
Politiebureau Zevenkamp blijft
Na een artikel in diverse 
kranten over de sluiting van 
het bureau in Zevenkamp is 
een behoorlijke verwarring 
ontstaan. Blijft het bureau in 
Zevenkamp nu wel of niet 
geopend? 

Wout Boer, Chef Wijkteam Prins 
Alexander Noord neemt deze ver-
warring direct weg: Het politiebu-
reau in Zevenkamp gaat absoluut 
niet weg. Wel hebben onlangs 
enige veranderingen plaatsgevon-
den. 

Grote aangiftes elders
In Zevenkamp is de afdeling ’In-
take, Service & Ondersteuning’ 
weg en kan men niet meer voor 
alles terecht in Zevenkamp. Er 
zijn tal van mogelijkheden om 
aangifte te doen, bijvoorbeeld te-
lefonisch via 0900 - 8844 en via 
internet www.politie-rotterdam-
rijnmond.nl. Kleine aangiftes 
kan men nog steeds doen in Ze-
venkamp. Het kan dan gaan om 
bijvoorbeeld de diefstal van een 
fiets of een winkeldiefstal waar 
geen dader aanwezig is. Ook met 
de wijkagent ergens over praten 
kan natuurlijk in Zevenkamp. 
Voor ingewikkeldere aangiftes, 
die doorgaans langer duren dan 
ongeveer 10 minuten, moet men 
zich melden bij het bureau aan de 
Dr. J.J.P. Oudsingel (hoek Hoofd-
weg/Prins Alexanderlaan).

Via de intercom contact
Langsgaan bij het bureau kan 
altijd maar het is handiger om 
eerst te bellen naar 0900 – 8844. 
Dit is het callcenter van de poli-
tie. Zij kunnen u vertellen of de 

gewenste persoon aanwezig is in 
Zevenkamp, maar ook waar u het 
best terecht kunt met uw vraag, 
aangifte of probleem.
Als u toch bij het bureau staat, 
wordt u via de intercom verder 
geholpen. Deze hangt, met een 
verwijzing, naast de deur. Het 
callcenter zal uw zaak niet afhan-
delen, maar iemand van het wijk-
team (indien aanwezig!) zoeken 
en u binnen laten. Het callcenter 
is één van de veranderingen ten 
behoeve van de serviceverlening. 
In de toekomst (in de loop van 
2011) zal de ’3D aangifte’ worden 
geïntroduceerd. Dan kan iedere 
dag tussen 08.00 uur en 22.00 uur 
aangifte worden gedaan.

Brigadier voor Senioren
Speciaal voor de oudere bewo-
ners van Zevenkamp (ook voor 
Ommoord en Nesselande) is een 
brigadier voor ’Senioren en Veilig-
heid’ beschikbaar. André Tolenaar 
staat klaar om u te helpen! Ook 
hier geldt weer ( 0900 – 8844.

Gevonden en verloren voor-
werpen verhuisd
De afdeling ’Verloren & Gevon-
den Voorwerpen’ is sinds 1 janu-
ari 2011 in z’n geheel overgegaan 
naar de stadswinkel aan het Prins 
Alexanderplein 25. Indien u iets 
verloren heeft, moet u dit op een 
speciale site melden. Als u dit las-
tig vindt of niet in het bezit bent 
van een computer, kunt u ook 
naar de stadswinkel gaan. Daar 
wordt u dan geholpen met het in-
vullen van het digitale formulier. 
Indien u gevonden voorwerpen 
heeft, kunt u deze afgeven in de 
stadswinkel. 

Voor klachten over de bezorging: ( 040 - 2628017 (VSP call-centre)

Het bureau in Zevenkamp is en blijft belangrijk!!!

Wijkagenten: Jan van Lienden en Roel Vunderink!!!

Brigadier voor senioren: André Tolenaar 

Bel altijd eerst 0900 – 8844!!!
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OBS Waterlelie: onthulling kunstwerk
Op vrijdagmiddag 14 januari 2011 werd met 

een feestelijke knal het door elf leerlingen van 

OBS De Waterlelie zelf gemaakte kunstwerk 

onthuld. Kunstenaar Chris Dagradi heeft de 

kinderen bij het maken begeleid. Gedurende 6 

weken konden leerlingen na schooltijd werken 

aan het mozaïek, waarvoor Chris het ontwerp 

heeft gemaakt. De naam van de school is in 

letters en in beeld verwerkt tot een kleurrijk 

geheel. Op het vernieuwde schoolplein heeft 

het kunstwerk een mooi plaatsje gekregen aan 

de muur bij het nieuwe podium. Meer informa-

tie over dit kunstproject is terug te vinden op 

de schoolwebsite www.obs-de-waterlelie.nl

Donderdag 
3 maart 2011

13.30 uur tot 15.30 
uur  

Scootmobiel-
bijeenkomst 
in het LCC

Gratis toegang

Voor meer info zie 
pagina 5
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Bereiding
Ui pellen en schoonmaken, in plakjes snijden.
In een braadpan 2 eetlepels olie verhitten en de ui met 
het gemberpoeder 2 minuten bakken.
Champions in vieren snijden, toevoegen, en 2 minuten meebakken.
Risottorijst toevoegen en bereiden volgens gebruiksaanwijzing.
met 9 dl water en 3 eetlepels sojasaus.
In een koekenpan de rest van de olie verhitten en daarin de kipfilet 
bakken 
en daarna het Chinese groentemix en bij.
Risottorijst, en groentemengsel door elkaar scheppen.
Op smaak brengen met sojasaus, zout en peper.

Als u dit artikeltje leest zijn 
we al weer een aantal we-
ken onderweg in 2011. We 
hopen dat een ieder gezond 
het jaar door komt. 

We mochten na de verbouwing 
van Super de Boer naar een C1000 
vestiging de statiegeld box weer 
terug plaatsen, mede met hulp 
van Paul Kortekaas is door Dhr. 
Vonk (bedrijfsleider bij C1000) 
toestemming gegeven voor terug 
plaatsing. De opbrengst over het 
hele jaar bedroeg € 517,10. Heel 
veel dank daarvoor ook namens 
de kleuters uit Costuleni. Voor de 
inwoners uit Zevenkamp die niet 
weten wat SAHR doet kunnen dat 
onze website www.sahr.nl.  
Uw niet meer gedragen kleding of 
speelgoed van uw kinderen kunt 
u inleveren op ons adres aan de 
Nieuwe Meer 101. Ons kantoortje 
in het gebouw The little Cave is 
op maandag en woensdag mor-
gen open van 09.15 uur tot 12.45 
uur. Daar wordt alles gecontro-
leerd en verpakt om voor trans-
port naar Roemenië.

Project Costuleni
In Costuleni wonen 17 gehandi-

Eet smakelijk !

Ingrediënten
1 ui
1 bakje Champions
5 eetlepels zonnebloemolie
1 theelepel gemberpoeder
4 eetlepels sojasaus
300 gram kipfilet
1 zak chinese goentemix

Oosterse Risotto

Weet wat je eet met 
Margreet

Sahr

Mike maakte BOZ WEB
Wat een heerlijke schrijfstijl heeft 
Marjan toch. Het leest met zoveel 
gemak, dat je vergeet hoe knap 
het in elkaar is gezet. De hoofd-
persoon, een pittige tante op 
leeftijd, krijgt na een flink aantal 
tegenslagen, last van hevige dui-
zeligheid. Vertigo!, constateert de 
arts. Haar situatie op dat moment 
zag er al niet zo rooskleurig uit, 
maar door die draaierige wereld, 
wordt het er niet beter op.
Maar zie, de duizelingen hebben 
een neveneffect en wel een heel 
bijzondere! Ze kan beelden in 
haar hoofd waarnemen, die ze in 
het echt nooit gezien kan hebben. 
En hoofdzakelijk op het gebied 
van vreemdgaan!
Haar schoonzoon heeft duidelijk 
wel eens een ander. En wat deed 
die vrouw met een roos, vijf jaar 
geleden bij het graf van haar over-
leden man?

De tuinman met dat leuke spraak-
gebrek speelt helemaal vals spel!

Maar Betsy zou Betsy niet zijn als 
ze haar gebrek niet kon omzetten 
in iets positiefs. 

(Stichting Alexander Helpt Roemenië)

Boekbespreking

www.bo7kamp.nl

capte kinderen. In dit land praat 
men niet zo makkelijk over dit 
soort zaken. De oorzaak daarvan 
is dat in het verleden gehandicap-
ten kinderen verstopt werden, 
want die hoorden in de maatscha-
pij. Een aantal van die kinderen, 
voornamenlijk lichamelijk gehan-
dicapt, worden toch naar school 
gebracht. We zoeken nog uit 
waarom niet alle kinderen naar 
school gebracht worden. Is het 
som seen gebrek aan vervoer of 
spelen er andere zaken? Maar er 
zijn ook nog een aantal geestelijk 
gehandicapte kinderen. Het zou 
mooi zijn, dat als de nieuwbouw 
er staat, zij ook eens een paar 
ochtenden uit huis kunnen. naar 
een andere omgeving. Dus het ge-
bouw is echt nodig, na schooltijd 
is daar geen vertier. Bij mooi weer 
een balletje trappen op een zand-
weg of anders helpen op het land, 
dat is alles. Daar is geen vereni-
gingsleven. Bij dit artikel plaatsen 
we een foto van een waterput, 
80% van de bevolking in Costu-
leni heeft geen stromend water in 
huis en geen gas om op te koken. 
Koken doet men op een houtka-
chel. En dat alles in 2011 en 2300 
km bij ons vandaan.

De BewonersOrganisatie 
Zevenkamp was al geruime 
tijd verstoken van een eigen 
website. 

De vorige webmaster had als vrij-
williger een uitgebreide website 
gemaakt. Helaas moest hij vanwe-
ge gezondheidsredenen stoppen. 
De BOZ zocht naarstig naar een 
andere webdesigner en kwam zo 
bij de Zevenkamper Mike Pieters 
terecht.

Creative Media Producer
Mike was oorspronkelijk opbouw-
werker, maar wilde liever als klei-
ne zelfstandige verder gaan. Via 
zijn werkgever kon Mike herscho-

ling volgen als media producer. 
Aldus leerde hij voor webdesig-
ner, het maken van video-clips en 
het bewerken daarvan, alsmede  
het grafisch ontwerpen. Doordat 
Mike zijn ervaring als opbouw-
werker had opgedaan had hij wel 
voeling bij het soort werk van de 
BOZ en kende hij het belang van 
het hebben van een website ten 
behoeve van de wijkbewoners. 
Na eerst deeltijds te werken bij 
SONOR, werkt Mike sedert 2008 
volledig zelfstandig.

Lekker thuis
Mike werkt in zijn eigen studio 
aanhuis, die soms voor audio-
toepassingen omgebouwd wordt 

tot geluidsstudio. De buitengelui-
den mogen niet op de video clip 
gehoord worden, als Mike zijn 
voice-overs op de video zet. Een 
voice-over is een mondelinge uit-
leg onder de getoonde beelden.

Recentelijk heeft hij een video ge-
maakt voor de Nederlandse Huis-
opticiens. Het hele proces vanaf 
de oogmeting, het maken en afle-
veren is in beeld gebracht.

Opmerkingen
Heeft u een opmerking over de 
nieuwe website, schroom niet om 
een bericht achter te laten.

           Wij wensen Mike veel succes!
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* Model-gordijnen
* Gordijnen op maat maken
* Kleermakerij
* Stomerij
* Broeken zomen
* Feestjurken

Het Coupeusehuis
Ambachtsplein 15 - Winkelcentrum Zevenkamp ( 010 - 4211484

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	-	4135186
	 E-mail:	 notarissen@paulusma.loof.knb.nl
	 Website:	 www.paulusmaloof.nl

Wandelclub Zevenkamp zoekt leden
Stichting Buurtwerk Alexander (SBA) is vanaf november 2010 met een groep senioren (55+) en ook andere 
volwassenen op elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur van start gegaan met een WandelClub in Zevenkamp. 
Het is een laagdrempelige activiteit voor iedereen uit de wijk en om-
geving van Zevenkamp die fit en gezond wil blijven. We starten en 
eindigen met koffie/thee in LCC Zevenkamp (Ambachtsplein 141) en de 
deelnemers worden voorzien van kleine versnaperingen gesponsord 
door Stichting Buurtwerk Alexander: Liga, Sultana, Snelle Jelle of an-
dere gezonde tussendoortjes.
We zijn nu met 6 personen en hebben nog plaats voor enkele natuur-
liefhebbers die samen met ons willen wandelen! Wij zoeken ook na-
tuurliefhebbers die als vrijwillige begeleiders van onze wandelaars 
kunnen optreden.
Voor aanmeldingen zie gegevens in de balk boven aan deze pagina.

  SBA in LCC Zevenkamp ( 010 - 4563993 - email: gosia-bojar@buurtwerk-alexander.nl.nl

Patchwork & Quilt workshops
Lapjeskunst is eenmaal heel bijzonder: van kleine stukjes stof een prachtig geheel maken die als een sprei 
op het bed kan liggen of de muur kan versieren. Van lapjes stof kunt u oneindig veel prachtige dingen ma-
ken, zoals onderzetters, vestjes, tasjes, siervogelhuisjes en nog veel meer. Het hoeft geen dure stof te zijn, 
u kunt ook de oude overhemden van uw man/zoon of de babykleertjes 
van uw (klein) kind gebruiken, zelfs oude dassen en kledingmerkjes 
kunnen een basis zijn voor een mooi patchwork of quilt!
Een ervaren Patchwork en Quilts maakster/liefhebster kan u tijdens 
twee workshopbijeenkomsten laten zien hoe u van kleine stukjes stof 
een prachtig geheel kunt maken. U zult versteld staan van het resultaat 
en uw eigen kunnen.
Op maandag 4 en 11 april 2011 van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Entree € 3,50 per les als u uw eigen stoffen meeneemt, € 7,- per les als 
u de stoffen van de docente wilt gebruiken!
Voor aanmeldingen zie gegevens in de balk boven aan deze pagina.

De Nederlandse taal: moeilijk?
De Nederlandse taal lijkt makkelijk… als je hier geboren bent, maar voor de duizenden medelanders is het 
vaak een hele zware klus om het te leren! Stichting Buurtwerk Alexander verzorgt in het seizoen 2010/2011, 
net als in de voorgaande jaren, de  Nederlandse taallessen voor anderstaligen.
Wij zijn voor onze locatie LCC Zevenkamp weer op zoek naar de nieuwe cursisten die graag lessen willen 
krijgen in de Nederlandse taal. Komt u ook uw Nederlands perfectioneren?
De lessen worden wekelijks op de donderdagen gegeven in 3 dagdelen, er is nu ruimte voor nieuwe cursis-
ten inde ochtenduren: van 9.30 tot 11.00 uur.
Voor dezelfde locatie zijn we ook op zoek naar enthousiaste vrijwilli-
gers die bereid zijn om les te geven in de Nederlandse taal. Komt u ook 
onze team versterken en iets voor uw medemens betekenen?
De lessen worden wekelijks op de donderdagen gegeven in 3 dagdelen:
’s ochtends, ’s middags en ’s avonds. Op dit moment zijn we vooral op 
zoek naar de vrijwilligers voor de avonduren: 19.30 tot 21.00 uur.
Voor aanmeldingen zie gegevens in de balk boven aan deze pagina of 
Jopie Houtkamp bereikbaar op donderdag of op  ( 06 - 24525316

Afslanken ook in Zevenkamp kan!
Vanaf dinsdag 15 maart 2011 kunt u alsnog met uw goede Nieuwjaarsvoornemens beginnen:-): be-
wust afslanken onder de begeleiding van een ervaren diëtiste Linda Graper van Slanke Lijn Balans 
(richtlijnen goede voeding van het Voedingscentrum). Het is wetenschappelijk aangetoond dat ge-
wicht verliezen makkelijker gaat en langer te behouden is wanneer dit in groepsverband gebeurd. 
Door een uitgebalanceerd basisdieet, aangevuld met veel recepten, tips en een wekelijks wisselend thema 
over alles wat met voeding, afvallen en leefstijl te maken heeft zult u snel blijvende resultaten zien.

In wekelijks clubverband wordt toegewerkt naar effectief en vooral blijvend gewichtsverlies, van een ½ tot 
1kg per week! 

Op de dinsdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur (nieuwe groep!)
Op de donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur (bestaande groep!)
Start: dinsdag 15 maart 2011

Entree € 10, 00 eenmalig!
Lesgeld: € 4,50 per keer, bij het bereiken van het streefgewicht slechts € 2,50 per keer!
Voor aanmeldingen zie gegevens in de balk boven aan deze pagina. of www.slankelijnbalans.nl
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  LCC Zevenkamp  (  010 - 4563993           email: lcczevenkamp@senr.rotterdam.nl

Kinderfeestje
Ben je jarig of wil je zomaar gezellig met je vriendjes of vriendinne-
tjes uit eten na de kindervoorstelling in LCC Zevenkamp?
Vraag meer informatie over hoe of wat. ( 010 - 4563993.
Kindermenu
Onbeperkt pannenkoeken eten met stroop of 
suiker, frisdrank en een ijsje, inclusief 
theaterkaartje a 5,75 of patat met 
kipnuggets, frisdrank en een ijsje inclusief 
theaterkaartje a 6,50. Wel reserveren!

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Elke laatste dinsdag van de maand kinderkleding- en speelgoedbeurs. 
Wilt u meer informatie kunt u bellen naar wijkcentrum LCC Zeven-
kamp of kom gezellig even langs en wij leggen u graag de spelregels 
uit! 
Om te verkopen of te kopen.
Verkoop is tussen 13:00 uur en 15:00 uur.
Dinsdag 29 maart en 26 april 2011.

De eetsalon elke dinsdag
U kunt als wijkbewoner wekelijks terecht voor een driegangendiner. 
We gebruiken de maaltijd vanaf 17:30 uur gezamenlijk in de foyer, 
een goede ontmoetingsplek voor jong en oud. Ook uw kinderen zijn 
welkom en voor hen hanteren we tot 12 jaar de prijs van € 2,15 

in plaats van het gebruikelijke tarief 
van € 4,75. Inschrijven elke dinsdag 
tot 13:00 uur en de menulijst ligt 
voor u klaar! 

Bij reserveringen dienen de kaartjes minimaal 
2 dagen voor aanvang van de voorstelling af-
gehaald te worden. Wanneer het om een kin-
derfeestje gaat, dienen de kaartjes minimaal 1 
week van te voren afgehaald te worden.

Maandag
Copperheads Country Line Dancers 13.00 uur - 15.00 uur      ( 010 - 4563993
Delta Sound Factory 16.00 uur - 20.00 uur Willem Paul Majoie ( 010 - 4334352
SVO Opleidingen Trainings Advies 
vakopleiding aardappelen, groenten 
en fruit 19.00 uur - 21.00 uur  ( 030 - 2758156
Popkoor ’O JEE’ 20.00 uur - 22.00 uur Anneke Holtzer ( 010 - 4420494
Fitness dansen  18.30 uur  ( 010 - 4563993
Dinsdag
Eetsalon, drie gangen menu 17.00 uur - 18.30 uur ( 010 - 4563993
opgeven voor 13.00 uur.
Yoga (Meditatie, ontspanningslessen) 19.15 uur - 21.30 uur Irma Groenendijk                ( 018 - 0320207
Hindi lessen 19.30 uur - 21.30 uur  ( 010 - 4563993
Buikdansen  18.30 uur  ( 06 - 41796064
Copperhead Country dancers  20.00 uur   ( 010 - 4563993
Woensdag
Yoga 50-Plussers 09.00 uur - 11.00 uur Jeanette Adriaanse ( 010 - 4215475
Crea 55+ 09.30 uur - 11.30 uur  ( 010 - 4563993
Koersbal 13.00 uur - 16.30 uur info ( 010 - 4555783
Bridge 13.00 uur - 16.30 uur info ( 010 - 4562597
Heritage Full Gospel International 19.00 uur - 21.00 uur Pastor Nosa ( 06 - 41894367
Muziekschool eeuwige noten 13.00 uur - 17.00 uur Hr. Zeeuw ( 06 - 51181656
Mindfullness   20.15 uur   ( 06 - 11014952
Mimelessen 19.30 uur   ( 06 - 51720712
Donderdag
Nederlandse Taallessen Inlichtingen Jopie v.d. Heuvel ( 010 - 4211342
Algemene  Modelbouwvereniging 19.30 uur - 22.30 uur Dhr. Snoek ( 010 - 2206137
Slanke Lijn 19.00 uur - 20.00 uur Linda Graper ( 010 - 4556581
Salsadansen voor iedereen   19.00 uur   ( 06 - 53353073
Schilderen voor 50 +   14.00 uur   ( 010 - 4563993
Vrijdag   ( 06 - 51553453
BBB-Steps 09.30 uur - 10.30 uur  ( 010 - 4563993
Turkse lessen voor kinderen info  ( 010 - 4563993
Praten en doen voor alle culturen Inlichtingen via LCC  ( 010 - 4563993
Indonesische dans voor 4-6 jaar  16.00 uur  ( 010 - 4563993
Tekenen en schilderen kinderen  16.00 uur  ( 06 - 33092407

Programma 2011

Shantykoor Rotterdam
Het koor is in 1995 opgericht met als doel het verkondigen en in 
stand houden van de shanty’s ofwel de liedjes die de zeelui vroeger 
aan boord tijdens het werk en in hun vrije tijd zongen. Het repertoire 
bestaat uit shanty’s met een mengeling van 
bekende melodieën met maritieme teksten 
of nummers die daaraan gerelateerd zijn.
Op zondag 27 februari 2011.
Aanvang 14.00 uur.
Entree € 3,00 met R’pas € 2,50

Hennie van Buren
Een gezellige middag met de warme klanken van Hennie van buren. 
Zijn repertoire bestaat uit diverse Nederlandse en Engelse liederen. 
Ook zijn verzoeknummers mogelijk.
Kom en geniet van een vrolijke muziekmiddag.
Op 6 maart 2011.
Aanvang 14.00 uur.
Entree € 3,00 met R’pas € 2,50.

Mr Anansi (vanaf 6 jaar)
Kindertheater Wijnand Stomp
Anansi de Spin vindt het maar niks dat al de verhalen in de wereld, 
die de verhalen van Nyankopon worden genoemd. Wie Nyankopon 
is? Dat is een god in Ghana in Afrika, om precies te zijn: de baas van 
alle andere goden. 
Op woensdag 9 maart 2011.
Aanvang 14.00 uur.
Entree € 2,50  met R’pas € 1,90.

Dameskoor Betty Foks
Evergreens en bekende tophits van vroeger tot nu
Het Dameskoor Betty Foks bestaat momenteel uit 45 zeer en-
thousiaste dames, die liedjes voor u zingen uit de tijd van nos-
talgie tot heden. Liedjes uit de tijd dat geluk nog heel gewoon 
was. Een tijd dat er nog een touwtje uit de brievenbus hing.  
Met accordeons, Slag-
werk en Basgitaar.
Op 13 maart 2011.
Aanvang 14.00 uur.
Entree € 3,00 met R’pas 
€ 2,50. 

Hoedje (2+)
Kindertheater Cordua en Magnus
In deze voorstelling is een live bespeelde 
cello de inspiratiebron en aanjager. Het 
is een muzikaal en beeldend verhaal over de fantastische avonturen 
van een hoed, die steeds wisselt van eigenaar. Er wordt een combina-
tie van dans en projectie toegepast, waardoor langzaam opgebouwde 
landschappen ontstaan, waarin de hoed zijn avonturen beleeft.
Op woensdag 23 maart 2011.
Aanvang 14.00 uur. 
Entree € 2,50 met R’pas € 1,90. 

The battle of the Bands
Elke zondag strijden verschil-
lende bands voor een plek in de 
finale op 15 mei 2011. Iedereen 
die in een band speelt kan zich 
opgeven via lcczevenkamp@
live.nl. Na inschrijving volgt de 
definitieve datum van de Battle.
De eerste prijs is een minicon-
cert in LCC Zevenkamp. De 
tweede en derde prijs zijn een 
optreden op het Gevelconcert in 
september 2011. Inschrijving is 
gratis, geef je gauw op. Bezoe-
kers betalen € 2,50 per entree.

Complot der Liefde 
(4-12 jaar)
Productiehuis Hofplein
Valentino en Proteus zijn onaf-
scheidelijke vrienden. Als Valen-
tino besluit naar Milaan te rei-
zen om de wereld te ontdekken,
vraagt hij Proteus om ook mee 
te gaan. Proteus heeft daar hele-
maal geen zin in, hij is namelijk 
ontzettend verliefd op Julia en 
wil voor haar in Verona blijven. 
Toch besluit hij zijn vriend ach-
terna te reizen, maar is dat wel 
zo’n goed idee?
Op woensdag 16 maart 2011.
Aanvang 14.00 uur.
Entree € 2,50 met R’pas € 1,90.

De kus van de ballerina (3+)
Kindertheater van Santen
Twee mensen uit verschillende werelden ontmoeten elkaar in het 
park. Zij heet Zoscha en noemt hem ’meneer Miest’. Op een dag 
vraagt Zoscha ’meneer Miest’ haar te helpen. Maar ik kan niets, zegt 
meneer Miest. 
Op woensdag 6 april 2011.
Aanvang 14.00 uur.
Entree € 2,50 met R’pas € 1,90.

Blue Monday Big Band
Het uitgebreide repertoire strekt zich uit van klassieke swingmuziek 
uit de jaren 40 en 50 tot de moderne Big Band composities, Rock en 
Roll en Latin muziek.  
Op 27 maart 2011.
Aanvang 14.00 uur, Entree € 3,00 met R’pas € 2,50
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Veilig verkeer Nederland te gast op de
bijeenkomst Scootmobielclub Zevenkamp!

Op woensdag 30 maart 2011 organiseren SONOR en de 
BOZ een informatieavond over de Opzoomeracties van 
2011. Deze avond is bedoeld voor zowel de straten die al 
Opzoomeren als voor nieuwe straten. De bij de BOZ be-
kende Opzoomergroepen krijgen een uitnodiging. Nieuwe 
straten kunnen contact opnemen met de BOZ,
( 010 - 2892400.

Donderdagmiddag 3 maart 2011 
zijn bewoners die gebruik maken 
van  een scootmobiel  van harte 
welkom in het LCC Zevenkamp 
aan het Ambachtsplein 141. 
Toegang vanaf 13.15 uur.

De initiatiefnemers van  Scootmo-
bielclub Zevenkamp in oprichting, 
hebben een gevarieerd program-
ma bedacht. Natuurlijk wordt 
gratis koffie en thee geserveerd 
en kunnen de bezoekers   nader 
kennis maken met elkaar. Enige 
nuttige  folders zijn die middag 
ook beschikbaar. 3 Maart  belooft 
een bijeenkomst te worden met 
veel nuttige informatie en gezel-
ligheid. Speciaal voor deze bij-
eenkomst heeft de initiatiefgroep 

een tweetal gastsprekers uitge-
nodigd. De eerste spreker gaat 
vooral in op de veiligheid en het 
verkeer, terwijl de tweede gast  
veel kan vertellen over voorbeel-
den van activiteiten en uitstapjes 
voor scootmobielers.

Gastspreker Veilig Verkeer 
Nederland
Den heer De Jong zal namens Vei-
ligVerkeer Nederland  het een en 
ander komen vertellen over veilig-
heid, gebruik van de scootmobiel, 
het rijden in het verkeer, een op-
friscursus enzovoorts. 

Gastspreker Rijswijkse 
Scoot-mobielclub
In  Rijswijk bestaat sinds een aan-

Aftrap Opzoomeren 2011

VTV De Tochten
Volkstuinvereniging De Tochten in zilveren tooi. Op 5 febru-
ari 2011 bestaat volkstuinvereniging De Tochten vijfentwin-
tig jaar. Deze zilveren mijlpaal laat de tuinorganisatie niet 
ongemerkt voorbijgaan. Het gehele jubileumjaar gaat bol 
staan van de activiteiten.

Het spits wordt afgebeten precies 
op 5 februari 2011 met een spet-
terende feestavond voor leden en 
genodigden. Dit gebeuren is een 
opmaat naar superzaterdag 26 
maart 2011. Deze vroege lente-
dag barst letterlijk uit zijn voegen 
met een ledenvergadering, de of-
ficiële opening van het tuinsei-
zoen en een receptie van 17.00 
uur tot 19.00 uur. Het geheel om-
lijst met activiteiten van uiteenlo-
pende aard.
In de afgelopen vijfentwintig 
jaar is het complex aan de Cole 
Porterstraat 2 grondig van aan-
zien veranderd. De leden bouw-
den een verenigingsgebouw, een 
tuinwinkel, een werkplaats, een 
speeltuin en een paddenpoel. Het 
milieupark werd niet vergeten. 
Verbeteringen worden voorbereid 
of zijn in uitvoering.

Nog wensen over?
Zeker! Met hart en ziel wordt 
door leden gewerkt aan het vol-
ledig verhuurd krijgen van het 
totaal van 117 perceeltjes. Be-
langstellenden voor een moes- of 
verblijfstuin worden nadrukkelijk 
uitgenodigd zich op een zaterdag 
te komen oriënteren. Voor snelle 
beslissers ligt er een jubileumkor-
ting in het verschiet.

Graag tot ziens

Meer informatie 
Arie Eekhof, voorzitter, 
06-55321188
VTV De Tochten
Cole Porterstraat 2
3069 ZD Rotterdam
info@vtvdetochten.nl

Duimdrop's Kerstfeest 2010
Sinter klaas en Kerstmis bij 
Duimdrop Nieuw Verlaat

Ondanks het slechte weer heeft 
Sinterklaas in december weer een 
bezoek gebracht aan de kinde-
ren van Duimdrop Nieuw Verlaat. 

Met 3 pieten kwam hij cadeautjes 
uitdelen. Er werden veel liedjes 
gezongen en de ouders zongen 
vrolijk mee. Ook kerstmis is ge-
zellig  verlopen. De kinderen heb-
ben leuke kerststukjes gemaakt 
en die naar de ouderen in de om-

geving gebracht. Na een hapje en 
iets te drinken ging de tijd heel 
snel voorbij. De kinderen hebben 
genoten van de activiteiten en zo 
ook de ouderen die weer vrijwillig 
kwamen helpen. 
Dank aan de vrijwilligers!

tal jaren een succesvolle Scoot-
mobielclub. Een van de leden 
van de club is aanwezig om iets 
te vertellen en te laten zien van 
hun organisatie, hun werkwijze 
en hunactiviteiten.

Heeft u ook ieeën?
Scootmobielclub Zevenkamp in 
oprichting wil de middag ook be-
nutten om van de bezoekers te 
horen aan wat voor activiteiten 
zij graag zouden willen meedoen.  
Welke ideeën hebben zij? Kort-
om, een open uitnodiging voor 
alle Scootmobielers! 
Donderdag 3 maart 2011 LCC Ze-
venkamp. 
Aanvang 13.30 uur, zaal open  
13.15 uur. Einde om 15.30 uur.

Bomen zijn terug!



Het weer zat op de bewuste 
woensdagmiddag 
14 december niet echt mee.
Iedereen had stilletjes gehoopt 
op een besneeuwd plein maar de 
werkelijkheid was een flinke plas 
regen. Gelukkig klaarde het in de 
middag op. Ondanks  het onstui-
mige weer  konden jong en oud 
volop genieten van tal van leuke 
kerstactiviteiten onder de grote 

Opzoomer kerstboom. De tiental-
len kerstliedjes die meer dan 200 
(!)  kinderen  van  de basisscho-
len de Vlietberg, de Buskes, de 
de Waterlelie ,uit volle borst zon-
gen   zorgde voor  veel applaus en 
zakdoekjes. Als verassing  zong 
Rachel,  bekent als finalist van 
de Xfactor een aantal liedjes met 
de kinderen mee. Na afloop  wer-
den de kinderen  getrakteerd op  

heerlijke chocomel en poffertjes. 
Natuurlijk was de levende kerst-
stal een mooie trekpleister. Het 
werd nog even spannend omdat 
een van de geiten wist te ontsnap-
pen. In de loop van de dag werd 
deze in een voortuin elders in de 
wijk terug gevonden. Buurtagent 
Jan van Lienden zorgde persoon-
lijk voor het terugbrengen van de 
geit .
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De redactie van de ZevenKrant stelt zich niet aansprakelijk voor zet- en 
drukfouten.

Bakker Klootwijk
 Ambachtsplein

 

      Voor al uw brood, 
 
    banket & eierkoeken
 
    steeds knapperig vers

    van top-kwaliteit

 

 Voor lopende acties zie aanbiedingen in de winkel!

De Vleeschhouwerij Zevenkamp 
Ambachtsplein 28 - 010-4200760

Fondue
Gourmet
Steen grill schotels
Rundvlees
Kipkerry
Zalm
Waldorf 
Vleeswaren schotels en Salade’s
Warm Buffet naar keuze

 Voor al uw schotels en/of koud of warm buffet
Soepen
Balletjes
Saté’s
Snacks
Kip
Maaltijden 
enzovoort

     Alles is mogelijk!!!

Du Buf
(Ambachtsplein 12)

Uw schoenmaker die meer in huis heeft
Schoenreparaties

Sleutels bij laten maken

Tassen en portemonnees

Schoeisel

Sieraden

Onderhoudsartikelen

Naamplaten

®

®

®

®

®

®

®

Bridge club De Tochten heeft behoefte aan nieuwe leden 
op de donderdagavond. Info bij Du Buf Ambachtsplein.

De gemaakte videofilmpjes van het 
optreden zijn te vinden via:

www.zevenkamp.info

Ook in december 2010 nog 
volop  activiteit 

op het Ambachtsplein
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Humanitas zoekt gezinsmaatjes, 
moeders of vaders met tijd!
Humanitas zoekt vrijwilligers die 
zich in willen zetten als maatje in 
gezinnen waar het even niet lek-
ker loopt. In deze gezinnen is ten-
minste één kind 6 jaar of jonger. 

Heeft u een paar uur per week 
tijd, bent u positief ingesteld en 
weet u dat opvoeden best pittig 
kan zijn? Bent u vader of moe-
der, opa of oma of iemand die 

het gezinsleven goed kent en een 
steuntje in de rug wil zijn? Vindt 
u het leuk om iets voor een ander 
gezin te betekenen? U krijgt een 
training vooraf en reiskosten wor-
den vergoed. Januari 2011 start 
er weer een training, er zijn nog 
plaatsen vrij.

Informatie
( 010 - 2653930 of kijk op www.
humanitasjeugdhulpverlening.nl 
of www.home-start.nl.

Stichting Vier Het Leven organi-
seert theater en concertbezoeken 
met begeleiding voor senioren 
die niet alleen kunnen of wil-
len gaan. Het motto is ’samen 
uit, samen genieten’. Oudere in-
woners van deze deelgemeente 
worden van harte uitgenodigd 
mee te genieten tijdens  een of 
meerdere voorstellingen. In ver-
schillende zalen in Rotterdam is 
er een afwisselend programma-
aanbod van toneel-, muziek- en 
dansvoorstellingen samengesteld. 
Ouderen maken hieruit hun keuze 
en melden zich aan. Vier het Lev-
en zorgt voor de entreekaarten, 
consumpties, het vervoer en 
prettig gezelschap. Ook ouderen 
met een rollator of rolstoel zijn 
welkom. Het programma kunt u 
aanvragen of kaarten willen re-
serveren, op werkdagen tussen 
9.00 uur en 12.00 uur of bel ( 
035 - 5245156. Het programma 
wordt dan per post toegestuurd. 

Vrijwilligers gezocht
De begeleiding van de uitjes is in 
handen van vrijwilligers. Voor de 
drie genoemde deelgemeenten is 
de stichting op zoek naar vrijwil-
ligers, die zich willen inzetten om 
ouderen een heerlijke avond uit 
te bezorgen. Aanmeldenkunt u via 
( 035 - 5245156. Het program-
ma kunt u aanvragen of kaarten 
willen reserveren, op werkdagen 
tussen 9.00 uur en 12.00 uur of 
bel ( 035 - 5245156. Het pro-
gramma wordt dan per post toe-
gestuurd. Het overzicht met de 
geselecteerde voorstellingen is 
ook te vinden op: www.4hetleven.
nl.

WIP (WijkInformatiePunt)

Bij het WijkInformatiePunt 
komt u een stap verder!

Misschien herkent u het wel. Er-
gens in huis moet nog een folder 
liggen waarin beschreven wordt 
hoe ik kwijtschelding kan aanvra-
gen van een gemeentelijke hef-
fing, maar kan die juist nu niet 
vinden. En  mijn internetverbin-
ding  doet het niet. Wat nu?
Voor u alle reden om  even langs 
te gaan bij het WijkInformatie-
Punt (WIP) Ambachtsplein 141.
Medewerkers van het WIP ont-
vangen u graag  en helpen u ver-
der.  Het WIP beschikt over een 
uitgekiend systeem van informa-
tie. En mocht  juist die ene folder 
niet beschikbaar zijn dan  kan 
altijd de juiste informatie via in-
ternet opgezocht worden. U gaat 
nooit met lege handen naar huis. 
Medewerkers van het WIP komen 
maandelijks bijeen om  nieuwe in-
formatie door te nemen
en te bespreken om u als bezoe-
ker nog beter van dienst te kun-
nen zijn.

Nieuwe service
In de eerst volgende Zevenkrant 
wordt in deze rubriek een aantal 
nieuwe folders besproken.
Gelijktijdig wordt deze informa-
tie ook op de website van de be-
wonersorganisatie gezet : 
www.bo7kamp.nl

Vragen staat vrij
Loopt u al langer rond met een 
bepaalde vraag op het gebied van, 
wonen, politie, recreatie,ouderen 

O U D E R E N N I E U W S

 Openingstijden

 maandag 13:00 uur tot 16:00 uur
 dinsdag 13:00 uur tot 16:00 uur
 woensdag 09:00 uur tot 12:00 uur
 vrijdag  13:00 uur tot 16:00 uur

Gezinsmaatjes gezocht

Colofon
De ZevenKrant is een uitgave van de Bewonersorganisatie Zevenkamp 

met een oplage van 7.300 en een frequentie van zesmaal per jaar.

Adres:
BOZ Ambachtsplein 141, 3068 GV Rotterdam, Teleloon 010-2892400 

zevenkrantpost@xs4all.nl - www.bo7kamp.nl

Freelance journalistiek, Fotografie en Lay-out/opmaak: 
Corstiaan Breedveld - info@zevenkamp.info

Redactie:
Ben van Zanten, Corstiaan Breedveld, Ellen Spitman, Fernande van 

Dongen, Gosia Bojar, Kisoen Pandohi Mishre, Margreet Pruis, 
Martine Plönissen, Paul Kortekaas

Druk: Maassluise Courant
ZevenKrant nummer 2 verschijnt 25 april 2011

Sluitingsdatum kopij 1 april 2011

Stichting vier het leven

Kamerkoor, wie zingt er mee?

Het Maasstedelijk Kamerkoor 
zoekt zangers van gemengde ko-
ren in de leeftijd van 20 tot 45 
jaar, die de ambitie hebben om 
een treedje hoger op de muzikale 
ladder te willen komen. Niet om 
je huidige koor vaarwel te zeg-
gen, maar om naast je eigen koor 
in een kamerkoor te gaan zingen. 
Als jij jezelf als koorzanger meer 
ontwikkelt, wordt het koor waar-
in je zingt ook beter. Het kamer-

Het Ouderen Platform 
Zevenkamp nieuwe stijl 
(OPZns) organiseert sinds 
vorig jaar met veel succes 
dansmiddagen in het LCC 
(Ambachtsplein 141). Te-
genwoordig kunt u, ook 
als u niet wilt dansen, ge-
nieten van een gezellige 
middag met spelletjes.

Deze middagen zijn om 
de twee weken: 

1 en 15 maart, 
5 en 19 april, 
3 en 17 mei en 
7 juni 2011 

De data voor na de zo-
mervakantie volgen in Ze-
venkrant nummer 3.

Het OPZns gaat vanaf nu 
extra middagen verzor-
gen met films. 

Film ’de Storm’

Op 10 maart 2011.
Vanaf 14.00 uur (zaal open 
vanaf 13.30 uur)
Entree is gratis.

Film (titel nog onbekend).
Op 12 april 2011.

Zet de data in uw agenda 
en houd de website van de 
BOZ en de dag-/weekbladen 

in de gaten voor meer in-
formatie.

Informatie
Secretariaat van de BOZ, 
( 010 - 2892400.

De extra middagen wor-
den georganiseerd door 
het OPZns samen met 
SBA.

koor repeteert op dinsdagavond 
van 19.45-21.00u. 
Van de 15 koorleden in de leeftijd 
van 18 tot 60 jaar, is helft van het 
koor jonger dan 30 jaar en heeft 
leren zingen in het Maasstedelijk 
Meisjeskoor of Maasstedelijk Jon-
genskoor. 
Inlichtingen: www.maasstedelij-
kekoren.nl,    dianavanes@maas-
stedelijkekoren.nl
Diana van Es, ( 0653518119

en activiteiten, gezondheid in het 
algemeen, opzoomeren, vrijwilli-
gerswerk, verkeers(on)veiligeid in 
de wijk, speelvoorziengen, sport  
e.d., stap gewoon even binnen  in 
het WIP,aan het Ambachtsplein. 
Grote kans dat u verder geholpen 
wordt!

Leuk werk
Vindt u het leuk om zelf actief te 
worden in het WIP?  Stap dan ook 
even binnen en,  onder het genot 
van een kopje thee of koffie wordt 

u  nader geïnformeerd over  de 
werkzaamheden binnen het WIP.

Spreekuur Vestia
VESTIA houdt iedere eerste maan-
dag van de maand tussen 10.00 
uur en 11.00 uur
een inloop spreekuur in het WIP. 
Karin van Heusden van Vestia is 
dan aanwezig om u te woord te 
staan. Dit spreekuur is niet be-
doeld om gangbare onderhouds-
klachten aan de woning door te 
geven.
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Het thema voor deze puzzel is: Slankelijn. 
Uit alle goede inzendingen worden weer drie 
winnaars getrokken en hun namen in Zeven-
Krant nummer 2 van 2011 gepubliceerd. Dat 
ziet u dan wel bij:

Uw oplossing voor 13 mrt. 2011 naar de redactie van de ZevenKrant. (Zie adres in de colofon op pagina 7)

Aders
Afvallen
Ananas
Antioxidanten
Bewegen

Boete betalenP u z z e l r u b r i e k

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

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

Bewonersorganisatie 
Zevenkamp (BoZ)
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
infozevenkamp@xs4all.nl
www.bo7kamp.nl
( 010 - 2892400

WijkInformatiePunt
Onderdeel van Bewonersorganisa-
tie Zevenkamp
Ambachtsplein 141
( 010 - 2892404

Buurtbemiddeling Prins 
Alexander
Bramantestraat 34
3066 BN Rotterdam
( 010 - 4560409
Email: prinsalexander@buurtbe-
middeling.org

Leger des Heils Welzijn- en 
Gezondheidszorg

Maatschappelijk Centrum 
Rotterdam
Kooikerweg 28
3069 WP Rotterdam
( 010 - 2229888
Telefax  : 010 - 2229800

Ouderenplatform Zevenkamp
P/a Ambachtsplein 141
( 010 - 2892400

Maatschappelijke Dienstver-
lening Alexander
Palladiostraat 3
3066 AH Rotterdam
( 010 - 2863088
rpherai@stichtingmda.nl

Jongerencentrum 
Jongerencentrum 7's
Nieuwemeer 101
3068 KJ Rotterdam
( 010 - 4210572

LCC Zevenkamp
Ambachtsplein 141
3068 GV Rotterdam
( 010 - 4563993
lcczevenkamp@senr.rotterdam.nl

Deelgemeente Prins Alexan-
der
Prins Alexanderplein 6
3067 GC Rotterdam
( 010 - 2868200

Roteb
Lucie Vuylstekeweg 5
3066 GT Rotterdam
Algemeen nummer voor alles
( 14010.

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

GGD gezondheidslijn
( 010 - 4339966
Spoedlijn:
( 010 - 2866099
www.ggd.rotterdam.nl

Medisch

Dierenartsenpraktijk 
Lammers
Toon van Vlietstraat 25
3069 ZP Rotterdam
( 010 - 4213176
Zevenkampse Ring
Zevenkampse Ring 741
3069 MD Rotterdam
( 010 - 4557410

Gezondheidscentrum
Zevenkamp
Aar 55
3068 GX Rotterdam

( 010 - 4551677

Gezondheidscentrum 
Charley Toorop
Charley Tooropsingel 48
3059 WG Rotterdam
www.gccharleytoorop.nl
( 010 - 2866090 (algemeen)
Huisartsen
Dr. Quispel  ( 010 - 4555959
Dr. Verdonk  ( 010 - 
2202185
Dr. Van der Hoek ( 010 - 
4562540
Dr. Sanderse  ( 010 - 
4562540
Dr. V. d. Voorde ( 010 - 
2866093
Fysiotherapeuten
( 010 - 2866090
( 010 - 4558105

Pedicure (Reuma, diabetes)
Hanna Kersout
Red Debroystraat 38
3069 ZJ Rotterdam
( 010 - 2200777
( 06 - 31593269

Thuiszorg Compleet
Thuiszorgwinkel en hulpmid-
delen
Ambachtsplein 20
3068 GV Rotterdam

Dinsdag tot en met vrijdag van 
10:00 tot 16:00 uur
( 010 - 2518859

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
( 0900 - 1455 (7,5 cent per min.)
www.vestia.nl

WBR Wijkteam Ommoord/
Zeven-kamp
Servicepunt Kelloggplaats 366
Ma 09.00 uur tot 13.00 uur
Do 13.00 uur tot 17.00 uur
( 010 - 4432403

Woonstad
( 010 - 4408800
Voor VVE's vragen naar Hr. Ste-
vense

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

Handige adressen om te weten

Thuiszorg Compleet voor al uw zorg, zorgvragen en hulpmiddelen ( 010 - 2518859

De oplossing van ZevenKrant 6 van 2010 is: 
Ik laat altijd mijn haar knippen bij mijn eigen kapper!

1e Prijs G. Douma George Gershwinstraat, 2e prijs L. Hen-
derikx Ambachtsplein, 3e prijs W. Gebraad Sneekermeer. 
U kunt uw prijs ophalen bij De Vleeschhouwerij Zeven-
kamp, Ambachtsplein 28, neem deze krant mee, laat zien 
wie u bent en laat u verrassen!

Roel Vunderink

Emo-eter
Foliumzuur
Frankdieet
Fruit
Genetica
Honger
IJzer
Kaas
Kiezen
Koolhydraten
Leeftijd
Levensstijl
Lijnen
Maagring
Mager
Mate
Ontslakken
Radicalen
Snoepen
SonjaBakker
Suikerverslaving
Tandenpoetsen
Vet
Vetarm
Vis
Vitaminen
Voeding
Vollemelk
Wandelen
Wilskracht
Yoghurt

Het is ons gebleken dat er in toe-
nemende mate onbetaalde be-
keuringen bij ons ter afhandeling 
worden aangeboden. Een bekeu-
ring krijgen is nooit leuk, maar als 
het goed is, ligt er wel een door 
u gepleegde overtreding aan ten 
grondslag. Uiteraard kunt u, als 
u het er niet mee eens bent, be-
zwaar aantekenen bij de officier 
van justitie. Dit dient binnen zes-
weken na de datum van de over-
treding gebeurd te zijn. In uw be-
zwaar motiveert u waarom u het 
niet eens bent met de bekeuring, 
waarna het bezwaar in behande-
ling wordt genomen. U kunt op 
internet vele voorbeelden vinden 
van bezwaarschriften. Vaak ver-
zoekt de officier van justitie aan 
de agent die de bekeuring heeft 
uitgeschreven een nadere uitleg 
en commentaar op het bezwaar 
dat u hebt gemaakt. Uiteindelijk 
bepaalt de Officier van justitie of 
de boete door gaat of niet en ook 
daar kunt u weer bezwaar tegen 
aantekenen.

Incasso
Door het Centraal Justitieel Incas-
sobureau  worden vele acceptgi-
rokaarten verstuurd en de mees-
ten worden ook gewoon betaald. 
Als u niet in bezwaar gaat is dat 
ook het meest handige wat u 
kunt doen, want als de boete niet 
binnen de gestelde termijn vol-
daan is, gaat het bedrag met 25% 
omhoog. Wordt dan weer niet op 
tijd betaald dan volgt er een ver-

hoging van 50%. Daarna wordt de 
deurwaarder ingeschakeld en als 
ook die niet kan innen gaat de 
zaak weer naar de politie. Meest-
al zit er dan een door de officier 
van justitie opgelegd dwangmid-
del aan gekoppeld in de vorm van 
een buitengebruikstelling van de 
auto of het in gijzeling nemen van 
de betrokkene. In de praktijk be-
tekend dit dat uw auto voor een 
periode van 28 dagen bij ons ge-
parkeerd wordt of dat u 7 dagen 
komt logeren. Hiermee vervalt 
de boete niet. Die blijft gewoon 
open staan.

Laat het zover niet komen
Zover moet u het echt niet laten 
komen. Het bedrag is dan inmid-
dels stevig verhoogd, u bent dan 
al bestookt met brieven met drei-
gende tekst en de politie staat 
steeds op de stoep. 
Het beste is natuurlijk dat u niet 
in deze ellende verzeild raakt. U 
bepaalt dat voor een groot deel 
zelf door uw gedrag in het ver-
keer. 

Mocht u in 
een vlaag van 
onoplettend-
heid toch 
onve rhoopt 
tegen een be-
keuring aan-
lopen, betaal 
uw boete dan 
op tijd.

Slankelijn

D D S A A K V V O L L E M E L K U
N R T N M C N E N I M A T I V D E
T E I A A G H D T R U H G O Y W M
H A U N T N I O S I J Z E R A D O
C M R A E I R O L A C K D N I G -
A L F S E D M R A E U N D C N D E
R I R N I E U B K N S E H I E I T
K N N E D O I N K E L T V I S S E
S E R L K V C I E E S A E S T C R
L D L A N K L U N L L R T R E I M
I F E C A M A R I S I D A E O P A

W O V I R A C B R I J Y R D P L A
K L E D F G B E A K N H M A N I G
N I N A E E V B R J E L D C E N R
E U S R N R O R E G N O H I D E I
P M S N E T N A D I X O I T N A N
E Z T K E U N E Z E I K S E A N G
O U I R S E E T G E W O O N T E T
N U J A F V A L L E N E G E W E B
S R L E E F T I J D D I K G S T !

Aders
Afvallen
Ananas
Antioxidanten
Bewegen
Boter
Bruinbrood
Calcium
Caloriearm
Cholesterol
Dichtslibben
Dieet

Discipline
Dreamline
Eetgewoonte
Emo-eter
Foliumzuur
Frankdieet
Fruit
Genetica
Honger
IJzer
Kaas
Kiezen

Koolhydraten
Leeftijd
Levensstijl
Lijnen
Maagring
Mager
Mate
Ontslakken
Radicalen
Snoepen
SonjaBakker
Suikerverslaving

Tandenpoetsen
Vet
Vetarm
Vis
Vitaminen
Voeding
Vollemelk
Wandelen
Wilskracht
Yoghurt

Boter
Bruinbrood
Calcium
Caloriearm
Cholesterol

Dichtslibben
Dieet
Discipline
Dreamline
Eetgewoonte


