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Hoe gaat het Doolhof er uit zien? En wat gaat het worden, welke
keuze wordt er gemaakt? Zowel mensen die het graag bij het oude
laten als bewoners die vinden dat het heel anders moet, zijn het er
over eens dat het Doolhof dringend aangepakt zou moeten worden.
Temeer daar het onderhoud en het beheer de laatste jaren te wensen
over laat.

Doolhof opgeknapt:  de drie voorstellen

Op bewonersavonden, uitge-
schreven door de deelgemeente
Prins Alexander, waren verhitte
discussies over hoe men dan wel
vond dat het moest worden.
De verschillende ideeën zijn door
de deelgemeente genoteerd en
meegenomen in de uitwerking.
Csaba Zsiros heeft dit uitgewerkt
en daar zijn drie denkrichtingen
uit voortgekomen, gebaseerd op
de eventueel beschikbare finan-
ciële middelen.

A: de minste kosten
B: iets uitgebreider
C: een heel andere aanpak

In alle drie varianten verdwijnen
de muurtjes van het Doolhof en
worden deze gesloopt. De drie
tekeningen zijn alleen een sug-
gestie waarbij zichtbaar wordt
wat er voor een bepaald bedrag
realiseerbaar is. 
De voorkeur van bewoners en
ook het dagelijks bestuur van de
deelgemeente Prins Alexander
gaat uit naar idee C. Maar daar-
mee is niet gezegd dat het C gaat
worden. 
Er zullen financiers gevonden
moeten worden, daar de deelge-
meente de financiële middelen
voor de uitgebreidere plannen
niet in de begroting heeft. Om
een van de plannen toch mogelijk
te maken is het van belang dat de
wethouders van de Coolsingel
worden uitgenodigd en persoon-
lijk komen kijken om te kunnen

zien dat de aanpak van het
Doolhof nodig is en ook dat
investeren een goede zaak is
omdat het een fantastisch visite-
kaartje kan worden voor de over-
gang Zevenkamp-Zevenhuizer-
plas-badplaats.
Want de Zevenhuizerplas-bad-
plaats is bedoeld om een boven-
wijks recreatiegebied te worden
en is tevens van belang als groen-
voorziening voor de gehele wijk.
De betrokken bewoners in de
directe omgeving van het Doolhof
-Wollefoppenpark zijn voorne-
mens om een stichting voor het
Wollefoppenpark op te richten.

De Bewonersorganisatie zal het
vervolg en planproces van het
project  Doolhof-Wollefoppen-
park gaan volgen.
Wij hopen in de volgende uitgave
van de Zevenkamp Bugel meer te
kunnen melden en misschien de
op te richten stichting aan u te
kunnen voorstellen.
Het resterende deel van het
Wollefoppenpark komt waar-
schijnlijk pas over een aantal
jaren aan de beurt. 

U kunt de illustraties zoals afge-
beeld in deze krant ook bekijken
via de website van de deelge-
meente Prins Alexander. De illus-
traties zijn uitgewerkt om de dis-
cussie over dit gebied op gang te
brengen en bewoners te inspire-
ren Ze zijn uitdrukkelijk niet
bedoeld om nu te kiezen voor A,

de eerste denkrichting A: de minste kosten

de tweede denkrichting B: iets uitgebreider

de derde denkrichting C: een heel andere aanpak

Vindt u het ook leuk om stukjes te schrijven?
Wij zij altijd op zoek naar mensen die een rubriekje 

willen verzorgen.
Bel de BOZ voor meer informatie. Adres: zie colofon.
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Zelfstandigen in Zevenkamp

’Graag gedaan’ Super de Boer vernieuwde supermarkt
12 juli jongstleden was voor
Jeroen Koppenaal en zijn winkel-
personeel een heuglijke dag. Op
die dag werd de totaal vernieuw-
de en verbouwde vestiging aan
het Ambachtsplein feestelijk
geopend. 

Column: Geduld

Wat kan het moeilijk zijn om je geduld te bewaren, om geduldig (af)
te wachten. Persoonlijk heb ik regelmatig moeite om niet ongedul-
dig te zijn. Toch is het in vele opzichten goed om geduld te heb-
ben. Helaas werkte het op mij, als kind reeds, als een rode vlag op
een stier wanneer mijn moeder mij vermaande met de wijze woor-
den: 'Geduld is zulk één schone zaak, meisje...' , Ik werd daar alleen
maar boos van. Want dat is een deel van het ongeduldig zijn: boos-
heid, bezig zijn met je zelf en je eigen drukte. Ongeduld en geduld
zijn van alle tijden, maar het lijkt soms alsof steeds meer mensen
eerder en meer ongeduldig zijn dan vroeger. Voeg daaraan toe een
gebrek aan zelfdiscipline om die boosheid, die haast en die drukte
te controleren en je hebt een explosief mengseltje mens. 
Een gezonde en milde (zelf)discipline is niet alleen goed voor je
eigen welbevinden, je bloeddruk en je humeur. Het bevordert
bovendien respect, zowel voor je zelf als voor anderen. Het bete-
kent dat je jezelf niet willoos overlevert aan je driften, maar die
onder controle van je eigen wil houdt. Je moet er alleen wat zelf-
discipline voor opbrengen. En het mooie is dat je je daarna beter
voelt. Hoe vaker je het ongeduld in jezelf de baas bent, hoe beter
je je gaat voelen en hoe relaxter je wordt en hoe vriendelijker de
mensen om je heen worden. Geduld kan heel lonend zijn, kijk naar
de kat: die wacht zijn kans geduldig af om op het juiste moment
toe te slaan. En, als je geduldig bent, kom je tot rust.
Onderzoek eens of je jezelf onder controle kunt houden als die
oude dame met rollator (tergend) langzaam oversteekt. Stop je
auto en wacht rustig tot ze aan de overkant is. Probeer eens niet te
gaan staan zuchten of wiebelen bij de kassa als degene voor je niet
zo snel haar portemonnee kan vinden of als er iets mis gaat bij de
kassa, maar laat die jongen met slechts twee boodschappen even
voorgaan. Laat de passagiers eerst uitstappen voordat jij de metro
in gaat. Wacht rustig als de automobilist voor je niet meteen ziet
dat het verkeerslicht op groen springt, ga niet meteen op je claxon
slaan. Laat je niet opfokken en blijf kalm wanneer iemand een fout-
je maakt in het verkeer. Jouw ongeduld verbetert namelijk helemaal
niets aan de situatie - het gaat dan niet sneller of zoals jij het
wenst. Er zijn zoveel dingen waar je helemaal niets aan kan doen
dan gewoon even wachten, even rust. 
Dat is niet altijd makkelijk om te doen, maar hé, de goede dingen
in het leven zijn meestal niet makkelijk te verkrijgen. En het maakt
de sfeer op straat, in de metro, in de winkel er zoveel beter op.
Ik las laatst in een tijdschrift de volgende spreuk over geduld:
'Geduld is het vermogen je motor stationair te laten draaien wan-
neer je hem het liefst verschrikkelijk op zijn staart zou trappen.'
Veel geduld gewenst ...... Dalia

Voor het zover was moest er ech-
ter heel veel werk worden verzet.
Allereerst moest de oude ingang
(vroeger de winkel van boekhan-
del De Boekelier) worden ver-
plaatst naar de ruimte van een
vroegere kledingwinkel. In die
ruimte zijn nu de kassa's
geplaatst. Links van de nieuwe
ingang werd de winkelruimte
voorzien van een toonbank voor
de verkoop van rokerswaren,
strippenkaarten en postzegels. 
Het totale interieur onderging
een complete gedaanteverwisse-
ling, de brood- en kaastoonbank
zijn nu bemand en de ruimte
voor verse waren - groenten en
fruit - gekoelde en diepvriespro-
ducten aanmerkelijk vergroot. En
alles overzichtelijk gepresen-
teerd, een lust voor het oog!

De winkelmanager Jeroen Koppe-
naal en zijn winkelpersoneel zijn
zichtbaar trots op het behaalde
resultaat, eigenlijk in korte tijd
gestalte gekregen.  Voor de klan-
ten moet winkelen vanaf nu een
waar feest zijn. 

Lekker eten met ...

School de Vliedberg: Musical Switch

art in
Een heerlijk bijgerechtje voor bij een maaltijdsalade. Het is warm het
het is pittig, het is heel verrassend.

Gebruik voor dit recept een courgette of een aubergine of allebei kan
ook natuurlijk. Snijd de kop en de staart eraf om vervolgens de groen-
te overlangs of in ronde plakken te snijden van 1 tot 1 1/2 cm dik.
Bestrooi de beboterde bakplaat licht met peper en zout en leg hier de
plakken op. Leg op elke plak een hoeveelheid blauwe kaas naar
smaak, leg er ook een dun plakje boter op. Bestrooi daarna met zout
en peper en/of gekruide paneermeel. Ook weer geheel naar smaak.

De plaat in de hete oven voor 10 minuten ongeveer (totdat de groen-
te gaar is en de kaas een bruin korstje heeft). Serveer vlak voor het
eten bij bijvoorbeeld de salade. Wat het extra lekker kan maken is een
paar eetlepels sesamzaad droog roosteren in de koekepan met even-
tueel wat zout. Strooi de geroosterde zaadjes over de salade en de
gegratineerde aubergine/courgette Eet smakelijk!

Courgette of aubergine met blauwe kaas

Ingrediënten
Aubergine
Courgette
Peper
Zout
Boter
Kruidenpaneermeel

De nieuwe toonbank in Super de Boer.

Daverend optreden!
De leerlingen van groep 8 heb-
ben dit jaar de musical Switch
gekozen voor hun eindoptreden.
De uitvoering was sprankelend,
spetterend, kleurrijk en werd vol
overgave neergezet. De ouders
in de zaal glommen na afloop
dan ook terecht  van trots en
beloonden hun kinderen met
een staande ovatie. Het optre-
den was een toonbeeld van
saamhorigheid en enthousias-
me. Iets waar wij als
Vliedbergteam ook tevreden op
terugkijken.

Foto: Rinus Klein
De redactie van wijkkrant Bugel
wenst de winkelchef en zijn team

medewerkers voor de toekomst
heel veel succes.

Trots mag Jeroen Koppenaal zeg-
gen "Graag gedaan!"     



Maandag
Aerobics - Callanatics 09.30 uur - 10.30 uur Inlichtingen aan de zaal bij Bep Ophof
Copperdh. Country Line Dancers 13.00 uur - 15.00 uur Inlichtingen LCC Zevenkamp ( 010 - 4563993
Delta Sound Factory 16.00 uur - 20.00 uur Willem Paul Majoie ( 010 - 4334352
E.G.A. Gezond afslanken 20.15 uur - 21.15 uur T. de Ruiter-Huisman  ( 0180 - 461192
SVO vakopleiding aardappelen, 
groenten en fruit 19.00 uur - 21.00 uur ( 030 - 2758156
Oudere Jongerenkoor 'O JEE'        20.00 uur - 22.00 uur Anneke Holtzer ( 010 - 4420494
Dinsdag
Yoga  (Meditatie, ontsp.lessen)     19.15 uur - 21.30 uur Irma Groenendijk ( 0180 - 320207
Egyptisch Buikdansen 19.00 uur - 20.00 uur Malukha ( 06 - 44632861
Copperh. Country Line dancers 20.00 uur - 22.00 uur Inlichtingen LCC Zevenkamp ( 010 - 4563993
Woensdag
Yoga 50-Plussers 09.00 uur - 11.00 uur Jeanette Adriaans ( 010 - 4215475
Kantklossen (Mevr. Fassotte) 09.30 uur - 11.30 uur en 13.00 uur - 15.00 uur ( 010 - 4201189
Ballet, Modern- en streetdance 13.30 uur - 17.15 uur Helen Scheepbouwer ( 010 - 4361366
Delta Sound Factory 13.00 uur - 18.30 uur Willem Paul Majoie ( 010 - 4334352
Eetsalon 17.30 uur - 18.30 uur Inlichtingen LCC Zevenkamp  ( 010 - 4563993
HeritageFull Gospel International 19.00 uur - 21.30 uur Pastor Nosa ( 06 - 41968356
Donderdag
STAR Stichting Trombose Dienst 08.30 uur - 09.30 uur
Nederlands koffie uurtje 10.00 uur - 11.00 uur Inlichtingen LCC Zevenkamp ( 010 - 4563993
Volksdansen 14.00 uur - 16.00 uur Mevrouw van Es ( 010 - 4557662
Dico Typen 16.00 uur - 18.00 uur    ( 010 - 4820222
Bollywood dansen 19.00 uur - 20.00 uur Indrani Hoogendoorn ( 010 - 4563993
Algemene Modelbouwvereniging 19.30 uur - 22.30 uur  Dhr. Snoek ( 010 - 2206137
Klaverjasvereniging Zevenkamp 20.00 uur - 22.30 uur J.P. den Heyer ( 010 - 4556219  
Computercursussen 19.00 uur - 22.00 uur Educ.Info Centrum ( 010 - 4267000
Vrijdag
BBB-Steps 09.30 uur - 10.30 uur Inlichtingen LCC Zevenkamp ( 010 - 4563993
Delta Sound Factory 15.00 uur - 18.00 uur Willem Paul Majoie ( 010 - 4334352

Kunst en Cultuur
1) Speciaal voor amateur kunstenaars stellen wij ruimte beschikbaar om te exposeren. Iedere werkdag
te bezichtigen van 9.00 uur tot 22.00 uur, op vrijdag tot 18.00 uur. 
2) Kinder(verjaardag) feestjes in 'kindereetsalon' LCC Zevenkamp.  
3) Eerst een kindervoorstelling, aansluitend een feestje met patat of pannenkoeken. 
4) In samenwerking met de organisatie ’Rotterdampas’ krijgt u op alle theater voorstellingen voor 
volwassenen en kinderen  25% korting, mits u die u op verzoek te tonen. 
Theater reserveringen dienen minimaal 2 dagen voorafgaand aan de voorstelling betaald te zijn.
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Kinderkleding- en speelgoedbeurs

Elke laatste dinsdag van de maand kinderkleding- en speelgoed-
beurs met... in  november zelfs een extra speelgoedbeurs op

dinsdag 14 november 2006.
Wilt u meer informatie bel dan gerust even met wijkcentrum LCC
Zevenkamp of kom gezellig even langs en wij leggen u graag de
spelregels uit! De vrijwilligers van LCC Zevenkamp zullen u gast -
vrij ontvangen of dit nu is om te verkopen of te kopen, dus... Tot

Ziens.
LCC Zevenkamp, ( 010 - 4563993

LCC Zevenkamp ( 010 - 4563993                                                            email: lcczevenkamp@senr.rotterdam.nl

Programma 2006

Ook dit jaar 2006 openen we het
Culturele seizoen van LCC
Zevenkamp weer met een GEVEL-
CONCERT op het Ambachtsplein.
Een uniek concert in 2005 voor
het eerst gepresenteerd in
Rotterdam door Lokaal Cultuur
Centrum Zevenkamp (v/h De
Scheg). 
Het beloofd weer een afwisselen-
de avond te worden met een

ruime keus aan muzikale uitin-
gen, denk daarbij aan zowel klas-
siek, modern als rap! Het wordt
een avondvullend programma
van 20.00 - 22.00 uur! 
Mocht u als deelnemer mee wil-
len doen meldt u dan zo snel
mogelijk aan. Er is nog wat ruim-
te in het programma. Dus kan je
zingen, rappen, dansen, jongle-
ren of wat dan ook en kom je uit

de Deelgemeente Prins Alexan-
der meldt je aan bij Ans Dekker.
( 010 - 4563993 of per mail lcc-
zevenkamp@senr.rotterdam.nl

Gevelconcert 2006

De eetsalon

Copperheads Country Linedancers
Ook zin in dansen?

Dansen zonder partner op leuke country muziek.
Ook iets voor jou?

Dansen is beweging voor alle leeftijden.
per keer a 2,00

Maandagmiddag van 13.00 uur - 15.00 uur
Dinsdagavond van 20.00 uur - 22.00 uur

Daarnaast kan u als wijkbewoner
ook wekelijks terecht voor een 3
gangen diner in uw Lokaal
Cultuur Centrum. We gebruiken
de maaltijd vanaf 17.30 uur geza-
menlijk in de foyer, een goede
ontmoetingsplek voor jong en
oud. Ook uw kinderen zijn wel-
kom en voor hen hanteren we tot
12 jaar de prijs van € 2,15 in
plaats van het gebruikelijke tarief

van € 4,25.
Inschrijven elke woensdag tot
13.00 uur en de menulijst ligt
voor u klaar!

De T van Tarzan (4+)
't Optater Theater
Een boeiende, spannende en
vooral leuke voorstelling. Broer
en zus, Graat en Harmien, winnen
de hoofdprijs in een quiz: een
reis door de jungle. Een oud man-
netje zegt dat er een Toverbloem
is met een geheim. 
Vrijdag 15 september 2006.
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 2,50 met Rotterdampas
€ 1,90.

Gevelconcerten
LCC Zevenkamp (voorheen
Scheg) organiseert op het am-
bachtsplein de  tweede editie van
de gevelconcerten. De gevels van
de woningen rondom het hele
plein, worden omgetoverd tot
een concertzaal waar verschillen-
de stijlen muziek en zang te
horen en te zien zijn. Een unieke
gebeurtenis die u zeker gezien
moet hebben.
Vrijdag 15 september 2006.
Aanvang 20.00 uur.
Entree gratis.

Muziek en Verhaal
Een muziekkoor en een verteller
ontmoeten elkaar in een echte

zondagmiddagsfeer. 
Zondagmiddaglounge 17 septem-
ber 2006.
Aanvang 14.00 uur.
Entree € 3,00 inclusief consump-
tie.

Muis en Co (4-7)
De la Mar Poppentheater
Muis, de knuffel van Connie mist
iets: een staart. Connie vindt
muis zo prachtig, met of zonder
staart, muis is muis. Maar muis is
nieuwsgierig en wil voelen hoe
dat is: een staart. Muis trekt de
wijde wereld in. Stapje voor stap-
je. Gaatje voor gaatje Een vrolijke
en warme voorstelling over
vriendschap, anders zijn, accepta-
tie en moed. Vrijdag 29 septem-
ber 2006.
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 2,50 met Rotterdampas
€ 1,90.

Talkshow
Hierbij presenteren huurders/ge-
bruikers van het LCC een kruising
tussen 'Rayman is laat', 'Kopspij-
kers' en 'Life & Cooking. Dus een
programma met optredens, actu-
aliteiten en cabaret. 
Zondag 1 oktober 2006.

Aanvang 14.00 uur.
Entree: € 3,00 met RotterdamPas
€ 2,25

Knetter (alle leeftijden)
Kinderfilm
Bonnie en haar moeder Lis hou-
den van olifanten. Lis is wel een
lieve maar geen gewone moeder.
Soms is ze heel druk en vrolijk,

en dan weer heel somber.
Woensdag 4 oktober 2006.
Aanvang 14.00 uur.
Entree € 2,50 met Rotterdampas
€ 1,90 inclusief verrassing.

1,2,3,4 Dieren van Papier
Jeugdtheater Aan Zee speelt
Grappige, interactieve, informa-
tieve, fantasierijke voorstelling
voor kinderen vanaf 5 jaar. Speci-
aal voor de kinderboekenweek
maakt Jeugdtheater Aan Zee deze

voorstelling waarin verhalen over
dieren de hoofdrol spelen. Een
sprankelende voorstelling waar
het publiek veel in mee kan doen.
Vrijdag 6 oktober 2006.
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 2,50 met Rotterdampas
€ 1,90

Kat van Karrebas
Poppentheater Jacobus Wieman
Moderne bewerking van het
bekende sprookje de Gelaarsde
Kat. Voor kinderen vanaf 4 jaar.
Poppentheatervoorstelling, waar-
in zowel met hand- als tafelpop-
pen wordt gespeeld en Jacobus
zelf ook nog te zien is!
Vrijdag 13 oktober 2006.
Aanvang 16.00 uur.
Entree: € 2,50 met Rotterdampas
€ 1,90.

MoveMasterz
MoveMasterz is de plek waar je
moet zijn als je danst of het nou
solo is of in een groep. Het maakt
niet uit wat voor stijl je danst. Je
hebt als groep maximaal 4 minu-
ten om te laten zien wat je in huis
hebt en de leden van de groep
moeten tussen de 12 en de 30
jaar zijn. Jonger dan 12 jaar dan
doe je mee aan de MiniMoveMas-
terz. Een professionele jury kiest
uiteindelijk de winnende acts, die
deelnemen aan de Ultimate
MoveMasterz Showcase op 21
oktober 2006 in de Larenkamp.
Daar gaat de winnende act naar
huis met 500 euro. 
Als solo-danser kan je  meedoen
aan de MoveMasterz One-on-One
battle. Check: www.movemas-
terz.nl.
Zaterdag 14 oktober 2006.
Aanvang 19.00 uur.
Entree: € 3,00 met RotterdamPas
€ 2,25 / CKV geldig.

x3 Kleinkunst
Effect

Ik heb een kamer in mijn hoofd.
Grijs. Geen ruis, maar rust. Ik zet
de televisie aan. Dat had ik niet
moeten doen... Paulien Adriana
speelt haar theatersolo 'Effect'. 
Deze en Genen
Elsbeth Vernout onderzoekt in de
voorstelling 'Deze en Genen' haar
Indische roots. In hoeverre zijn
de gebeurtenissen van twee
generaties geleden nog bepalend
voor een kleinkunstenaar met
een vleugje Indisch bloed? 
Planeet Bert
In zijn programma 'Planeet Bert'
biedt Bert Wagenaar van Kreveld
een handleiding voor mensen die
de wereld nog willen redden. 
Zaterdag 21 oktober 2006.
Aanvang: 20.00 uur.
Entree € 3,00 met RotterdamPas
€ 2,25 / CKV geldig.

De verliefde prins
Mijn opa is een held (4+)
Opa en Max komen terecht in het
Zwarte Woud. Ze verdwalen bijna
in de jungle, verjagen de gevaar-
lijke Prairieweerwolf en vechten
tegen een echte ridder. 
En....ze ontmoeten oma. 
Regie René Groothof , 
Spel, tekst, decor:  Eric van
Overbeek.
Vrijdag 27 oktober 2006.
Aanvang: 16.00 uur.
Entree: € 2,50 met Rotterdampas
€ 1,90.

Delta Sound Factory
De muziekschool Delta Sound
Factory richt zich op muziek en
alles wat daarbij komt kijken: wij
verzorgen workshops, lessen,
trainingen, bandbegeleidingen,
uitvoeringen; in verschillende
genres en voor verschillende ins-
trumenten en zang. 
Meer info
( 010 - 433 43 52
info@deltasoundfactory.nl
www.deltasoundfactory.nl
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PAULUSMA • LOOF

NOTARISSEN

• Onroerend goed 
• Hypotheken
• Vennootschappen/ondernemingsrecht
• Stichtingen/verenigingen
• Familierecht
• Estate planning
• Overige notariële diensten

Kantooradres: Klaas Timmerstraat 4,
3067 NX Rotterdam

Telefoon: 010 - 413 51 86
E-mail: notarissen@paulusma.loof.knb.nl
Website: www.paulusmaloof.nl

KUNSTGEBITTEN
Tandprotheticus

- kunstgebitten en reparaties
- kunstgebitten op implantaten
- vergoeding ziekenfondsverzekerden 

en particulierverzekerden

Zevenkampse Ring 331a
3068 HG Rotterdam
(nabij metrostation Ambachtsland)
Telefoon 010 - 4568242

Franke

Stichting Zahra
Culturele en interculturele feestelijke activiteiten
Culturele en interculturele fees-
ten zijn een belangrijk item bij
stichting Zahra, omdat deze
feesten door mensen van de
betreffende cultuur georgani-
seerd worden en zij hun eigen-
heid er in kunnen leggen die zo
herkenbaar is voor de bezoekers. 

De feesten van stichting Zahra
staan inmiddels bekend als gezel-
lig, veilig en het hartelijke ont-
vangst. En als bezoeker kom je
tijdens een feest op een gezellige
manier gemakkelijk in contact
met andere mensen.

Start seizoen feest
Stichting Zahra presenteert zich
aan genodigden. Wie is stichting
Zahra, wat doen zij en voor wie.
De informatie wordt gegevens
onder het genot van een heerlijk
buffet en een gezellig ….. pro-
gramma.

Vrijdag 1 september 2006.
Van 18.30 uur tot ongeveer 21.30
uur
Toegang gratis (wel vooraf opge-
ven).
Locatie: LCC Zevenkamp
Samenwerking met SBA

Cultuurmarkt
Een verzameling van presentaties
van wat er aan cultuur is in de
deelgemeente Prins Alexander.
Stichting Zahra neemt deel aan
de cultuurmarkt met de presenta-
tie en verkoop van handgemaak-
te sieraden en de verkoop van
multiculturele hapjes.

Zondag 1 september 2006.
Van 13.00 uur - 18.00 uur.
Toegang gratis
Locatie
plein bij deelgemeente Prins
Alexander

Wekelijkse activiteiten Zahra
Spreekuur
In het kantoor van stichting
Zahra houden bestuursleden
spreekuur. Dit spreekuur is voor
allerlei soorten onderwerpen of
vragen. Alle informatie wordt ver-
trouwelijk behandeld, en het is
mogelijk om een gesprek te voe-
ren in een andere taal dan de
Nederlandse. Kom gerust eens
langs!

Het spreekuur is op maandag en
woensdag van 10.00 uur tot
12.00 uur.
Start op maandag 4 september
2006.
Er zijn geen kosten aan verbon-
den.

Huiswerkbegeleiding
Wordt dit seizoen niet meer door
stichting Zahra georganiseerd.
Stichting Buurtwerk Alexander
heeft het opgenomen in haar
reguliere aanbod via het buurt-
schoolwerk. Indien kinderen naar
huiswerkbegeleiding willen dan
moeten zij dat kenbaar maken bij
hun eigen school. De school
geeft de kinderen dan op voor
huiswerkbegeleiding bij SBA.

Praten en doen
Het moment voor vrouwen om
met vrouwen allerlei vrouwendin-
gen te doen.

Iedere week is er een ander pro-
gramma. Het programma wordt
maandelijks met de deelnemers
samengesteld. Deelnemers geven
zelf invulling aan de activiteit. Dit
leidt tot een zeer afwisselend
programma waarin ieder iets van
zich zelf in kan leggen. Het
varieert van Eritrees koken tot
kunstnagels zetten, en van dis-
cussies voeren over heel diverse
onderwerpen tot samen film kij-
ken.
Het maandelijkse programma
wordt telkens bekend gemaakt in
weekblad en op flyers.
Op vrijdag 8 september.
Tijd: van 10.00 uur tot 12.00 uur
Locatie: LCC Zevenkamp.
De toegang is gratis. Indien er
een aktiviteit is die geld kost, dan
delen we de kosten met elkaar en
zo houden we de bijdrage laag.

Gratis kinderopvang voor jonge
kinderen, door toegewijde lieve
leidsters, zodat de moeders
geconcentreerd mee kunnen
doen aan het programma.
Samenwerking met SBA.

Turkse les voor kinderen
Start vrijdag 8 september, van
16.00 tot 18.30 uur.
Opgegeven kan vanaf maandag
21 augustus aan de balie van LCC
Zevenkamp.

Arabische les voor kinderen
Indien u uw kind Arabische les
wilt laten volgen in LCC
Zevenkamp, dan kunnen wij dit
bij voldoende geinteresseerden
gaan organiseren.
Aanmelden kan bij de balie van
LCC Zevenkamp.

Meer informatie over stichting
Zahra kunt u krijgen bij:
* Nouzha Malki (voorzitster)
( 010 - 4566483
mbenmoussa@chello.nl
* Stichting Buurtwerk Alexander,
Petra Reef
LCC Zevenkamp
Ambachtsplein 141 
3068 GV  Rotterdam
( 010 - 4563993.

Petra.reef@buurtwerk-alexan-
der.nl

De Werkgroep Verkeer van de Be-
wonersorganisatie Zevenkamp is
al jaren actief in Zevenkamp.

Deze groep vrijwilligers heeft
zich intensief ingezet voor de
zuidelijke verkeerssituatie aan de
Zevenkampse Ring met betrek-
king tot het doortrekken van de
wegen vanuit Zevenkamp naar
Nesselande. 

Daarbij is extra gelet op de veilig-
heid en op de groenvoorziening
in dat gebied. Ook is veel aan-
dacht uitgegaan naar het mo-
ment van openstelling voor de
verbinding naar Nesselande. De
werkgroep heeft gemeend dat
die verbinding niet eerder open-

gesteld moest worden, dan het
moment waarop de hoofdontslui-
ting naar Nieuwerkerk a/d IJssel
gereed zou zijn.

De nieuwe uitdaging voor de
werkgroep op dit moment is de
noordelijke ring die opgeknapt
gaat worden. Met name is er aan-
dacht voor het plein bij de super-
markt.

De werkgroep roept bewoners
van Zevenkamp op om onveilige
situaties te melden en te helpen
Zevenkamp verkeersveiliger te
maken, nu en in de toekomst.

Uw hulp daarbij is van onmisken-
baar belang.

Werkgroep verkeer

U kunt uw opmerkingen of vra-
gen melden aan de Bewoners-
organisatie Zevenkamp.

Onze adresgegevens kunt u in
deze krant terugvinden onder de
rubriek Handige adressen. Wij
zien uw reactie graag tegemoet.

Zaterdag 16 september 2006
vindt er van 10.00 uur tot 15.00

uur de eerste rommelmarkt van
LCC Zevenkamp plaats. De toe-

gang is gratis. Op 16 september
2006. Van 10.00 uur - 16.00 uur.

Rommelmarkt Zevenkamp
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meer gebruikte huishoudelijke
voorwerpen te koop aanbieden.
Zo u ziet heeft Inkijk-Uitruil tal
van mogelijkheden om met uw
medebewoners in contact te
komen, onder meer voor het
delen van liefhebberijen. En dat
kan van alles zijn. 
Daarnaast kan een gebruiker van-
wege diens inbreng de kwalifica-
tie "Ambassadeur" verkrijgen. Op
de indexpagina wordt dan de
naam van de gebruiker als ambas-
sadeur aangegeven. Het voordeel
daarvan is dat een toekomstige
bezoeker van Inkijk-Uitruil de
pagina van de ambassadeur snel
kan benaderen.  Wel zo makke-
lijk.
Ontstaan van Inkijk-Uitruil
Het project is destijds bedacht
door het Bureau voor  Tele (Com-
municatie), Historiciteit & Mobili-
teit in samenwerkiing met vele
anderen. Inkijk-Uitruil heeft des-
tijds vorm gekregen in de woon-
wijk Ommoord waarna Nesselan-
de en de wijk Oostwijk in
Vlaardingen  volgden. Ommoord
telt inmiddels 288 deelnemers
met een drietal Ambassadeurs.
Binnenkort  start  de pagina ook
in de Capelse woonwijk Fascina-
tio. 
Om die reden wil ik het project
voor Zevenkamp bij al de bewo-
ners van harte aanbevelen. 

Marinus Klein, mede -ambassadeur
bij Inkijk-Uitruil Ommoord.

De actie voor het openhouden
van het Postkantoor aan het
Ambachtsplein heeft meer dui-
delijkheid van de kant van de
directie van de Postkantoren B.V.
opgeleverd. 

De bewoners en vertegenwoordi-
gers van instellingen in de wijk,
die aanwezig waren op de actie-
bijeenkomst op 16 mei 2006,
namen een verklaring aan gericht
aan de directie, om binnen twee
weken een schriftelijke verklaring
te geven over de toekomst van
ons Postkantoor. Iets later dan
gewenst kwam deze reactie bin-
nen bij de BOZ, maar beter wat
later dan nooit!

Hieronder de belangrijkste pun-
ten uit deze brief:
* Het Postkantoor blijft voorlopig
open,
* Er wordt wel onderzoek gedaan
om in de omgeving een goede

Inkijk-Uitruil Zevenkamp, het Internetplatform voor de bewoners
van de woonwijk Zevenkamp. Sedert kort staat op de website van de
Bewonersorganisatie Zevenkamp het digitale platform Inkijk-Uitruil,
een internetpagina met tal van mogelijkheden op het gebied van
communicatie tussen bewoners, zoals het  uitwisselen van woon- en
wijkervaringen, het aandragen van ideeën voor een nog beter wijk-
functioneren en het  verstevigen van de contacten tussen bewo-
ners/gebruikers onderling. 

Voor de Inkijk-Uitruilpagina moe-
ten toekomstige gebruikers wel
over een computer met interne-
taansluiting beschikken. Op de
pagina kunnen zij zich aanmel-
den met gebruikersnaam en
emailadres waarna zij van de
webbeheerder een wachtwoord
ontvangen. Met behulp van
gebruikersnaam en wachtwoord
krijgt de gebruiker toegang tot ondernemer te vinden, die op

termijn het volledige pakket van
dienstverlening van het postkan-
toor kan overnemen,
* Bij toekomstige ontwikkelingen
wordt de BOZ op de hoogte
gehouden.

Voorlopig lijkt ons dit een aardig
resultaat. We zullen er wel heel
alert op moeten blijven wat dat
onderzoek oplevert. Belangrijke
vragen blijven: waar komt even-
tueel die vestiging, is de klant-
vriendelijkheid gegarandeerd en
wordt inderdaad het geheel aan
dienstverlening geleverd zoals nu
ook gebeurd?

Wij houden u op de hoogte! En
wederom veel dank voor alle
reacties die wij ontvangen heb-
ben! 

Bewonersorganisatie Zevenkamp
Arthur Boelsma.

Inkijk-Uitruil Zevenkamp Postkantoor blijft open

de persoonlijke pagina. Hier staat
ook het menu vermeld  waarmee
de gebruiker de pagina naar
believen kan inrichten met tekst
en foto's.  Op de pagina  kan de
gebruiker zijn profielschets ver-
melden eventueel met een pasfo-
to,  gebruikersnaam en email-
adres. Via de indexpagina kan de
gebruiker met behulp van
GarageSale, onder andere niet

www.bo7kamp.nl

Postkantoor aan het Ambachtsplein 115. Foto: Corstiaan Breedveld.

Voetballiefhebber ten top: Frans

Frans Duimel aan de Erik Satiehof is een enthousiast voetballiefhebber. Hij maakt dankbaar gebruik van
de bonnen van Opzoomeren. Met die bonnen heeft hij een paraplu-tent gekocht. Die tent wordt bij-
voorbeeld bij de wereld kampioenschappen midden in de Satiehof geplaatst. 

Deze keer waren de pakketten
net op toen Frans zijn bon wilde
gaan gebruiken. Maar niet ge-
treurd, want creatief als hij is,
verzon hij om twaalf vlaggen te
kopen en elk van die vlaggen aan

een van de twaalf schuren te
plaatsen. Als je dan het Satiehof
binnenkomt, loop je door een
haag van vlaggen. Dat staat best
feestelijk. Drankjes konden niet
meer van de bon gekocht wor-

den, maar geen nood, de hele
straat lapte het nodige geld daar-
voor bij elkaar. Daarmee blijkt
maar weer, dat geld niet altijd
een probleem is voor een goeie
verstandhouding met al je buren.

Meer dagen vlaggen
Frans vertelt, dat die vlaggen niet
alleen bij wereldkampioenschap-
pen voetbal gebruikt worden.
,,Ook als er één van het konings-
huis jarig is of bij de dodenher-
denking, worden deze vlaggen
gebruikt.” vertelt Frans vol trots.

Samen met Piet
Het organiseren en het doen van 
aankopen voor onder andere de
drankjes, versnaperingen en der-
gelijke doet Frans niet alleen,
hoewel hij wel de drijfveer is.
Samen met zijn buur Piet Hartog
onderneemt hij al die inspannin-
gen. Door zijn suikerziekte kan
Frans al niet meer zo goed zien
en is daarom ook blij met de hulp
van Piet.

De vrouw van Frans helpt mee
Als het ’s zomers warm is gaan de
flesjes bier de koeling in. Daartoe
heeft Frans een extra koeler in de
schuur staan. Zijn vrouw, die
moeten we vooral niet vergeten,
draagt daar zorg voor. Ook hun
koelkast in huis wordt gebruikt
om de klaargemaakte hapjes koel
en vers te houden. Bij een belang-
rijke wedstrijd worden in de tent
de drankjes en hapjes op een
tafel klaargezet. De bewoners
van de Erik Satiehof samen naar
een groot scherm kijken onder
het genot van een glaasje, een
hapje en een babbel.

Voetbalhobby
,,Vroeger, toen ik nog kind was,”

Frans Duimel (rechts) kijkt samen met zijn vriend-buur Piet Hartog nog eens in hun foto-
album en hebben het over het opzoomeren van de afgelopen jaren. Foto: Corstiaan Breedveld.

vertelt Frans, ,,woonde ik in de
Vinkenstraat en trapte ik balletjes
tegen de muur, ja, ook tegen het
muurtje van Koen Moulijn in de
Bloklandstraat. Dat vond ik mooi,
dat voetballen en dat is zo geble-
ven, vandaar...”
Na elke wedstrijd worden de
overgebleven drankjes weer
terug in de koeling gezet en de
paraplutent weer opgeruimd. Dat
gaat redelijk snel, want al ziet die
tent er als een party-tent uit, de
techniek zorgt er voor, dat de
tent met weinig moeite opgevou-
wen kan worden als een paraplu,
vandaar die naam.

De voorpret begint al
Frans is vooral een gezelligheids-
mens, die nu al weer uitkijkt naar
de kerstdagen, want dan kan de
Satiehof weer versierd worden.
Dan houden we een kerstavondje
met glühwein en ook weer hapjes
natuurlijk. Zo kennen we elkaar
hier in de Satiehof allemaal en
gaan we goed met elkaar om. Het
is fijn om je buren te kennen. 

,,Leuk hoor, dat Opzoomeren.
Het is een aanrader. Ik hoop trou-
wens dat het idee van die vlaggen
ook bij anderen aanslaat. Tijdens
de kerstdagen wordt trouwens
de hele Satiehof versierd, ook
weer dankzij het gebruik van de
Opzoomerbonnen, dan komt er
weer een kerstboom in de hof te
staan te staan. Ik kijk er echt naar
uit” aldus Frans en zijn ogen gaan
nog meer stralen.
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De Bewonersorganisatie Zevenkamp (BOZ) is, al bijna 25 jaar, een
hardwerkende bewonersorganisatie die samen met andere organisa-
ties en belanghebbenden er naar streeft om in Zevenkamp een goed
leefklimaat te behouden. De bewonersorganisatie bestaat uit vrij-
willigers en wordt ondersteund door beroepskrachten. Deze
beroepskrachten zijn afkomstig van SONOR, de werkzaamheden
richten zich op het opbouwwerk en secretariële ondersteuning.

Het bestuur van de BOZ bestaat
momenteel uit 3 personen. Dit
zijn vrijwilligers die in Zeven-
kamp wonen of werkzaam zijn.

Doelen
De BOZ stelt zich ten doel het
’Algemeen wijkbelang’ te beharti-
gen. Zaken die de relatie tussen
de wijkbewoners onderling en
hun leef- en woonklimaat bevor-
deren en de mogelijkheden die
door de wijkvoorzieningen wor-
den geboden, worden vanuit de
bewoners bekeken en daar waar
noodzakelijk naar de gemeente-

lijke instanties en/of de politiek
vertaald.
Andere belangrijke doelen die de
BOZ tracht te verwezenlijken
zijn:
* fungeren als verbindende factor
met bijvoorbeeld Corporaties,
Politie, deelgemeente Prins
Alexander,
* bieden van faciliteiten aan groe-
pen die ten behoeve van hun
wijk, straat of buurtactiviteiten
kopieerwerk willen verrichten of
een vergaderruimte nodig heb-
ben,
* stimuleren en ondersteunen van

bewonersgroepen die zich bezig-
houden met het bevorderen van
de sociale cohesie in de straat,
buurt of wijk,
* bevorderen van participatie van
bewoners,
* initiëren en/of begeleiden van
activiteiten in het kader van
samenlevingsopbouw.

Activiteiten en initiatieven
De BOZ kent verschillende activi-
teiten en initiatieven. De u wel-
bekende wijkkrant ’De Zeven-
kamp Bugel’ is een initiatief van
de BOZ. Minder bekend, maar
een steeds groeiende belangstel-
ling oogstend, is onze website
www.bo7kamp.nl, waar u alle
relevante informatie kunt vinden
over de verschillende werkgroe-
pen zoals verkeersgroep, wijkbe-
heer, Opzoomeren, Ouderen plat-
form Zevenkamp en de Wijk-
InformatieWinkel.

Naast het bijvoorbeeld eenmalig
organiseren van festiviteiten
rondom het 25-jarig bestaan van
Zevenkamp (2005), zijn het bij-
wonen en het uitschrijven van
vergaderingen en de vele, reeds
genoemde doelen en activiteiten
de belangrijkste uitgangspunten
voor de BOZ. Maar de dynamiek
van de wijk Zevenkamp vraagt
altijd naar meer. 
Daarom zijn wij, als bestuur van
de Bewonersorganisatie Zeven-
kamp (BOZ) op zoek naar mensen
die willen meehelpen als enthou-
siaste vrijwilliger, door zitting te
nemen in het bestuur of door
behulpzaam te zijn bij de diverse
activiteiten die wij verzorgen.

Nadere informatie kunt u inwin-
nen bij de huidige bestuursleden,
of u kunt zich vrijblijvend aan-
melden via het secretariaat van
de BOZ.

Bewonersorganisatie Zevenkamp zoekt vrijwilligers

Toch avondvierdaagse

Even voorstellen:

Bestuurslid Tineke Bestuurslid Hennie

Professional Ben Secretariaat Nienke

Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
( 010 - 2892400
e-mail: Infozevenkamp@xs4all.nl
website: www.bo7kamp.nl

Toen de ouderraad van obs de
Waterlelie te horen kreeg dat er
voor het eerst in jaren geen
avondvierdaagse werd gehouden
in Zevenkamp, lieten zij het er
niet bij zitten en kwamen zij bij
elkaar en organiseerden op korte
termijn alles wat er nodig is voor
een avondvierdaagse. Nou, ik kan
vertellen dat dat niet niks is.
Maar zij zijn daar met vlag en
wimpel in geslaagd.

Grote pluim
Een pluim voor jullie inzet en die
van de vrijwilligers die ook hun
steentje hebben bijgedragen om

er een geslaagde avondvierdaag-
se van te kunnen maken. Het aan-
tal deelnemende kinderen was
111 met de nodige begeleiding
voor de kleintjes. Ook sponsorde
Bram Ladage 111 flesjes sport-
drank voor de kids.

Ik denk dat ik namens veel
ouders en kinderen het verlangen
uitspreek dat volgend jaar weer
een vierdaagse georganiseerd
wordt met hulp van nog meer
vrijwilligers. Bij alle actie's op
school is de hulp van ouders,
oma's  en opa's hard nodig.

Tineke Honing

Het metrostation in Zevenkamp
vraagt, net als de voetganger-
stunnel aandacht daar waar het
gaat om vervuiling en graffiti. Bij
de BOZ zijn vragen/klachten bin-
nengekomen met name over ver-
vuiling van het station. De voet-
gangerstunnel  die onder andere
toegang verschaft tot het station
werd, in het kader van 25 jaar
Zevenkamp, aangepakt en voor-
zien van tekeningen op beide
muren. Sinds dat moment is er

door ROTEB al weer regelmatig
een grote schoonmaak gehou-
den. Het blijft bijhouden dus.
Maar ook het metro station van
de RET vraagt om een soortgelij-
ke aanpak! Op de muren van de
aangrenzende gebouwen staat
volgens reizigers en omwonen-
den al heel langdurig graffiti en
werd dit nog nooit  aangepakt.
Deze vervuiling en overlast door
duivenpoep geven het station
een verloederd aanzien en trekt

Metro Ambachtsland
Gepasseerd station?

ook andere overlast aan. Daar-
naast geeft het geheel voor reizi-
gers en bewoners een onveilig
gevoel. Deze problematiek is
onder andere vorig jaar door BOZ
op politieke agenda geplaatst tij-
dens de Wijkvisie en is het mee-
genomen in de wijkschouw. 
In de volgende Bugel komen we
hier op terug, met een reactie
van de RET die momenteel
wegens vakantie niet voor com-
mentaar bereikbaar is.

LCC Zevenkamp zoektvrijwilli-
gers (m/v) voor de onderstaande
activiteiten:

Kledingbeurs
Iedere laatste dinsdag van de
maand 9.30 uur - 17.00 uur
Het organiseren van een kleding-
en speelgoedbeurs in de grote
zaal.

Huiswerkklas
Elke dinsdag 15.30 uur - 17.00
uur.
Begeleiden van kinderen groepen
6, 7 en 8 bij het maken van huis-
werk.

Tekenen en Schilderen voor
Gehandicapten
Elke dinsdag van 19.00 uur -
20.00 uur.
De vakkracht assisteren bij de
cursussen, gehandicapten bege-
leiden, vervoer bellen.

Kinderopvang
Donderdagochtend en vrijdag-
ochtend 9.15 uur - 11.15 uur.
Op donderdagochtend zijn er
Nederlandse taallessen voor
anderstaligen en op vrijdagoch-
tend is er een praten en doen
activiteit voor vrouwen. Deel-
nemers met kinderen kunnen
hun kinderen meenemen. 

Kookcafé
Iedere derde dinsdag van de
maand, 10.00 uur - 16.00 uur
Voor het inrichten van de ruimte,
het serveren van maaltijden en
afwassen.

Themadagen in samenwerking
met het ouderenplatform
Iedere derde maandag van de
maand. Het organiseren van the-
mamiddagen voor ouderen in
samenwerking met het ouderen-
platform. 

Zo hebben de thema's ’Mattheus
Passion’, ’WMO’ en ’iconen’ de
revue al gepasseerd.

Wassen
We zoeken ook een vrijwilliger
die 1 keer per week theedoeken
en handdoeken uitwast.

Vrijwilligersraad
Stichting Buurtwerk Alexander
heeft ook in LCC Zevenkamp een
vrijwilligersraad. Het is de officië-
le vertegenwoordiging van vrij-
willigers in de organisatie die
opkomt voor de belangen van
vrijwilligers. Er is een eigen bud-
get waarmee onder andere fees-
ten voor vrijwilligers worden
georganiseerd. De vrijwilligers-
raad zoekt een penningmeester. 

Informatie: Roel Bax, ( 010 -
4563993, roel.bax@buurtwerk-
alexander.nl

LCC Zevenkamp zoekt vrijwilligers

Popworkshops & Zangles
( 010 - 4210572

Als muzikant binnen een bandje,
covers van bekende artisten spe-
len of zingen. Van Ali B. tot
Anastacia, foofighters of
Greendive. Alles kan binnen de

popworkshop van THE little
CAVE in Zevenkamp.
De cursus omvat 11 lessen, waar
in bandverband aan 5 cursisten
aandacht wordt besteed. De ins-

trumenten zijn; drums, gitaar,
basgitaar, keyboard en zang. Er is
plek voor beginners tot en met
ver gevorderde cursisten. Het
repertoire van nummers wordt

door de cursist mede bepaald.
Voor beginnende bands is er
bandcoaching. De docent helpt
binnen deze lessen arrangemen-
ten te maken, akkoordensche-
ma's aan te passen en de band te
ondersteunen bij het tot stand
komen van hun eigen sound. 
Na de 11 lessen van deze cursus
vindt de presentatie plaats, waar-
in de cursisten met hun repertoi-
re optreden. Het instrumentari-
um is aanwezig. Kennis van noten
of akkoorden is niet nodig.
Tijdens de lessen komen deze
spelend aan bod.
In een half uur wordt gewerkt
aan de basistechnieken en prakti-
sche oefeningen. De zanglessen
lopen parallel met de cursus

popworkshop (pws). Op de
inschrijvingsavond wordt tevens
de indeling van de bands gedaan.

Inschrijven (( 010 - 4210572)
Op 4 september om 19.00 uur
nieuwe cursisten, de cursus start
op zondag 10 september 2006 en
gaat verder op de maandag en
woensdag enzovoort. Vanaf 10 j.
Prijs per workshop vanaf € 65,- ,
het is mogelijk de RotterdamPas
te gebruiken. De betaling kan in
twee termijnen worden gedaan.
Prijs zangles € 143,- voor 11 les-
sen, betaling in twee termijnen
met machtiging. RotterdamPas
niet mogelijk. Lesdagen zangles
op de woensdagen.  Er wordt wel
met machtigingen gewerkt. 
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Ouderen nieuws Zevenkamp

Welkom
Het enthousiaste team van de
WijkInformatieWinkel  vindt het
leuk om nieuwe vrijwilligers wel-
kom te heten. Met meer mensen
kan de WIW meer dagdelen per
week open zijn en dat is voor de
wijkbewoners weer een verbeter-
de service. 

Mocht u het leuk vinden om in
teamverband te willen werken en
mede-bewoners te willen helpen
met informatie zoeken en geven
dan is het WijkWinkelWerk mis-

In de vorige Bugel nummer 3
werd u nader geïnformeerd over
de WijkInformatieWinkel (WIW)
van de BOZ.  De WIW  was voor-
heen gevestigd aan het  Spinet
aan de achterzijde van  Het LCC
Zevenkamp. De vernieuwde WIW
heeft haar winkelruimte aan de
voorzijde van het LCC gevonden.
Zoals eerder aangegeven  moeten
de nodige aanpassingen gedaan
worden. Na deze aanpassingen
kan de ruimte heringericht wor-
den en kunnen de schappen
gevuld worden met folders, bro-
chures  en dergelijke.

Het team 'WijkWinkeliers' is druk
doende zich voor te bereiden op
de start van de vernieuwde WIW.
Zodra  alle voorbereidingen  klaar
zijn en de winkel ingericht kan
het startschot gegeven worden.
Wanneer dat is  hoort u nog van
ons. De actuele informatie kunt u
nalezen op de website van de
Bewonersorganisatie Zevenkamp
en op de raambiljetten bij de
BOZ.

Nieuws van de WijkInformatieWinkel

Ouderen Platform Zevenkamp (OPZ)

Verschillende thuiszorg-organisaties
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September
Op zondag 17 september
2006 organiseert het OPZ,
samen met het Stichting
Buurtwerk Alexander
(SBA), een gezellige
Bingo- middag voor 50+.
Aanvang 14:00  uur.
Locatie LCC Zevenkamp.

Oktober
Dinsdag 3 oktober 2006
staat in het teken van een
Ouderendag, samen met
het SBA. 
Op die datum ontvangen
we een afvaardiging van
het Hoogheemraadschap,
die ons dan van alles over
water komen vertellen.
Dit programma onderdeel
wordt opgevolgd door
een lunch en vervolgens
wordt de dag afgesloten
met een uitvoering door
het ’Huisvrouwen Orkest’.
Aanvang 10:00 uur.

Wist u dat er verschillen-
de thuiszorgorganisaties
zijn en dat u dan zelf mag
kiezen van welke organi-
satie u zorg wilt hebben?

In Rotterdam en omstre-
ken zijn verschillende
organisaties actief. Het
verschil per organisatie is

dig blijven in uw eigen
omgeving op uw eigen
manier.

Stichting Nesselande,
thuiszorg in Rotterdam.
( 010 - 2201537.
Marinus Bolkplein 7 (wijk-
gebouw het Peil).
www.stnthuiszorg.nl.

de soort zorg die zij kunnen
bieden en of er eventueel
direct zorg leverbaar is. 

StN Thuiszorg is een kleine
organisatie die niet gebon-
den is aan 1001 regels
waardoor kwaliteit en con-
tinuïteit gewaarborgd blijft.
Zo lang mogelijk zelfstan-

gevolgd door een uitleg
over de gewoontes en de
cultuur van dit land.
Aanvang: 14:00 uur.
Locatie LCC Zevenkamp.

Wat doet het Ouderen
Platform Zevenkamp nog
meer, behalve het (mee)
organiseren van bovenge-
noemde activiteiten ?
We nemen deel aan het
werkers overleg, hebben
zitting in de verkeersgroep
van de Bewonersorganisa-
tie Zevenkamp etcetera.

Heeft u ideeën of voorstel-
len die u graag behandeld
zou willen zien door het
Ouderen Platform Zeven-
kamp? Laat ons dit weten!

U kunt hier over contact
opnemen met het Ouderen
Platform Zevenkamp,
( 010 - 4556667

Locatie LCC Zevenkamp.

Maandag 16 oktober 2006
komt de R.E.T. op uitnodi-
ging van het Ou-deren
Platform, uitleg geven over
het nieuwe vervoerssys-
teem. Deze middag start
om 14:15 uur en wordt
gehouden in de Aarhof.
Aanvang: 14:15  uur.
Locatie: de Aarhof.

November
Woensdag 15 november
2006 wordt  in samenwer-
king met het SBA Zeven-
kamp en Ommoord,  het
thema ’Zorg’ onder de loep
genomen.
Aanvangstijd en locatie nog
niet bekend.

December
Zondag 17 december 2006:
een gezellige middag met
een Surinaamse dansgroep,

thee, suiker, waspoeder, enzo-
voort bij hen thuis, zodat zij daar
hun geld niet aan hoeven te
besteden en dit geld kunnen
gebruiken om eens een keer net
die lekkere shampoo te kunnen
kopen, die ze anders moeten
laten staan of naar een voorstel-
ling te gaan in het Wijkcentrum.

Wilt u ons helpen met dit verras-
sen, breng dan de spullen die u
kunt missen naar de Open Hof
kerk, aan de Hesseplaats,  op alle
werkdagen, behalve donderdag,
tussen 9.30  en 11.30 uur.  Ook
kunt u ons financieel steunen op
girorekening 7609494 ten name
van de Werkgroep Zonder Naam
te Rotterdam. Bij voorbaat  harte-
lijk dank!  Werkgroep Zonder Naam

Werkgroep zonder naam
'Ik voor jou, jij voor mij, wij voor
elkaar!' 
Als je door Zevenkamp fietst zie
je veel verschillende huizen.
Grote huizen, kleine huizen, flats,
seniorenwoningen en nog veel
meer. Maar alle mensen die in
deze huizen wonen hebben wel
een dak boven hun hoofd en kun-
nen rustig leven. Voor een aantal
onder hen is dat rustig tussen
aanhalingstekens., want zij moe-
ten iedere dag puzzelen met hun
geld om alle rekeningen te beta-
len. En vaak lukt ze dat goed!
Juist deze mensen willen wij als
Werkgroep Zonder Naam zo nu
en dan verrassen met een bood-
schappentas.
Een keer in de twee maanden
brengen wij deze tas met koffie,

Belachelijk
Als bewoonster van de wijk
Zevenkamp vind ik het te gek
voor woorden dat het bloedprik-
ken van de STAR - dat tot voor
kort altijd werd gedaan in het
LCC Zevenkamp (voorheen de
Scheg) - is verplaatst naar Nesse-
lande of Ommoord.

Hebben de mensen die dit ver-
zonnen hebben wel het besef wat
dit, met name voor de ouderen
uit de wijk of andere mensen die
ziek zijn, voor een gevolgen met
zich meebrengt?
Nu worden ze gedwongen kosten

te gaan maken voor het vervoer
om de nieuwe bloedprik locatie
te kunnen bereiken. Veel mensen
zijn slecht ter been en wanneer
gebruik gemaakt wordt van de
metro dient het volgende pro-
bleem zich aan. Sinds het door-
trekken van de metro naar
Nesselande kan men op station
de Tochten niet meer aan de ach-
terzijde het perron af, zodat er
nu een eindje omgelopen moet
worden door weer en wind. Dan
durf ik er nog maar niet aan te
denken hoe het moet als het
sneeuwt en glad is!
Is het nou echt nodig dat steeds
meer dienstverlening verdwijnt
uit Zevenkamp die voor de wijk
belangrijk is?

Graag zou ik aan onze lezers wil-
len vragen die dit ook een pro-
bleem vinden, hun stem te laten
horen bij de STAR of de deelge-
meente, om een oplossing te vin-
den zodat er in Zevenkamp toch
een prikplek blijft voor de men-
sen. Ik noem maar een voorbeeld
zoals de Aarhof of toch weer
terug in het LCC Zevenkamp. Al is
het maar 1 uurtje in de week, dat
moet toch niet zo moeilijk zijn?

En aan de mensen die dit verzon-
nen hebben vraag ik: denk hier
eens over na, want ik vind dat je
dit deze mensen niet kan aan-
doen.

Tineke Honing

De Uitlaadklep
--Rubriek voor ingezonden brieven  en grieven--

(Bloedprikken erg ver weg)  

schien iets voor u.
Schroom niet om kontakt op te
nemen met de Bewonersorgani-
satie Zevenkamp.

( 010 - 2892400. 
Mailen kan ook: 
infozevenkamp@xs4all.nl

U bent van harte welkom!

Miss Wanhoop



Zevenkamp Bugel, Jaargang 14 - nummer 4, Augustus/September 2006ttt8ww

Dienstverlening

Algemeen Alarmnummer
Politie/Brandweer/Ambulance
112
Alleen voor spoedeisende hulp en
levensbedreigende situaties.

Bewonersorganisatie 
Zevenkamp (BoZ)
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
www.bo7kamp.nl
( 010 - 2892400
( 010 - 2892409

Wijk Informatie Winkel
Bezoekadres: Spinet
Ambachtsplein 141
( 010 - 2892404

Buurtbemiddeling
Kooikerkweg 221
3069 WP Rotterdam
( 010 - 4560409

Leger des Heils Welzijn- en
Gezondheidszorg
Maatschappelijk centrum
Rotterdam
Kooikerweg 28
3069 WP Rotterdam
( 010 - 2229888
Telefax  : 010 – 2229800

Ouderenplatform Zevenkamp
Zevenkampse Ring 864
( 010 - 4556667

Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Alexander (MDA)
Hieronder vallen de Dienst-verle-
ning, 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/Nesselan-
de)
Thomas Mannplaats 301/ 305
3069 NJ Rotterdam
( 010 - 2868100

Cultuur en vrije tijd

HION
Nieuwe Meer 107
3069 KJ Rotterdam
www.rsvhion.com
( 010 - 4214191

Jongerencentrum
’The Little Cave’
Nieuwermeer 101
3068 Rotterdam
( 010 - 4210572
www.littlecave.nl

LCC Zevenkamp
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
( 010 - 4563993

Gemeentediensten

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

Roteb
Lucie Vuylstekeweg 5
3066 GT Rotterdam
Algemeen nummer voor
Grof vuil en Kringloopwinkels
( 010 - 2458000
Algemeen klachten nummer voor
onder andere buitenruimtes
( 0800 - 1545

Politiebureau Zevenkamp
Zevenkampse Ring 340
3068 HG Rotterdam
( 0900 - 8844

Sociale Zaken en Werkge-legen-
heid (SoZaWe)
Prins Alexanderplein 20
3067 GC Rotterdam
( 010 - 4984444 (Alg. info nr)
( 010 - 4984999 (Hoofdkantoor)

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
Gezondheidscentrum CHarley
Toorop
Charley Tooropsingel 48
3059 WG Rotterdam
www.gccharleytoorop.nl
Dr. Quispel
( 010 - 4555959
Dr. Verdonk 
( 010 - 2202185

Dr. Hoek, Dr. Sanderse
( 010 - 4562540
Dr. Voorde
( 010 - 2866093

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

Wonen

Huurtoeslag en Zorgtoeslag
Via de belastingtelefoon
Op werkdagen van 8.00 uur tot
17.00 uur.
( 0800 - 0543 (gratis)

Vestia Rotterdam Noord
Bezoekadres Kruisplein 15
( 0800 - 1404
www.vestia.nl

WBR Wijkteam Ommoord/Zeven-
kamp
Servicepunt Kellogplaats 366
Ma-wo 09.00 uur tot 12.30 uur
Do 14.00 uur tot 17.00 uur
( 010 – 4432403

Woonbron
Zevenkampse Ring 342
3068 HG Rotterdam
Postadres: Postbus 2346
3000 CH Rotterdam
( 010 – 2868866

De oplossing van puzzel van Bugel 3 Het astroloogje gaf een knipoogje. De eerste prijs gaat naar naar A.M.
Stuifzand aan de Aar, de tweede prijs gaat naar T. Verhoeve op het Meidoornveld te Capelle, en de derde
prijs gaat naar Mevouw. E. van Leeuwen- Mendoza van de Zevenkampse Ring. Thema voor deze puzzel is:
School. De redactie van de Bugel wenst alle deelnemers veel puzzel-plezier. Ook deze keer zijn er  prijzen
te winnen en uit de goede inzendingen zullen drie winnaars worden getrokken.

Alle inzendingen voor  15 oktober 2006 naar de redactie van de Bugel. (Zie colofon pagina 7).

Bugels Puzzelrubriek

Handige adressen om te weten

Begeleider
Boeken
Cijfers
Dictee
Directeur

Fietsen
Frans
Grieks
Huiswerk
Latijn
Leraar
Luisteren
Meetkunde
Menskunde
Mentor
Nadenken
Natuurkunde
Opstel
Overleggen
Praktijk
Rekenen
Rugzak
Scheikunde
Schoolbank
Schrijven
Spaans
Spijbelen
Stage
Tas
Tekenen
Tentamen
Theorie
Vakantie
Werkstukken

Adjunct
Administratie
Agenda
Algebra
Bedrijfskunde

Duits
Economie
Engels
Examen
Excursies

contact leggen met de eigenaar,
voorzover deze is te achterhalen.
Een verzoekje van onze kant lost
in veel gevallen het probleem al
op. Een aantal blijft toch op de
openbare weg staan. De politie
kan dan niet de aanhanger of
caravan weg halen. Wel kunnen
we een bekeuring uitschrijven
aan de eigenaar. Wij hebben dan
gedaan waartoe we bevoegd zijn,
maar de situatie blijft dan wel
voortbestaan en onze actie is
voor u als melder niet zichtbaar. 
Naast de politie doet ook
Stadstoezicht nog het nodige aan
handhaving op dit gebied, met
name als er geen kenteken op zit
en er verder geen eigenaar te vin-
den is. Zij werken met grote gele
stickers, waarop een bericht
gericht aan de eigenaar staat
gedrukt met het verzoek de aan-
hanger van de openbare weg te
verwijderen. Als men dat niet
doet binnen de gestelde termijn,
haalt Stadstoezicht ze daadwer-
kelijk weg en bent u uw aanhan-
ger kwijt. De aanhanger wordt
dan opgeslagen en wordt pas
weer teruggegeven nadat
gemaakte kosten zijn vergoed.

Mijn verzoek aan alle caravan- en
aanhangwagenbezitters is dan
ook om kennis te nemen van en
acht te slaan op de 3-dagen regel
voor deze voertuigen, zodat we
de wijk weer wat schoner en leef-
b a a r d e r
maken.

Met vriende-
lijke groet
Roel Vunde-
rink, Buurt-
agent Zeven-
kamp

Het vervelende van op vakantie
gaan is dat je ook weer een keer
terug naar huis moet. De caravan
weer op de trekhaak, kinderen
achterin met een rolletje fruitella,
de tom-tom op ’thuis’ zetten,
zonnebril op en de thermosfles
met koffie tussen de voorstoelen.
Eenmaal thuis is dat toch ook
weer lekker, maar er is veel te
doen. De post heeft zich opge-
stapeld en het gras en de planten
in de tuin zijn niet even een paar
weken gestopt met groeien. De
caravan moet ook nog schoon en
opgeruimd worden en blijft dan
vaak een paar dagen langer voor
de deur staan alvorens hij naar de
stalling gaat. 
U weet, hij mag maar 3 dagen op
de openbare weg geparkeerd
staan. 
De gemeente Rotterdam heeft in
de plaatselijke verordening vast-
gesteld dat langer dan 3 dagen
strafbaar is en een bekeuring kan
opleveren van 50 euro. Deze
regel geldt overigens niet alleen
voor caravans, maar ook voor
woonwagens, kampeerwagens,
campers, magazijnwagens, aan-
hangwagens, keetwagens of
andere dergelijke wagens waar-
voor geen ontheffing is verleend
door de deelgemeente.
Uit het aantal klachten dat bij ons
binnenkomt over caravans en
aanhangwagens die al geruime
tijd ergens staan geparkeerd,
concludeer ik dat deze 3-dagen
regel niet bij iedereen bekend is.
Ik hoor u nu al roepen: "Ik heb
toch al melding gemaakt van die
caravan daar op de hoek. En ze
hebben er niets aan gedaan, want
hij staat er nog steeds!" 
Uitleg is hier verschuldigd. 
Als wij een dergelijke melding
binnen krijgen, gaan we eerst

Aanhangwagens

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


