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Het Levenspad in Charlois is voor vele omwonenden een plek ter herinnering 
aan of ter ere van een dierbare. De voormalige Deelgemeente Charlois plantte 
namelijk 275 bomen aan het Havenspoorpad, die door bewoners konden wor-
den geadopteerd. De adoptanten konden een kort tekstje bij hun boom plaatsen.  

De bordjes met de dierbare teksten werden echter zo nu en dan door vandalen de 
grond uit getrokken en vernield. Is overleg met kunstproducent Stichting Mother-
ship uit charlois besloot de deelgemeente te investeren in een duurzame oplossing.

langs het levenspad kreeg iedere adoptant de mogelijkheid om de naam aan wie 
de boom is opgedragen op het pad te laten schilderen. De tekstjes werden geplaatst 
op stalen platen en bevestigd op grote keien die verspreid lagen in charlois. Tijdens 
boomplantdag 2014 werd de laatste boom geplant en de eerste kei onthuld.

Het onderhoud van de bomen laat echter regelmatig te wensen over. bomen moeten 
hoognodig worden geknot, en op een tiental plekken staan helemaal geen bomen 
meer en dienen door de gemeente te worden herplant. 

op 17 januari zijn onder leiding van gebiedsmedewerker Joop van der Hor een aan-
tal mensen bij elkaar gekomen om de toekomst van het levenspad te bespreken. 

op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is een werkgroep of stichting op 
te richten die gaat toezien op het onderhoud van de bomen op het levenspad.  
Maar echt vlotten wil dit nog niet. 

Heeft u ook een levensboom op het Havenspoorpad, en zou u deel willen uitmaken 
van de nieuw op te richten werkgroep, neem dan even contact met ons op via  
secretariaat@bocl.nl 

Overleg onderhoud bomen
levenspad

[links] Adoptant Joop van Rijswoud met [rechts] zijn 
vrouw, en [midden] de voorzitter van de voormalige 
Deelgemeente Charlois, Ed Goverde.



w w w . b o c l . n l    B e l a n g e n o r g a n i s a t i e  C h a r l o i s s e  l a g e d i j k    2 0 1 7

02
03

woord van de voorzitter
Beste lezer. 

Voor u ligt weer een nieuwe, vers van de pers uitgave van ons huis-aan-huis magazine  

De Zuidrander. U heeft ons even een tijdje moeten missen. Dat kwam omdat er niet voldoende 

financiële middelen waren om een volgende uitgave uit te brengen. Dit magazine bevat weliswaar 

een flink aantal advertenties van lokale ondernemers, maar de inkomsten daarvan zijn op dit  

moment helaas nog onvoldoende om kostendekkend te kunnen draaien.

Om die reden hebben wij als bewonersorganisatie BOCL aan het begin van dit jaar dan ook een 

bewonersinitiatief ingediend bij de Gebiedscommissie Charlois, die zoals u merkt is toegekend. 

Waarvoor wij de Gebiedscommissie via deze weg nogmaals hartelijk willen bedanken. Dit houdt 

in dat in ieder geval de komende vier edities van dit magazine nu zijn gedekt ongeacht de  

advertentie-inkomsten. Daar zijn wij erg blij mee. Dit betekent dat wij u in ieder geval dit hele jaar 

kunnen blijven informeren over nieuws uit onze wijk.

Op donderdagavond 16 maart is er ook weer een jaarlijkse algemene ledenvergadering, waar het 

bestuur aan de leden verantwoording aflegt over zaken die in 2016 hebben gespeeld. De leden-

vergadering zal ditmaal weer plaatsvinden in de kantine van voetbalvereniging TransvaliaZw op 

de Charloisse Lagedijk. U bent daarbij als lid van de BOCL natuurlijk weer van harte welkom.   

De uitnodiging treft u elders in dit blad in de rubriek Kort buurt nieuws.

Op 1 januari van dit jaar is het dagelijks bestuur van de BOCL ook uitgebreid met een nieuw 

[aspirant] bestuurslid. [Bewoner van de Charloisse Lagedijk Peet Malipaard] Peet stelt zich elders 

in dit blad persoonlijk aan u voor.

Rest mij nog u weer heel veel leesplezier toe te wensen, en wellicht zien we elkaar op de 

algemene ledenvergadering.

Rick Timmer

Lidmaatschap bocl
De bewonersorganisatie bocl komt op voor Uw belangen. De doelstelling van de bewonersorgani-
satie is het leef- en woonklimaat in onze wijk te bevorderen. Het bestuur om die reden regelmatig 
overleg met gemeente en andere relevante partijen. Ook geven wij vier keer per jaar een wijkkrant uit.

wist U dat U ook lid kunt worden van de bewonersorganisatie bocl? Een lidmaatschap van 
de Bewonersorganisatie kost € 25,- per jaar voor bewoners, en € 50,- per jaar voor bedrijven.  
Van de contributie organiseren wij regelmatig leuke dingen voor bewoners van de Zuidrand. 

Wilt u lid worden van de Bewoners organisatie Charloisse Lagedijk, stuur dan even een mailtje naar 
secretariaat@bocl.nl

coloFon: 
organisatie: 
BOCL Rotterdam
Twitter: @bocl_nl
KvK 67717624
Redactie: 
Rick Timmer
Debora de Roode
Adv info:  
secretariaat@bocl.nl  
Tel: 010-8 444 094

InFo:
Secretariaat bocl
Charloisse Lagedijk 783
3084 CL Rotterdam
E-mail: secretariaat@bocl.nl
Tel: 06-33 79 44 10

buurtagent Pendrecht Zuid
Ruben van der Meijde
Tel: 0900 - 8844
ruben.van.der.meijde@politie.nl

buurtagent Pendrecht west
Theo Spronk
Tel: 0900 - 8844
theo.spronk@politie.nl

buurtagenten Zuidwijk
Tel: 0900 - 8844
Ivana lanting
ivana.lanting@politie.nl
Judith van Schaick
judith.van.schaik@politie.nl

buurtagent bedrijfsterrein  
charloisse Poort
Tel: 0900 - 8844
Kim van der Stelt
kim.van.der.stelt@politie.nl

bereikbaarheid  
gebiedscommissie 
Tel: algemeen - 14 010
gebiedcharlois@rotterdam.nl
Postbus 70012 
3000 KP Rotterdam

Klachten over stank of  
geluidsoverlast
DCMR - 24/7 bereikbaar
Tel: 0888-333 555
www.dcmr.nl

word ook lid van uw
belangenorganisatie charloisse lagedijk!
Voor 25,- p.j. + 4x per jaar Glossy Magazine



de volgende bedrijven ondersteunen de belangenorganisatie charloisse lagedijk

Gespecialiseerd in behandelen van:
diabetische- en reumatische voeten
Verwaarloosde voeten
oncologische voeten
schimmelnagels
ingegroeide nagels
likdoorns
nagelcorrectie 
nagelreparatie

handverzorging

gediplomeerd pedicure en erkend lid van branchorganisatie

Charloisse lagedijk 439 - 3084la, rotterdam
telefoon 06 21228786

voetcarerotterdam@gmail.com - www.voetcarerotterdam.nl

Maak nu eenvoudig online een afspraak via onze website
kies een datum en tijd die u het beste uitkomt

Medisch Pedicurepraktijk Voetcare
Specialist in Voet- en Handverzorging

gediplomeerd pedicure en erkend lid van branchorganisatie

Buiten als het kan, 
beschermd tegen de elementen als het moet.

Binnen comfort, 
isolatie, veiligheid en buiten gewoon mooi.

Een terrasoverkapping of tuinkamer vergroot eenvoudig uw 
leefruimte. De tuinmeubels kunnen het hele jaar blijven staan en met 
een heater of houtkachel kunt u ook op koudere avonden of bij regen 
nog heerlijk buiten zijn. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor een 
veranda bij u thuis? Neem dan contact met ons op!

Bastasafe garagedeuren verfraaien uw gevel, bieden comfort, isolatie 
en veiligheid. De sectionaaldeuren zijn voorzien van robuuste panelen 
van 40 of zelfs 60 mm dik en beschikken over de beste isolerende 
eigenschappen. Dubbelwandig staal, gevuld met hardschuim. 
Ook nog eens verrassend voordelig!

Maak een afspraak voor GRATIS advies en werkopname, 

inclusief vrijblijvende o� erte. Of bezoek onze showroom!

� Charloisse Lagedijk 563 Rotterdam   �  www.bastasol.nl

�  010 480 92 20



w w w . b o c l . n l    B e l a n g e n o r g a n i s a t i e  C h a r l o i s s e  l a g e d i j k    2 0 1 7

04
05

Op donderdag 2 februari jongstleden is het nieuwe bestemmingsplan voor de Charloisse Lagedijk, 
na ruim drie jaar van voorbereiding, nu eindelijk definitief vastgesteld door de gemeenteraad van 
Rotterdam. Dat was ook hard nodig, want het vorige bestemmingsplan was al weer ruim 18 jaar 
oud. Normaal gesproken dienen bestemmingsplannen om de tien jaar te worden vernieuwd.
Die voor de Charloisse Lagedijk was dus al behoorlijk gedateerd.

nieuw bestemmingsplan 
Charloisse lagedijk vastgesteld

In het nieuwe bestemmingsplan zijn ook 
een zestal  zogenaamde wijzigingsgebieden 
aangewezen. Op deze zes aangewezen loca-
ties mag in de toekomst woningbouw worden 
gerealiseerd. Het gaat hierbij in totaal om 
ongeveer 320 nieuwe woningen. Een fors 
aantal vinden wij zelf. Het is ook een beetje 
in strijd met het voornemen van de gemeen-
te om het historische karakter van de Char-
loisse Lagedijk zo veel mogelijk te bewaren. 

De bestemming van de gronden die in het 
bestemmingsplan ‘charloisse lagedijk’ zijn 
bestemd als ‘wetgevingszone – wijzigings-
gebied’ kan worden gewijzigd door middel 
van het opstellen van een wijzigingsplan. 
Een wijzigingsplan bestaat uit een verbeeld-
ing, regels en  een toelichting. Hoe een en 
ander in zijn werk gaat kunt u op uw gemak 
nalezen op onze website www.bocl.nl onder 
de knop Documenten.



THERAPIEVoRMEn 
• Algemene fysiotherapie
• Bekkenfysiotherapie
• Craniosacraaltherapie
• Oedeemtherapie en lymfedrainage
•  Ademhaling en ontspanningstherapie
•  Manuele therapie
• Dry needlingFYSIoTHERAPEUTEn

dhr. a. niemantsverdriet
Mevr. d. van der schoot
Mevr. s. Weitering

serooskerkestraat 7a
3086 hW rotterdam
telefoon 010 - 4809656
fysiopendrecht@kpnplanet.nlwww.fysiopendrecht.nl

Fysiotherapie Pendrecht

Voor elke gelegenheid 
handgemaakte shawls 

van wol op zijde
en andere 
vil tprodukten.

www.creationjanine.nl
info@creationjanine.nl
tel.: 06-33054329
Charloisse Lagedijk 437
3084 LA  Rotterdam

Tevens 
workshops

de volgende bedrijven ondersteunen de belangenorganisatie charloisse lagedijk

Vakgarage Leeuwenburg is als merkonafhankelijke kwaliteitsgarage aangesloten bij de organisatie Vakgarage.
 Alle voordelen van deze grote, landelijke organisatie vormen in combinatie met het persoonlijk contact 

en de service van het lokale autobedrijf de basis voor een succesformule.

Charloisse Lagedijk 548  -  3084 LG Rotterdam - T: 010-4804967
info@vakgarageleeuwenburg.nl - www.vakgarageleeuwenburg.nl

www.facebook.com/VakgarageLeeuwenburg

Vervangend vervoer
Onderhoud en reparatie
APK keuring

Ruitreparatie
Financiering
Garantie

Banden
Trekhaken
Accessoires

Aircocheck
Verzekering
Vakantiecheck

Aankoopkeuring

0154024.pdf   1 24-8-2015   16:08:29
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Twee molens op de 
bedrijventerrein Charloisse Poort

06
07windmolens op bedrijven-

terrein charloisse Poort
Als het aan de provincie ligt, krijgt de regio Rotterdam komende tijd circa 35 nieuwe 
windmolens. In de hele regio zijn 23 plaatsen aangewezen, blijkt uit een plan van de 
Gedeputeerde Staten dat donderdag 26 januari is gepresenteerd.

De windmolens kunnen verspreid over 
de hele regio komen te staan. Volgens 
de provincie is er onder meer ruimte 
voor twee molens op de bedrijventerrein 
Charloisse Poort. De bewonersorganisa-
tie BOCL verzet zich uiteraard tegen 
plaatsing van deze windturbines [Die 
wel 200 mtr. hoog kunnen worden. Dat 
is hoger dan de Euromast] op het bedri-
jventerrein. De gemeente Rotterdam lijkt 
na een eigen onderzoek nu akkoord te 
gaan met in ieder geval 1 windmolen op 
deze locatie.

Dat is ook de reden waarom wij als be-
wonersorganisatie reeds in december 
2015 een eigen zienswijze bij de Pro-
vincie hebben ingediend. Wij zijn van 
mening dat bewoners en ondernemers 
in de omgeving op dit moment al meer 
dan voldoende overlast ervaren van met 
name de A15, de Betuwelijn, de Metro-
baan en van het bedrijventerrein zelf. Op 
nog meer overlast zitten zij echt niet te 
wachten. Ook de ondernemers van de 
Charloisse Poort [verenigd in de PCP] 
lijken op dit moment niet akkoord te 

gaan met plaatsing. Zij zien veel meer 
in zonne-energie en willen de daken van 
hun bedrijven daar graag voor ter bes-
chikking stellen.

Ook hebben wij in de afgelopen maan-
den al diverse malen ingesproken tijdens 
vergaderingen van de Gebiedscommis-
sie Charlois, waarbij wij te kennen heb-
ben gegeven dat wij deze zware indus-
trie voor Charlois niet wenselijk achten. 
Bovendien zou dit ook nog eens voor 
problemen kunnen zorgen voor de twee 
aangewezen locaties [wijzigingsgebieden 
5&6] in het nieuwe bestemmingsplan 
waar woningbouw is gepland. Ook de 
leden van de Gebiedscommissie Char-
lois zijn in meerderheid tegen de plan-
nen om windmolens te plaatsen op het 
bedrijventerrein.

Op sommige plekken zijn ook turbines 
geschrapt. Zo zouden er eerst in een 
natuurgebied langs de Oude Maas in 

Barendrecht ook windmolens komen. 
Die komen niet terug in de nieuwe plan-
nen van de provincie. De provincie hoopt 
dat de plannen voor komende zomer 
dicht getimmerd zijn, zodat de plannen 
na de zomer defi nitief kunnen worden 
gemaakt. Dan wordt ook besloten welke 
35 van de zestig windmolens er daad-
werkelijk komen. In 2020 moeten de 
nieuwe molens er staan.

Gemeenten en bewoners kunnen nog 
bezwaar maken tegen de komst van 
de turbines. Inwoners van een aantal 
plaatsen hebben al aangegeven dat zij 
de windmolens niet zien zitten vanwege 
geluidsoverlast en horizonvervuiling.
Zij kunnen het bezwaar in het voorjaar 
indienen, zegt de provincie. Ook de be-
wonersorganisatie BOCL zal op korte 
termijn nogmaals bezwaar gaan maken 
tegen de plannen.

Zie voor verdere informatie
 de website van 

Stichting Wind van Voren 
www.windvanvoren.nl 
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De Zuidranders 

woordzoeker

In deze rubriek vragen wij de lezer of zij ons iets kunnen vertellen 
over het getoonde voorwerp. Deze keer weer een gebruiksvoor-
werp. De vraag is, wat is dit voor een gebruiksvoorwerp en waar 
werd dit voor gebruikt?

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

BINNENDIJK  BUITENDIJK  BUITENTALUD
DELTAPLAN  DIJKCOUPURE  DIJKDOORBRAAK
DIJKLICHAAM  DIJKVERSTERKING  GRONDVERZET
KWELSTROOM  OVERSTROMING  RIVIERDIJK
WATERBEHEER  WATERKERING  WATERPEIL
WATERSCHAP  WATERSNOOD  ZEEDIJK

Stuur het goede antwoord voor woensdag 22 maart onder vermel-
ding van uw naam en adres  naar de redactie van De Zuidrander 
secretariaat@bocl.nl. Onder de goede inzenders verloten wij 
deze keer een mooi voorjaarsboeket bloemen. 
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Het antwoord op de vorige Rarawat? was: een messenslijper. 
De heer of mevrouw b. den Hartog uit Dordrecht heeft het juiste 
antwoord ingezonden en heeft daarmee een heerlijke fl es wijn 
gewonnen.
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op 1 januari 2017 is Peet Malipaard, bewoner van de hoeve de Driemansstee op de charloisse 
lagedijk in de functie van [kandidaat] algemeen bestuurslid tot het bestuur van de bocl toe-
getreden. Tijdens de komende algemene ledenvergadering kunnen de leden van de bocl de  
toetreding door middel van stemming definitief bekrachtigen.  Hieronder stelt Peet Malipaard zich 
even kort aan u voor.

Mijn naam is Peet Malipaard. Ik ben geboren op de Charloisse Lagedijk en woon dus al mijn hele 
leven op deze prachtige dijk Ik ben nu 53 jaar jong en gelukkig getrouwd met mijn lieve vrouw 
Monica en samen hebben wij vier volwassen kinderen, en vier kleinkinderen. Ik ben helemaal gek 
van dieren. We hebben hier zelf ook veel diertjes rondlopen zoals paarden en pony`s, kippen, een 
paar schaapjes, verder nog een pauw, duiven en zo nog wat meer van dat spul. 

Daarnaast maak ik mij natuurlijk als bewoner ook druk om het wel en wee van de charloisse 
lagedijk. Het was hier vroeger echt een buitengebied met boeren en landerijen. Ook stonden er 
veel noodwoningen zoals trein- en tramwagons aan de dijk. Ik heb hier een fantastische jeugd 
gehad kan ik wel zeggen.  

Wel heb ik mijn dijk de afgelopen 20 jaar behoorlijk zien veranderen, en niet altijd ten goede.  
De A15 de Metrobaan de Betuwelijn en de Groene Verbinding zijn aangelegd en gebouwd. 
En ook voor de toekomst staan er nog een hoop veranderingen op stapel. Ook is er sinds kort een 
nieuw bestemmingsplan gekomen, en zijn er flinke nieuwbouwplannen op een aantal locaties 
langs de dijk. 

Ik ken heel veel bewoners van de dijk die hier ook al heel lang wonen persoonlijk. Ik heb omdat 
ik hier al heel lang woon, natuurlijk ook veel kennis over de geschiedenis van deze prachtige 
dijk. Om die reden wil ik mij dan ook in de toekomst gaan inzetten om het weinige historische 
karakter van de dijk, of wat daar nog van over is, voor de toekomst te bewaren. Verder kunt u bij 
mij altijd terecht met vragen. Mijn deur staat altijd voor u open. Ik kijk ernaar uit om u allemaal te 
ontmoeten tijdens de komende algemene ledenvergadering in de kantine van voetbalvereniging 
TransvaliaZW.

nieuw [kandidaat] bestuurslid stelt zich voor...

woon al mijn hele leven
op deze prachtige dijk
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Problemen met beheer van uw financiën?
Zoekt u professionele hulp?

Neem vrijblijvend contact op.

www.svf.nl 
Postbus 61 - 2860 AB  Bergambacht - Tel. 0182-351557 - bergambacht@svf.nl

- Tweedehands 
- Curiosa 
- Kringloop 
- Antiek 
 

Stichting de Uytboedel richt zich op sociale ontruimingen en draait  
volledig op vrijwilligers.  
De vrijwilligers doet dit werk geheel belangeloos in het kader van de 
armoedebestrijding in Rotterdam en omstreken. 
In de regio Rotterdam komt het vaak voor dat woningen van vooral ouderen,  
door verhuizing, een andere woonvorm of door overlijden, op korte termijn  
geheel leeg moeten worden opgeleverd. 

Voor meer informatie kom gezellig langs 
in onze winkel aan Plein 1953 nr. 29 
3086 ED . Rotterdam .  tel: 06-22834226 
E-mail: k.sanders.uytboedel@gmail.com 

Stichting de Uytboedel richt zich op sociale 
ontruimingen en draait volledig op vrijwilligers.
De vrijwilligers doet dit werk geheel belangeloos in 
het kader van de armoedebestrijding in Rotterdam en 
omstreken. In de regio Rotterdam komt het vaak voor 
dat woningen van vooral ouderen, door verhuizing, 
een andere woonvorm of door overlijden, op korte 
termijn geheel leeg moeten worden opgeleverd.

Voor meer informatie kom gezellig langs
in onze winkel aan Plein 1953 nr. 29
3086 ED  Rotterdam tel: 06-22834226
E-mail: k.sanders.uytboedel@gmail.com

- Tweedehands - Curiosa - Kringloop - Antiek

GRATIS

OOGMETING



ook geïnteresseerd geraakt na het lezen van bovenstaande? 
Voor al uw vragen of aanmeldingen kunt u zich richten tot: 
Erwin Saarloos [voorzitter] 06-426 05 172
of wim van de Ven 010-501 39 29. 
Zie voor verdere info www.transvaliazw.nl 
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Spelersbus van G2,
 gesponsord door het bedrijf 

Fruitfulllogistic BV 
uit Barendrecht

TransvaliaZw op zoek naar sponsors
TransvaliaZw op de charloisse lagedijk nummer 761 is de 
oudste voetbalclub van Rotterdam Zuid en heeft een rijke 
historie. op 14 mei 1905 werd voor het eerst op een gras-
veldje aan de Persoonshaven een balletje getrapt. In 1978 
verhuisde TransvaliaZw, na een aantal omzwervingen, naar 
het huidige complex aan de charloisse lagedijk. 761.
In 2015 werd het 110 jarig bestaan van de club gevier 

Maar TransvaliaZw is daarom zeker geen ouwelullenclub waar 
de tijd heeft stilgestaan. Integendeel, de club groeit nog steeds. 
Onder leiding van de nieuwe, in 2016 aangetreden voorzitter 
Erwin Saarloos ziet men de toekomst met vertrouwen tegemoet 

Maar een club kan tegenwoordig niet meer bestaan zonder hulp 
van het bedrijfsleven. TransvaliaZw is daarom altijd op zoek 
naar nieuwe sponsors die hun naam aan de club willen verbin-
den, Naast contributies en kantine-exploitatie zijn de inkomsten 
uit sponsoring een onmisbare bron van inkomsten. 

U als [potentiële] sponsor kunt binnen TransvaliaZw een
essentiële rol vervullen. Als vereniging is men erop gericht 
u voldoende tegenprestatie te bieden die het voor sponsors 
aantrekkelijk maakt om voor deze club te kiezen. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de mogelijkheid het complex te gebruiken voor 
vergaderingen, conferenties, of aan personeels-sportdagen.

Het streven van de club is erop gericht de continuïteit van de relatie 
tussen sponsors en TransvaliaZW te waarborgen. Bij alle sponsor-
vormen streeft de club zo veel mogelijk naar een meerjaren-over-
eenkomst, waarbinnen de tarieven voor uw bedrijf gelijk blijven. Dat 
biedt duidelijkheid in de relatie die u met deze vereniging aangaat.  

Het beleid van TransvaliaZw is er in de eerste plaats op gericht 
om een sociale vereniging te zijn, de prestatie is ondergeschikt 
aan het sportieve element, en lol in het spelletje. Ook onze buren 
(bewoners) en nieuwe leden (van jong tot oud) zijn van harte
welkom om kennis te komen maken met onze club.

Fusie tussen RVV Transvalia, 
opgericht op 14 mei 1905, 

en ZW (Zwart Wit), opgericht 
op 1 maart 1925
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PRAKTISCHE TUIN & ERF TIPS
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Tweede kans
Uitgebloeide voorjaarsbollen in potten, bijvoorbeeld 
blauwe druifjes, narcis en krokus, kunt u overzetten in de 
volle grond. Knip de oude bloemen af, laat het loof onge-
moeid. Haal de bolletjes los van elkaar en plant ze tussen 
de vaste planten of bodembedekkers of onder heesters. 
Zet de bol wat dieper dan in de pot. Geef na het planten één 
keer fl ink water. Volgend jaar ziet u ze vast weer terug. Sneeuwk lok jes scheuren

Worden de pollen te groot, dan kunt u sneeuwklokjes 
na de bloei rooien en scheuren. Steek de riek of de 
spade diep onder de pol om te voorkomen dat slechts 
het loof gestoken wordt. Haal de bolletjes uit elkaar 
en herplant in groepjes van vijf tot tien, even diep 
als ze stonden.

Elegante elfenbloem
Vanwege het prachtige blad is de elfenbloem 
[Epimedium] een waardevolle bodembe-
dekker voor [half]schaduw op licht vochtige 
en humeuze grond. Sommige soorten zijn 
wintergroen, andere lopen in het voorjaar 
prachtig rood of bronsgroen uit. Knip begin 
maart het leerachtig blad af, dan komen de 
fi jne, sierlijke bloempjes in april en mei op-
timaal tot hun recht. De meeste Epimediums 
zijn 15 tot 30 cm hoog. De bloemkleuren 
variëren van zwavelgeel tot karmijnrood.

DOEN DEZE MAAND...

Magnolia
Wanneer u takken van de magnolia hebt 
gesnoeid, kunt u in huis iets eerder van de bij-
zondere bloemen genieten dan buiten. Door de 
hogere temperatuur gaan de knoppen sneller 
open. Snijd de takken schuin af en zet ze op 
lauwwarm water. Op een koelere plek zonder 
water komen de takken niet in bloei, maar u 
kunt dan wel veel langer van de grillige 
vormen en de fl uwelen bloemknoppen genieten.

•  blad verwijderen uit borders
•  oude plantenstengels afknippen
•   snoeimateriaal bewaren als 

steunmateriaal voor vaste 
planten

•   aangeaarde rozen schoonvegen 
en bemesten

•  klimrozen aanbinden

•  onkruid wieden
•   ongewenste plantjes met wortel 

uit gazon steken
•   oude bloemen van de tuin-

hortensia afknippen boven 
de bovenste knoppen; oudere    
takken knipt u 10 cm boven 
de grond af.

TIP
U kunt veel problemen voorkomen 
door uw snoeigereedschap na 
gebruik in ziek hout te desin-
fecteren. Een kleine plantenspuit 
gevuld met spiritus is hiervoor het 
handigst: nevel uw gereedschap 
even goed nat en wrijf het na een 
minuutje weer droog. Zo voorkomt 
u dat u ziekten overdraagt.
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‘VERHALEN VAN EEN POLITIEAGENT – GASTCOLUMN PIET KATS’

politieverhalen.blogspot.nl/

12
13

Bert Kats is brigadier noodhulp politie eenheid Rotterdam, hij maakt deel uit van het basisteam 
Charlois, en is hij motorrijder en ANPR verkeerscoördinator. In zijn Columns vertelt hij over zijn 
dagelijks werk als politieagent en wat dat met politiemensen doet. Op deze manier wil hij de mens 
achter de politieman tonen.

Prakje Andijvie
We krijgen de opdracht om met onze aanhoudingseenheid een vuurwapengevaarlijke verdachte 
aan te houden. De verdachte van diverse overvallen woont in een wijk met veel criminelen.
Als politie is het moeilijk om ongezien in de wijk te infiltreren.

Na raadpleging van de politiesystemen blijkt dat er dichtbij een ouder echtpaar woont, dat al 
meerdere keren geklaagd heeft over overlast van deze criminelen. Ze hangen altijd op straat en 
praten niet met elkaar, maar schreeuwen. Ook komen er dagelijks scooters aan, die in de garage-
boxen verdwijnen en er in onderdelen weer uitkomen.

Ik bel het oudere echtpaar en vraag of ik bij hen in huis mag posten. Dat is geen probleem. 
Tijdens de briefing horen we dat de verdachte zich verplaatst op een snelle scooter en vermoede-
lijk op de eerste etage van de hoek van een flat woont. Daar is vanuit de woning van het echtpaar 
perfect zicht op. De bedoeling is een snelle interventie op straat, waarbij de verdachte met kop 
en kont opgepakt wordt, om vervolgens weg te wezen voordat de grote groep op straat zich met 
de aanhouding gaat bemoeien.

Ik maak me klaar, gewapend met allerlei attributen die me het makkelijk maken om de boel
te observeren. Het belangrijkste vergeet ik, mijn etenswaren. Via de achtertuin, uit het zicht, 
sluip ik bij de woning naar binnen. Ik word als een vorst onthaald en nergens ontbreekt het aan. 
Ik ben mijnheer Kats en geen Piet, zoals ze naar eigen zeggen een politieagent horen aan te 
spreken. 

Uren zit ik in de slaapkamer totdat ik plotseling een bekend hoofd zie verschijnen voor het raam. 
Onze verdachte! Ik geef onze eenheid door dat hij thuis is. We moeten geduld hebben tot hij 
naar buiten komt. Via de telefoontap horen de collega’s dat hij op het punt staat om te vertrek-
ken. Onze eenheid maakt zich klaar en wacht met een geblindeerde bus op de hoek van de 
straat.

Dan gaat het snel. Ik zie de verdachte in het trappenhuis naar beneden lopen. Kort daarna komt 
hij met de scooter naar buiten en staat nog even te praten met een grote groep die buiten staat. 
Ik geef het sein om op te rijden en geef de positie door waar de verdachte staat.
Onze bus met daarin de collega’s van de aanhoudingseenheid komt de straat ingereden en stopt 
bij de groep. Twee schuifdeuren vliegen open en 6 collega’s trekken de verdachte uit de groep 
en sleuren hem de bus in. Binnen een paar seconden ligt de verdachte op zijn buik in de bus en 
scheurt deze weg.

Als aan de grond genageld kijkt de groep de bus na. Er is te weinig tijd voor reactie, dat is de 
kracht van zo’n interventie. Ik slaak een juichkreet en moet lachen als twee verschrikte gezichten 
om het hoekje heen kijken. Ik verontschuldig me en vertel dat onze man gepakt is. Ik moet nog 
even in het huis blijven, omdat er de nodige beroering is op straat.

En de lieve mensjes staan erop dat ik nog even mee eet. En wat schaft de pot? Ouderwets een 
prakje andijvie met een slavink. Het smaakt heerlijk!

6 collega’s trekken
 de verdachte uit de 

groep en sleuren hem 
de bus in
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DE ROTTERDAMPAS
ZoVEEl PlEZIER 
VooR Zo wEInIG 
GElD
Gratis naar de fi lm, het zwem-
bad, de Euromast en Spido. 
Stap zo vaak je maar wilt gratis 
binnen bij musea in Rotterdam, 
Den Haag en Delft. Krijg fl inke 
korting bij Diergaarde Blijdorp, 
Plaswijckpark en talloze at-
tractieparken. Pak een gratis 
ijsje, een koffi e en proef eens 
iets anders met korting. Leer 
bij met een workshop en reis af 
naar de mooiste bestemmingen. 
Heel het jaar door worden acties 
toegevoegd. Bekijk alle acties in 
het actieoverzicht. Waar je woont 

UITnoDIGInG JAARLIJKSE 
ALGEMENELEDENVERGADERING bocl
Op donderdag 16 maart vindt weer onze jaarlijkse algemene 
ledenvergadering plaats. Ditmaal weer in de kantine van voet-
balvereniging Transvalia op de Charloisse Lagedijk. We starten 
stipt om 19.30 uur. Na afl oop is er gelegenheid voor de leden om 
tijdens een hapje en een drankje nog even na te praten.
Zijn uw buren nog geen lid van de BOCL, neem ze dan mee naar 
deze avond. Zij kunnen zich voorafgaande aan de vergadering di-
rect inschrijven als lid en aan de vergadering deelnemen. Alle leden 
ontvangen de agenda van de vergadering de komende tijd per mail.
Graag tot ziens op donderdag 16 maart aanstaande.

DE BUITENBETER APP
Is er op straat of in het groen iets kapot of vuil? Meld dit bij de 
gemeente Rotterdam. U kunt in vier eenvoudige stappen met de 
buitenbeter app een melding over de buienruimte maken bij de 
gemeente Rotterdam. Binnen 4 tellen heb je locatie (via automa-
tische GPS-bepaling), probleem en foto gemeld aan de gemeente 
Rotterdam. Dit kan meteen op het moment én de plek van 
constatering. Download de gratis buitenbeterApp op uw smart-
phone: iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian.
wat kunt u melden aan de gemeente?
•  problemen met bestrating of plantsoenen. 
•  vervuiling, zwerfvuil en wateroverlast. 
•  fi etswrakken, kapot straatmeubilair 

(zoals bankjes en speeltoestellen) en graffi ti. 
•  dode dieren op de weg. 
•  een probleem met de straatverlichting.

HUIS VAn DE wIJK 
Feestelijk geoPend
Op woensdagmiddag 15 februari 2017 werd het nieuwe Huis 
van de Wijk aan de Slinge 250 in Rotterdam Zuidwijk-Pendrecht 
op een feestelijke wijze door Ronald Tol voorzitter van de 
Gebiedscommissie Charlois geopend. De medewerkers van DOCK 
hebben samen met vrijwilligers hard gewerkt om van het pand 
een plek te maken waar iedereen zich thuis voelt. 
DOCK beheert het Huis van de Wijk. Ook de bibliotheek bevindt 
zich in het Huis van de Wijk. Alle activiteiten die voorheen in de 
Larenkamp plaatsvonden, zoals onder andere Yoga, Ouderengym, 
Klaverjassen, Aquarellen, Spelletjesmiddag en de Crea Club heb-
ben hun onderdak gevonden op de nieuwe locatie. Tevens kunt u 
hier ook ruimtes huren.
Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag, van 08.30 - 17.00 uur.  
Op aanvraag ook in het weekeinde of de avond.

Kort Buurt nieuws

maakt niet uit, echt iedereen 
kan een Rotterdampas bestel-
len. Voor de pas betaal je 
standaard € 60,-, maar als je 
in Rotterdam of een deelne-
mende gemeente woont, een 
laag inkomen hebt, studeert 
of 65-plus bent, dan kan je in 
aanmerking komen voor een 
reductietarief. 
Een Rotterdampas voor 
komend pasjaar loopt van 
1 maart 2017 tot 1 maart 2018
Vraag hem nu aan via
http://rotterdampas.nl/

NIEUWBOUWPLANNEN ASVZ
Afgelopen week ontving de redactie van De Zuidrander een mailtje 
van de heer Martien Bosboom, Senior Projectleider ASVZ Huisvest-
ing, inzake de nieuwbouwplannen op de hoek van de Krabben-
dijkestraat./Charloisse Lagedijk. [Voormalig terrein Tussendael] 
Hoewel de vergunning inderdaad is aangevraagd zal de 
daadwerkelijke uitvoering pas op zijn vroegst in het 4e kwartaal 
van 2017 kunnen starten. Eerst dient namelijk nog de bestem-
mingsplanprocedure te worden doorlopen. De globale planning 
ziet er als volgt uit:
• Bestemmingsplanprocedure  > jan. 2017 – juli 2017
• Start uitvoering  > 4e kwartaal 2017
•  Uitvoering gereed / oplevering  > 4e kwartaal 2018

Men had graag gezien dat één en ander qua planning wat vlotter 
was doorlopen maar de voorbereiding heeft wat langer geduurd 
dan voorzien.



Voor financieel overzicht bij u thuis
hypotheken - verzekeringen

Nikkelstraat 3 c - 2984 AM Ridderkerk
Telefoon: 06-14735619 - E-mail: g.franken@franken-kayis.nl
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VANAF 18 MAART 
BIJ ONS IN DE SHOWROOM


