00 uur

Reinigingspolitie
010 - 2458000

Piekfijn Kringloopwinkels
Aluminiumstraat 6
Milieupark
Nikkelstraat 131b
010 - 2458000

Politiebureau Zevenkamp
Zevenkampse Ring 340
3068 HG Rotterdam
0900 - 8844

Sociale Zaken en Werkge-
legenheid (SoZaWe)
Prins Alexanderplein 6
3009 AV Rotterdam
010 - 2868499

Medisch
Apotheek zevenkamp
Imkerstraat 35
3068 GX Rotterdam
010 - 4553472
Geopend: 08:30 tot 17:30 uur

Dierenartsenpraktijk 
Zevenkampsering
Zevenkampse ring 741
3069 MD Rotterdam
010 - 4557410

Dierenartsenpraktijk 
Timmermans
Toon van Vlietstraat 25
3069 ZP Rotterdam
010 - 4213176

Gezondheidscentrum 
Zevenkamp
Imkerstraat 31
3068 GX Rotterdam
010 - 4551677

GGD gezondheidslijn

010 - 4339966
www.ggd.rotterdam.nl

Huisartsen
F. Quispel en C.R.A. Verdonk
Bergumermeer 15
3068 KN Rotterdam
Quispel 
010 - 4555959
Verdonk 
010 - 2202185

Huisartsenpraktijk 
Wollefoppen
Art Tatumstraat 14
3069 PX Rotterdam
010 - 4562540

Thuiszorg Zevenkamp
010 - 2826060
Acute hulp na kantoor-uren
010 – 2826282

Wonen
Huursubsidielijn Rotter-dam
Algemene informatie.
(Tijdens kantooruren).
0800 - 4890000

Vestia Rotterdam Noord
Bezoekadres Weena 718
0800 - 1404

Woonbron Maasoevers
Zevenkampse Ring 342
3068 HG Rotterdam
010 – 2868866

De oplossing van Bugel 2 was: Mensen vieren feest op koninginnedag. Thema voor deze puzzel is: Brood.
De redactie van de Bugel wenst alle deelnemers veel puzzel-plezier. Ook deze keer zijn er  prijzen te win-
nen. Uit de goede inzendingen zullen drie winnaars worden getrokken. De eerste prijs is voor M. Kock van
de Boy Edgarstraat, de tweede prijs is voor Mevrouw J. van Es aan de Tochtenweg en de derde prijs is voor
P.J.H. Verroen aan de Zevenkampse Ring. U kunt uw prijs afhalen bij de BOZ, u weet wel.

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

Alle inzendingen voor 1 augustus 2004 naar de redactie van de Bugel. (Zie colofon pagina 3).

BBuuggeellss  PPuuzzzzeellrruubbrriieekk

HHaannddiiggee  aaddrreesssseenn  oomm  ttee  wweetteenn

Boerenbruin
Bruinbrood
Chiabatta
Croissant

Krentenbol
Lampionnetje
Maanzaadpuntje
Maisbrood
Manna
Matze
Meergranen
Mik
Mira
Muesli
Paasbrood
Pistolet
Pitah
Plaat
Pompoen
Puntje
Rogge
Rotterdammer
Sandwich
Sesambolletje
Stok
Suikerbrood
Timp
Turfje
Vijf granen
Vloer
Waldkorn
Zuurdesem
Zweeds wit

Alison
Apebrood
Baguet

m e s e d r u u z k n i p w y
i z t l w c h i a b a t t a t
r t o a k r e n t e n b o l h
a a k m u e s l i a d a r d a
b m a p e b r o o d o x b k t
o s u i k e r b r o o d e o i
e c r o i s s a n t r u k r p
r j o n m v e m k v b f c n i
e j t n u p d a a z n a a m s
n n t e p b f n d v i d n a t
b t e t l v d n e i u o k i o
r i r j a l o a t j r o h s l
u w d e a o o o j f b r c b e
i s a g t e r b e g d b i r t
n d m g p r b z m r k t w o u
p e m o n o s i l a m s d o r
m e e r g r a n e n s r n d f
i w r z t b a g u e t e a o j
t z c p o m p o e n o k s l e

Kadetje
Kerstbrood
Knackebrot
Knip

WWoolllleeffooppppeennwweegg  iinn  ttwweeeeëënn
Aan de rand van Zevenkamp ligt de veelbesproken Wollefoppenweg.
Een verbindingsweg tussen de President Wilsonweg in Ommoord en
de Groeneweg nabij Nesselande. Met het verder ontwikkelen van de
nieuwbouwwijk Nesselande is de verkeersdruk op de Wollefoppen-
weg danig toegenomen. Ook wordt deze weg gebruikt als sluiprou-
te om de files op de A20 te ontwijken.

Voor voetgangers, fietsers, bewo-
ners en bedrijven aan de Wolle-
foppenweg  is dat een zeer ver-
velende ontwikkeling. In het be-
stemmingsplan Nesselande is de
afsluiting van de Wollefoppen-
weg vastgelegd, echter wanneer
deze wordt gerealiseerd is niet
aangegeven. Het dagelijksbe-
stuur van de deelgemeente Prins
Alexander heeft onlangs het be-
sluit genomen om de Wollefop-
penweg voor doorgaand verkeer
op twee plaatsen af te sluiten.

Twee bussluizen
Per 1 juli 2004 wordt de Berm-
weg ter hoogte van de Wollefop-
penweg 1 en de Bermweg num-
mer 2 afgesloten voor autover-
keer. Hier worden een buissluis
en een keerlus aangelegd.

Per 1 augustus  wordt de tweede
knip gerealiseerd.  Op de Wolle-
foppenweg wordt ten hoogte van
de woningen met de huisnum-
mers 57d en 59a eveneens een
buissluis aangelegd. Autoverkeer
wordt zodoende geweerd.

Heeft u nog bezwaar?
Het besluit is genomen na het
houden van hoorzittingen en het
onderzoeken van de voor- en
tegens. Belanghebbenden kun-
nen  tot zes weken na verzendin-
gen van het besluit  een bezwaar-
schrift indienen bij de deelge-
meente Prins Alexander.  Voor na-
dere informatie kunt u terecht bij
de deelgmeente Prins Alexander
of de WijkInformatieWinkel van
de bewonersorganisatie Zeven-
kamp. 

Onder de noemers ’handen uit de mouwen’  en ’samen met uw buren’
zijn inmiddels vele bewoners met hun buren aan de slag gegaan om
een straatactiviteit voor te bereiden  en mogelijk al uit te voeren. Eet
Smakelijk, Kinderspel, Bezemwagen, hartelijk Welkom, Ons Terras en
Samenspel zijn de thema-keetwagens waaruit gekozen kan worden. 
Meer dan 40 straten hebben zich  aangemeld. In verband met het EK-
voetballen in Portugal  kunnen straten ook nog  een gratis EK-BOX in
huis halen. Toeters, posters, oranjevlaggetjes en dergelijke maken
het feest kompleet. Inmiddels zijn vele straten in Zevenkamp al uit-
bundig oranje getooid, nu nog winnen!
Mocht u vragen hebben en of  u aan willen melden voor een straat-
actie dan is deze informatie voor u van belang. In verband met de
komende zomervakantie-periode is  de Bewonersorganisatie Zeven-
kamp, de WijkinformatieWinkel en het Opbouwwerk beperkt bereik-
baar. Voor openings- en sluitingstijden zie  de rubriek van de WIW
elders in deze krant. In noodgevallen kunt u kontakt opnemen met
Buro OpzoomerMee telefoon 010 - 2131055. 

Opzoomeren laat Zevenkamp 
geel en oranje kleuren


