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Uitgave De Zuidrander is een magazine voor bewoners die van de laatste ontwikkelingen in de wijk Charlois Zuidrand op de hoogte willen blijven.

bewonersorganisatie

De Zuidrander

Uitnodiging Kerstborrel

wijkagent Han Adema 
draagt stokje over

Verouderde bestemmingsplannen 
en het heffen van leges

Maak kennis met 
Zorginstelling Tussendael

gastcolumn Piet Kats

 02

Fo
to

: 
w

w
w

.d
ic

kr
en

se
s.

nl

 in de wijk Charlois Zuidrand op de hoogte willen blijven.



In Charlois is sinds vorig jaar een gebiedscommissie 
actief. Die is in de plaats gekomen van de oude deel-
gemeenten. De gebiedscommissie adviseert gevraagd 
en ongevraagd het college van burgemeester en 
wethouders en heeft geld om bewonersinitiatieven 
te ondersteunen. Inmiddels zijn ook al initiatieven 
vanuit de ‘Zuidrand’ van het gebied Charlois inge-
diend en gehonoreerd.

Maak iets bijzonders van bewonersinitiatief 
De gebiedscommissie Charlois vindt het belangrijk dat 
bewonersinitiatieven niet alleen de buurt leuker, leef-
baarder en socialer maken, maar ook dat iedereen kan 
meedoen met het initiatief. En dat ook wordt gedacht 
aan de zwakkeren in de samenleving. Hiermee scherpt 
de commissie de eisen voor het indienen van een 
bewonersinitiatief iets aan. Voorzitter Ronald Tol: 
‘Een initiatief moet iets bijdragen aan de samenleving en 
dient niet alleen voor vermaak. Samen eten met andere 
bewoners kan nog steeds, maar wel met een bepaald 
doel.’ De commissie steunt zo ondermeer de kerst-
borrel die dit jaar op 17 december gehouden wordt in 
de kantine van voetbalvereniging  Transvalia ZW aan de 
Charloisse Lagedijk.
Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt? En wilt 
u dat samen met medebewoners realiseren? Vraag 
dan een financiële bijdrage aan bij de gebiedscommis-
sie Charlois. Download het aanvraagformulier op www.
opzoomermee.nl/bewonersidee of bel Opzoomer Mee, 
(010) 213 1055. De regels vindt u op www.rotterdam.
nl/kadersbewonersinitiatievengebieden (klik op aanvul-
lende regels bewonersinitiatieven Charlois)

Veiligheid voorop, ook in de wintermaanden
In de wintermaanden slaan criminelen veelvuldig hun 
slag. Het donkere dagen offensief van de politie zet in 
deze periode, oktober tot maart, extra maatregelen in 
tegen woning- en auto-inbraken, overvallen en straat-
roven. 

Wijkagent Kim van der Stelt en haar collega’s geven 
advies en tips aan bewoners en ondernemers. Ook 
de ondernemers die actief zijn in het gebied aan de 
‘Zuidrand’ bij de Carloisse Poort zijn geïnformeerd over 
hoe ze zich het beste kunnen weren tegen inbrekers.

‘Mijn collega’s en ik blijven het zeggen: breng verlichting 
aan op donkere plekken, haal ladders, pallets en andere 
spullen rondom huis of bedrijf weg, bel bij verdachte 
omstandigheden direct 112 en noteer signalement 
of kenteken. Het helpt ons bij het onderzoek. Bel niet 
pas na een uur, dan kunnen we niet zoveel meer. En 
denk vooral niet, mijn buurman of collega-ondernemer 
belt wel. Wat ook werkt is een buurtWhatsapp. Maak 
wel goede afspraken, plaats alleen serieuze berichten 
anders verslapt de aandacht. Verder adviseer ik onder-
nemers om de beveiliging waar nodig te updaten, om 
niet op vaste tijden de kassa af te romen en om zoveel 
mogelijk samen te openen en sluiten.’

Gebiedscommissie 
bijna twee jaar 
actief in Charlois

Volg politie Charlois op social media: 
Facebook Politie Charlois, 
twitter: @POL_charlois en 
instagram: PolitieRotterdamZuid.
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woord van de voorzitter
beste lezer. 

Voor u ligt het tweede nummer van het magazine De Zuidrander. De afgelopen maanden
hebben wij van bewoners en ondernemers heel veel positieve reacties gekregen op de
geboorte van dit magazine. Daar zijn we heel blij mee. Dit betekent dat dit magazine in
een behoefte voorziet, namelijk het zo breed mogelijk informeren van de bewoners en 
ondernemers van onze prachtige wijk.

Dit nummer heeft, met het oog op de komende feestdagen, ook een beetje een feestelijk 
tintje. Nog even en we gaan de kerstboom weer optuigen, het huis weer sfeervol versieren, 
en lekker eten samen met familie en vrienden. Maar de decembermaand is voor het bestuur 
van de BOCL ook uitermate geschikt om eens terug te kijken op de gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar. Wat ging er goed, en wat kan er beter.

Graag maak ik ook van de gelegenheid gebruik om u allen uit te nodigen voor onze jaarlijkse
kerstborrel op donderdag 17 december. U vindt daar verderop in dit magazine meer
informatie over. Ik hoop u als voorzitter ook dit jaar weer allemaal te mogen begroeten. 
Het belooft weer een hele gezellige en sfeervolle avond te worden in de kantine van voetbal-
vereniging Transvalia-Zw.

Mocht u dit jaar niet in de gelegenheid zijn om te komen, dan wens ik u allen via deze weg 
alvast hele prettige feestdagen en een gezond 2016 toe.

Rick Timmer

Lidmaatschap bocl
De bewonersorganisatie bocl komt op voor 
Uw belangen. 
De doelstelling van de bewonersorganisatie is 
het leef- en woonklimaat in onze wijk te be-
vorderen. 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 Bewonersorgani-
satie kost € 25,- per jaar voor bewoners, en 
€ 50,- per jaar voor bedrijven. 
Van de contributie organiseren wij regel-
matig leuke dingen voor bewoners van de Zuid-
rand. 

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

coloFon: 
organisatie: 
BOCL Rotterdam
Redactie: 
Rick Timmer
Debora de Roode
Foto cover: 
www.dickrenses.nl
ontwerp/vormgeving:  
Bert van der Meeren 
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

Kerstborrel

Uitnodiging
Donderdag 17 dec. 2015 vanaf 19.00 uur

Kerstsnert, Glühwein en Live muziek
Voetbalvereniging TransvaliaZW



Telefoon  010 480 92 20   

Bezoek onze showroom 

Charloisse Lagedijk 563-565, 3084 LC Rotterdam

Of bekijk onze website

www.bastasol.nl

�  inbraakvertragend
�  isolerend/energiebesparend
�  beschermend voor kozijnen
�  verduisterend
�  geluidswerend

Actie verlengd tot 24 december.

Prijsvoorbeeld
elektrisch bediend

180 x 160 cm (bxh)  

Nu € 366,- 
excl. montage

Maak nu een afspraak voor kosteloos inmeten en een vrijblijvende offerte.

ROLLUIKEN KnallendePrijskrakerWeken!!!

- 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

de volgende bedrijven ondersteunen de belangenorganisatie charloisse lagedijk
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Bijeenkomst verkeersveiligheid 
charloisse lagedijk
Al vele jaren hebben bewoners van de Charloisse Lagedijk te maken met een aantal ver-

keersproblemen in hun straat. Er zijn bijvoorbeeld te weinig parkeerplaatsen, de bebording 

is op veel plaatsen niet goed, er gebeuren soms kleine aanrijdingen (met gelukkig tot nu toe 

alleen blikschade tot gevolg), en er wordt regelmatig veel te hard gereden.

Hierdoor had de gemeente de afgelopen maanden op verzoek van de bewoners-

vereniging, in de kantine van voetbalvereniging Transvalia-Zw, twee bijeenkomsten voor 

bewoners en ondernemers van de dijk georganiseerd. Op maandag 14 september vond 

de eerste bijeenkomst plaats. Tijdens deze eerste bijeenkomst werden de problemen 

uitgebreid gezamenlijk besproken, en konden bewoners en ondernemers door middel 

van het plakken van groene of rode stickers op een plankaart, aangeven welke verkeers-

maatregelen hun voorkeur genoten.

Op maandag 9 november vond de tweede bijeenkomst plaats. Op deze avond presen-

teerde de gemeente de uitkomst van de bijeenkomst op 14 september. De ideeën die bij 

de eerste bijeenkomst werden aangedragen, zoals ‘maak de Krabbendijkestraat dood-

lopend’, ‘voeg ribbelmarkering aan het wegdek toe’, of ‘maak van de Charloisse Lagedijk 

maar weer een 50 Km weg dan kan de politie tenminste gewoon weer controleren’, 

hebben het op deze avond niet gehaald. Deze maatregelen kregen op de avond van de 

eerste bijeenkomst te weinig stemmen.

De ideeën die het wel haalden waren om voor een proefperiode een aantal vlucht-

heuvels te vervangen door grote bloembakken van twee bij twee meter, en het idee om de 

fietssuggestie stroken te verwijderen. Ook hangt er inmiddels een snelheidsdisplay op de 

dijk, tussen de Verlengde Zuiderparkweg en de Langehorst, maar deze verkeersmaatregel 

is slechts tijdelijk. Er zijn in heel Rotterdam 25 van deze snelheidsdisplays, en die zullen 

in de toekomst gaan rouleren door heel Rotterdam, en steeds tijdelijk worden opgehan-

gen op plaatsen waar vaak te hard wordt gereden.

Tijdens de laatste bijeenkomst werd ook de verkeerde of verouderde bebording, en 

het overhangende groen op sommige plaatsen op de dijk  besproken. Ook hier zal de 

komende tijd naar worden gekeken door de gemeente. De betreffende bewoners met 

overhangend groen hebben al een waarschuwingskaart van de gemeente in de bus ont-

vangen. Zij moeten binnen vier weken de boel gaan snoeien, anders doet de gemeente 

dit. Uiteraard zullen de kosten hiervoor dan op de betreffende bewoner worden verhaald. 

Zorg daarom dat u overhangend groen snoeit.

Alle maatregelen die de komende tijd worden uitgevoerd, zullen na verloop van tijd door 

de gemeente worden geëvalueerd. Bevallen de maatregelen goed, dan worden deze per-

manent.
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Overhangend groen, 
daar moet u iets aan doen! 

kaart groen.indd   1 4-12-2014   18:10:23

Verkeerde of verouderde 
bebording, en overhangend 
groen op sommige plaatsen

Proefperiode met grote 
bloembakken van twee 
bij twee meter



de volgende bedrijven ondersteunen de belangenorganisatie charloisse lagedijk

Vervangend vervoer
Onderhoud en 

reparatie
APK keuring

Banden

Trekhaken
Accessoires

Ruitreparatie
Financiering

Garantie

Aircocheck
Verzekering

Vakantiecheck
Aankoopkeuring

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: 010-4804976  -  E: info@vakgarageleeuwenburg.nl

www.vakgarageleeuwenburg.nl

0147179.pdf   1 28-5-2015   15:57:10
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Vakgarage Leeuwenburg is als merk-

onafhankelijke kwaliteitsgarage 

baangesloten 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: 010-4804976 
 E: info@vakgarageleeuwenburg.nl - www.vakgarageleeuwenburg.nl

• Vervangend vervoer
• Onderhoud en reparatie
• APK keuring
• Banden
• Trekhaken
• Accessoires
• Ruitreparatie
• Financiering
• Garantie
• Aircocheck
• Verzekering
• Vakantiecheck
• Aankoopkeuring

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
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07wijkagent Han Adema 

draagt stokje over
Han Adema draagt het stokje over aan Ruben van der Meijde, 
de nieuwe wijkagent Pendrecht-Zuid. na vele jaren trouwe 
dienst mocht Han kortgeleden van zijn welverdiende pensioen 
gaan genieten. Hij droeg zijn wijk op donderdag 8 oktober na  
de laatste wijze lessen dan ook over aan Ruben. 

Ruben zal vanaf heden de wijkagent van Pendrecht-Zuid  
zijn. Pendrecht-Zuid is het gebied omgeven door de straten: 
Slinge, Zuider-parkweg, Charloisse Lagedijk en de Groene 
Kruisweg.

“Ik heb echt onwijs veel zin om in Pendrecht aan de slag  
te gaan. Trots om het stokje van mijn geweldige collega  
Han te mogen over-nemen en om samen met u, mijn  
collega Theo Spronk, wijkagent Pendrecht-Noord en alle  
andere instanties samen te werken aan veiligheid. Ja, in-
derdaad met u. Want ik ben er 100% van overtuigd dat mijn 
missie niet zal slagen zonder uw bijdrage. 

Verouderde bestemmingsplannen en het heffen van leges
om na 1 juli 2013 bij afgifte van een omgevingsvergunning 
leges te kunnen innen mag een bestemmingsplan niet ouder 
zijn dan 10 jaar.

Uit artikel 3.1, lid 4 van de Wet op de ruimtelijke ordening, 
blijkt namelijk dat de gemeenteraad binnen een periode van 
tien jaar, gerekend vanaf de datum van vaststelling van het 
bestemmingsplan, opnieuw een bestemmingsplan dient vast te 
stellen of zo mogelijk een verlengingsbesluit te nemen of een 
beheersverordening vast te stellen.
Als de gemeenteraad niet voor het verstrijken van de termijn  
van tien jaar een besluit heeft vastgesteld, vervalt de bevoegd- 
heid tot het invorderen van rechten voor alle verstrekte  

diensten die verband houden met het bestemmingsplan. 
Bovendien moet deze overschrijding bekend worden gemaakt. 
(zie art. 3.1, vijfde lid Wro).
De wet spreekt expliciet over het bestemmingsplan dat door 
de gemeenteraad wordt vastgesteld, een later vastgesteld uit-
werkingsplan of wijzigingsplan voldoet derhalve niet aan deze 
definitie.
Het huidige bestemmingsplan van de Charloisse Lagedijk wel-
ke u op onze site kunt vinden,  is inmiddels ruim 18 jaar oud. 
Heeft u bouwplannen? Doe dan met bovenstaande kennis uw 
voordeel. Eind 2015 begin 2016 zal het nieuwe bestemming-
splan waarschijnlijk van kracht gaan worden en dient u weer 
gewoon het volledige legestarief te betalen.  

Ik hoop de komende tijd veel bewoners en ondernemers te  
leren kennen om samen te bouwen aan een veilig Pendrecht. 
Naast dat ik veel op straat te vinden ben, kunt u mij bereiken 
door te bellen met 0900-8844 of te mailen naar ruben.van.
der.meijde@politie.nl. Verder maak ik gebruik van de sociale 
media kanalen van #PolitieCharlois. Ik heb er zin in.”



stuur de goede oplossing naar secretariaat@bocl.nl en win 
een gratis APK bij
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De Zuidranders Kerstpuzzel

de volgende bedrijven ondersteunen de belangenorganisatie charloisse lagedijk

Horizontaal
1. soort muziek - 4. in orde - 7. lol - 10. klein - 12. of iets 
dergelijks - 13. nummer - 15. Plek - 17. Merkteken - 19. karaat 
- 20. Betaalmiddel - 22. angst - 24. Mest - 26. gezicht - 
28. Vreemde munt - 29. luizenei - 30. Vochtig koud - 31. Plus - 
33. noot - 34. eikenbast - 36. landbouwwerktuig - 37. Zangstuk 
- 38. Bejaarde - 40. thans - 41. askruik - 42. Wat - 43. amster-
dams peil - 45. Bluts - 46. Vrucht - 47. aartsbisschop - 48. tijd-
stip - 50. eerwaarde [afk.] - 52. rubidium - 53. Verdroogd - 54. 
landman - 56. jofel - 58. keurmeester - 60. gasvormig element 
- 61. aftrek - 63. ongelegen moment - 65. slee - 66. Brandstof - 
68. koraaleiland - 70. academisch Ziekenhuis - 71. steen - 72. 
Voorzetsel - 74. liefdesgod - 75. Voedsel - 76. omlaag

Verticaal
1. Pril - 2. Zijns inziens - 3. rangtelwoord - 5. richting - 6. een 
naam geven - 7. Vroegere vakbond - 8. en dergelijke [afk.] 9. nader 
overeen te komen - 11. luitenant - 12. ons inziens - 14. Vol kieren 
- 16. en volgende [afk.] - 18. loofboom - 19. ketting - 21. Plezier 
- 23. Belofte - 25. hert - 27. omlaag - 29. dichterbij - 30. Bazige 
vrouw - 32. ongebruikt - 33. kinderdoek - 35. Wandeling - 
37. duitse omroep - 39. grafi sch kunstwerk - 44. onvolwassene 
- 47. hoofdslagader - 49. regionale omroep oost - 51. oesternet 
- 53. naaldboom - 55. eénjarig dier - 56. Meubel - 57. deel van 
fi ets - 59. Brandstof - 60. Brilslang - 61. telegraaf restant - 62. 
amsterdamse tijd - 64. Metaal - 67. Bolgewas - 69. oude testa-
ment - 71. knock-out - 73. neon.

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

Stuur het goede antwoord voor 31 december per mail naar 
de redactie van De Zuidrander [secretariaat@bocl.nl]
Onder de juiste inzendingen verloten wij een heerlijk flesje 
wijn.

RaraWat?

winnaar vorige Rarawat? mw. Sonja de Jong uit Pendrecht. 
Het getoonde voorwerp was een bietenvork. Deze werd 
gebruikt om de bieten van het land op een kar te laden.
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Dankzij een � nanciële bijdrage van de 
Gebiedscommissie Charlois kunnen wij ook dit 
jaar weer een gezellige kerstborrel organiseren 
voor bewoners en ondernemers van de wijk. 
Dit jaar hebben wij gekozen voor het thema 
Kerstsnert, Glühwein en Live muziek. 

En ook dit jaar willen wij weer een 
aantal kerstpakketten gaan ver-
loten die door ondernemers uit de 
buurt werden gesponsord. Drankjes 
zijn dit jaar voor eigen rekening.

Uitnodiging
Donderdag 17 dec. 2015 vanaf 19.00 uur

Kerstsnert, Glühwein en Live muziek
Voetbalvereniging TransvaliaZW

Kerstborrel

Vorig jaar kregen wij van een paar oudere bewoners 
te horen dat men op deze avond de muziek nogal 
hard vond staan, wij hebben goed naar u geluisterd, 
en daarom hebben wij dit jaar gekozen voor een wat 
rustiger optreden van een troubadour. 

Onder het genot van een gratis kopje vers gemaakte 
erwtensoep met roggebrood en spek, een glaasje 
warme glühwein, chocomelk met slagroom of gewoon 
een kopje ko�  e of thee met iets lekkers erbij, kunt 
u dit jaar gaan genieten van een optreden van het 
zingende nee� e van de Kerstman. [Eddie X-Mas]

De avond vind dit jaar plaats op
donderdag 17 december 2015 
van 19.00 t/m 23.00 uur, in de 
kantine van voetbalvereniging 
Transvalia-Zw op de 
Charloisse Lagedijk 761. 

U kunt zich vanaf nu voor deze avond aanmelden 
door even te bellen naar 010-8 444 094 
of te mailen naar secretariaat@bocl.nl 
Zo weten wij een klein beetje op hoeveel 
mensen wij die avond mogen rekenen.
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PraktisChe tuin & erf tiPs

Isolatiedeken
In de winter biedt afgevallen loof een uitstekende bescherming aan 
vaste planten, struiken en bodem. Deze natuurlijke deken heeft een 
isolerende werking, waardoor vocht en warmte worden vastge-
houden. Allerlei dieren vinden hier beschutting en scharrelen naar 
voedsel. Let maar eens op, er klinkt altijd geritsel. Veeg voorzichtig 
wat droog blad opzij en u kunt heel wat bedrijvigheid bespeuren. 
Bodeminsecten leven tussen en onder afgevallen bladeren en dragen 
hun steentje bij aan het verteringsproces. De grond blijft luchtig 
en voedingsstoffen worden in de bodem opgenomen. Regen, wind 
en temperatuur hebben minder vat op grond met een flinke laag 
bladeren. Bijkomend voordeel is dat onkruidzaden moeilijk kiemen 
in zo`n rulle mulchlaag.

Tafeltje-dek-je
Wilt u graag vogels in de tuin, lok ze dan met lekkernijen. Begin 
nu met voeren, dan weten de vogels dat er in uw tuin iets te halen 
valt als het echt winter wordt. Zet de voedertafel in de buurt van 
heesters of hagen, zodat bij onraad een schuilplaats voorhanden is.  
Trakteer ze naast het universele vogelvoer ook eens op speciale 
vogelpindakaas, gemengd kippenvoer, kokosnoot, rozijnen, onge-
kookte havermout of gerkookte aardappelen [zonder zout]

Zaadcatalogus
uitpluizen

Lange winteravonden zijn heerlijk om plannen te 
maken voor het nieuwe tuinseizoen. Daarbij hoort 
ook het uitzoeken van bloemenzaden. Vooral een-
jarige planten, inclusief klimmers, bieden elk jaar 
een scala aan mogelijkheden. Een zaadcatalogus is 
een bron van inspiratie voor het inrichten van een 
kleurrijke en vooral persoonlijke tuin. Het tijdig 
opstellen van een zaaiplan voor de bloementuin is 
een praktisch hulpmiddel. Denk bijvoorbeeld aan 
het verfraaien van saaie hoekjes, laten beklim-
men van ornamenten, vullen van potten, bakken 
en manden, of combineren met vaste planten. Van 
onderstaande bedrijven verschijnt jaarlijks een 
zaadcatalogus en ook de sites bieden veel infor-
matie. www.cruydthoeck.nl www.vreeken.nl www.
vlaamszaadhuis.com 

Hulst
Hulst kent vele soorten en cultivars. 
Deze wintergroene heester is niet kies-
keurig wat standplaats betreft, maar een 
humusrijke en goed waterdoorlatende  
bodem verdient de voorkeur. Zowel zon 
als schaduw wordt verdragen. Verschillen 
zijn er vooral in het blad: donkergroen, 
witbont, geelbont, stekelig of glad. Ook in 
de kleur van de bes is volop keus:zwart, 
oranje, rood, geel, wit. Ilex aquifolium  
is de bekende inheemse soort. Ilex aqui-
folium wordt Japanse of Chinese hulst 
genoemd en lijkt meer op buxus, met kle-
ine blaadjes zonder scherpe stekeltjes.

           Wintertips
1   Niet snoeien als het vriest
   Snoei niet bij vorst. De snoeiwond kan door de lage  

temperatuur niet goed afsluiten. In het voorjaar bestaat 
daardoor een groter risico op aantasting door schadelijke  
bacteriën en schimmels die kunnen binnendringen.

2 Sneeuw op het gazon
  Vermijd het lopen over besneeuwd of bevroren gazon.  

De grassprietjes kunnen breken. In het voorjaar ziet u de 
schade in de vorm van bruine plekken.

3 Sneeuw blazen
  Verse sneeuw kunt u prima verwijderen met de bladblazer.  

Loop van te voren zo min mogelijk in de sneeuw, die 
sporen ‘plakken’ namelijk op de straat.

4 Bescherming
  Dek vorstgevoelige planten en heesters af met [wintergroen] 

snoeihout, plantenstengels, dennennaalden of bladeren. 

5  Struikrozen inkorten
  Lange scheuten van struikrozen kunt u ot ongeveer 75 cen- 

timeter inkorten om schade door de wint te voorkomen.

6  Rozen aanaarden
  Verwijder onkruid en blad om de rozen. Bescherm de 

roos door zo`n 15 centimeter grond als een heuveltje aan 
te brengen in en om het hart van de plant.
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Zorginstelling Tussendael
Deze keer gaan we kennismaken met de bewoners van Zorginstelling Tussendael, gevestigd 
in het Zorghotel op de charloisse lagedijk 951. Het zorghotel bestaat uit 4 woontorens met 
3 woonlagen. Een van deze torens wordt gebruikt door zorginstelling Tussendael.

In Zorginstelling Tussendael  wonen mensen met een ver-
gevorderde vorm van dementie, en mensen met Korsakov. 
In deze instelling staan aandacht en respect voor de persoon-
lijke levensgeschiedenis en de wensen en behoeften van de 
bewoner centraal.

Daarbij wordt gelet op het lichamelijke en mentale welbevin-
den, maar ook op de woon- en leefsituatie van bewoners en 
of zij deelnemen aan activiteiten. Verder probeert men de 
mensen een zo normaal mogelijk leven te bieden, net zoals
zij dat vroeger van thuis gewend waren.

Op donderdag 27 augustus werden wij als 
bestuur van de BOCL bij binnenkomst hartelijk 
ontvangen door Jos Brakkee van Marketing 
en Communicatie, Greetje van Emmerik, 
de teamleider psychogeriatrie & Korsakov, en 
Dorry van Hooijdonk, en werden wij door hun 
in het hele gebouw rondgeleid.

Als eerste brengen we een bezoek aan het 
restaurant voor een kopje koffie. Wat opvalt 
is, dat alles in Italiaanse stijl is versierd. Overal hangen 
Italiaanse vlaggetjes, horen we Italiaanse muziek, en ruikt 
het alsof we net een Italiaans restaurant zijn binnengestapt. 

Als wij hier naar vragen, legt Greetje ons uit, dat men deze 
week voor de bewoners de themaweek ‘Op Vakantie zonder 
Koffers’ heeft georganiseerd. Als bestemming is deze keer
voor Italië gekozen. De bewoners gaan niet daadwerkelijk 
op reis, maar vieren vakantie in eigen huis. Zo wil men de be-
woners toch het gevoel geven er even tussenuit te zijn.

Op de begane grond zijn er verder de observatie unit, de 
dagbehandeling, de fitnessruimte, de recreatiezaal en de 
receptie gevestigd. Ook is er een mooie binnentuin waar de 
bewoners ‘s zomers en ‘s winters vaak gebruik van maken. 

Praktisch alle bewoners roken, en doen dat dan vaak in de bin-
nentuin. Maar ook binnenshuis zijn diverse rookruimten voor 
bewoners ingericht.  In de twee huiskamers en op de eigen 
kamer mag niet worden gerookt.

Iedere bewoner heeft zijn eigen kamer, die men met eigen 
meubels heeft ingericht, en per twee bewoners wordt er een 
zeer ruime badkamer gedeeld. Ook in de huiskamers en op 
de gangen weer de Italiaanse sfeer. Ook hier weer Italiaanse 
vlaggetjes en Italiaanse decoratie.

Tijdens de rondleiding brengen we ook een bezoek 
aan de muziekruimte, waar diverse instrumenten, 

van drumstel tot gitaar, door de ruimte 
verspreid staan. Er is zelfs een orgel. Dorry 

van Hooijdonk vertelt ons, dat er door de 
bewoners van Tussendael ook regelmatig in 

andere verpleeghuizen wordt opgetreden,
 zoals bijvoorbeeld in verpleeghuis Slingedael 

op de Slinge.

Verder bezoeken wij nog de fitness ruimte,
waar diverse bewoners op dat moment aan het 

sporten zijn  op de toestellen, zoals een roeiapparaat, of een 
hometrainer waarop gefietst kan worden. Dit alles onder goede 
begeleiding van een fysiotherapeut.

Na ruim een uur eindigt de rondleiding weer waar hij was 
begonnen, en nemen wij vriendelijk afscheid van elkaar. 
Wij hebben als bewonersorganisatie, een goede en heldere
indruk gekregen van de bewoners van Tussendael en de 
mensen die er werken. We spreken af dat wij in de toekomst, 
indien wij elkaar ergens mee van dienst kunnen zijn, weer 
contact met elkaar zullen opnemen.



Voor elke gelegenheid 
handgemaakte shawls 

van wol op zijde 
en andere 

viltprodukten.

Tevens 
workshops

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

ELLEN.BIJVANK@GMAIL.COM THERAPIEVoRMEn 
• Algemene fysiotherapie

• Bekkenfysiotherapie

• Craniosacraaltherapie

•  Oedeemtherapeut en lymfedrainage

•  Ademhaling en ontspanningstherapie

•  Spatadertherapie bij zwangerenFYSIoTHERAPEUTEn
Mevr. C. appeldoorn
Mevr. d. schoot
Mevr. s. Weitering

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

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

de volgende bedrijven ondersteunen de belangenorganisatie charloisse lagedijk

PRAKTIJK FYSIOTHERAPIE EN 
          BEKKENTHERAPIE PENDRECHT
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‘Verhalen Van een Politieagent – gastColumn Piet kats’

Kerstgedachte 
Kerst is toch altijd een bijzondere tijd. Voor christenen betekent  
kerst de geboorte van Jezus in de stal van Bethlehem. Voor 
degenen die dit niet geloven betekent kerst lekker vrij zijn, 
familie-etentjes en cadeautjes kopen voor onder de kerstboom.  
Wat wel opvallend is, is dat iedereen spreekt over een tijd van 
vrede, vredelievend voor elkaar zijn zo tegen het einde van het 
jaar en proberen goed te zijn voor de mindere medemens. Maar 
er zijn ook mensen die ‘gewoon’ moeten werken met de kerst-
dagen. En er zijn mensen die oorlog met elkaar krijgen… 

Met kerstavond wordt er altijd een kerstmaaltijd voor de dienstdo-
ende collega’s geregeld. We proberen dan gezamenlijk als district 
om de maaltijd te nuttigen op het bureau, een nabijgelegen district 
neemt dan meestal waar. Zo hebben we dit jaar afgesproken dat 
wij om 02:00 uur een half uur gaan eten en district 9 om 02:30 
uur. Waarschijnlijk leeft de kerstgedachte bij twee families niet 
zo, want voordat we de maaltijd kunnen gebruiken rijden we met 
spoed naar een schietpartij. Ook het aangrenzende district 9, waar 
die straat onder valt, rijdt met ons mee. Er is daadwerkelijk iemand 
neergeschoten en de dader verschuilt zich in een nabijgelegen 
woning. Omdat er zoveel tijd in de melding en de afhandeling gaat 
zitten, zijn we uiteindelijk om 06:00 uur terug op het bureau.

En daar staat onze maaltijd, de koud geworden saté, de waxine-
lichtjes en keurig gedekte tafel, niemand heeft echter om dit tijd-
stip nog zin om eten naar binnen te gaan werken. Eigenlijk baalt 
iedereen als een stekker, je merkt dat de stemming niet vrolijk  
ervan geworden is. Ook nog eens doordat het buiten behoor-
lijk fris is en iedereen behoorlijk lang in de kou gestaan heeft.  
Op de tafel in de wacht staat een overvloed aan eten en drinken 
wat dreigt weggegooid te gaan worden en ik sta te verzinnen wie 
ik nou eens blij zou kunnen maken. Het wonderlijke is dat er altijd 
wel een oplossing voor zoiets komt, want in de wachtcommand-
antruimte zie ik via camerabeelden dat een bekende zwerver op 
het busstation Zuidplein de vuilnisbakken aan het leeghalen is om 
te kijken of er nog wat eetbaars te halen valt.

Snel pak ik een doos en stop daar diverse lekkernijen in. Ik roep 
naar de wachtcommandant dat hij cameratoezicht moet bellen 
om te zorgen dat ze de zwerver in beeld houden, omdat ik deze 
van een koningsmaaltijd ga voorzien. Ook neem ik een kerstmuts 
mee, die op de tafel ligt. Ik ren met de doos naar de auto, spring 
erin en race naar het busstation. Ik hoor van de wachtcomman-
dant dat de man zojuist richting de van Swietenlaan is gelopen, 
buiten het zicht van de camera’s. Op dat moment rij ik de van 
Swietenlaan in en zie de man inderdaad lopen. Ik stop aan het 

politieverhalen.blogspot.nl/

begin van de van Swietenlaan en roep hem aan dat hij even naar 
mij toe moet komen, want ik wil vooral in het zicht van de cam-
era’s hem de doos geven. Hij heeft dit natuurlijk niet door, dus de 
hilariteit op het bureau is natuurlijk groot als hij onder de camera 
de doos met heerlijke belegde broodjes, een slaatje, een pakje 
melk, fruit enz. krijgt en er verlekkerd inkijkt. Het lijkt wel een 
uitreiking van een prijs. Ik zeg tegen hem dat hij op het bankje bij 
het Zuidplein moet gaan zitten en daar lekker moet gaan zitten 
om te eten. Het is geweldig om te zien hoe dankbaar hij is.

Ik loop met hem mee naar het betreffende bankje en zeg dat hij 
daar maar moest gaan zitten eten, uiteraard in het zicht van de 
camera’s,  en na afloop alles op moet ruimen en in de vuilnisbak 
moet doen. Ik pak de kerstmuts uit mijn zak en zeg dat hij deze 
wel op moet zetten, omdat het tenslotte wel kerst is. Lachend pakt 
hij de muts aan en zet hem op. Als ik terug op het bureau kom 
hebben we de zwerver op grote beelden bij de wachtcommandant 
in het zicht. We hebben ontzettend gelachen en genoten. Ondanks 
dat we zelf niet van een kerstmaaltijd genoten hebben, nemen 
deze beelden alle chagrijnigheid bij de collega’s weer weg.

Als een koning zit de man met zijn rood/witte puntmuts op het 
bankje aan zijn koningsmaaltijd. Hij graaide constant in de doos 
om te kijken wat hij direct daarna weer kon verorberen. Hij zit 
niet te eten, maar te vreten.  Hierna hebben we het opvangtehuis  
“de Hille” gebeld en gevraagd of ze de overige dozen met eten en 
drinken wilden hebben, wat ze graag wilden. We hebben hierop  
de bus volgeladen en alles naar het opvangtehuis gebracht.  
Zo kwam alles toch nog op een goede bestemming en niet in de 
vuilnisbak. De kerstgedachte kwam op deze manier toch tot zijn 
recht en met een vette glimlach verliet ik het bureau Zuidplein op 
weg naar mijn bed.

Ik wens al mijn lezers goede kerstdagen toe en een gezond en 
gelukkig 2016
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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.

Ik wil vooral in  
het zicht van de
camera’s hem  
de doos geven
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Kort Buurt nieuws

NIEUW BESTEMMINGSPLAN 
oPnIEUw UITGESTElD
Helaas heeft de invoering van het nieuwe bestemmingsplan voor 
de Charloisse Lagedijk wederom vertraging opgelopen. Het ligt nu 
in de lijn der verwachting dat het nieuwe bestemmingsplan eind 
2015, begin 2016 voor belanghebbenden ter inzage zal worden 
gelegd. Zodra hierover meer bekent wordt leest u dat op onze 
website of Facebook pagina.

GRATIS 30 KM/UUR KLIKO 
STIcKERS
Een keer in de week als bewoners van Charlois Zuidrand, 
gezamenlijk laten zien hoe hard je in onze wijk mag rijden. 
Daar kunt u als bewoners en ondernemers ook aan meedoen. 
Wij geven als bewonersorganisatie nu gratis max. 4 grote 30 Km 
kliko-stickers [30 cm] weg aan alle bewoners en ondernemers 
van de Charloisse Lagedijk. Wilt u ook gratis 4 stickers voor op 
de kliko, stuur dan even een mailtje en wij komen de stickers bij 
u op de kliko plakken.

SnElHEIDSDISPlAY`S 
OPGEHANGEN

Oplettende bewoners hebben 
hem wellicht al een tijdje zien 
hangen. Sinds eind oktober 
hangt er een snelheidsdis-
play op de oostkant van de 
Charloisse Lagedijk ter hoogte 
van nummer 479 richting de 
Langehorst. Dit snelheidsdis-
play zal hier enkele maanden 
blijven hangen, waarna hij 
weer op een andere plaats 
gebruikt zal gaan worden.

SnElHEIDS-
conTRolE 
CHARLOISSE 
LAGEDIJK

Dinsdag 8 september hebben 
een aantal bewoners van de 
Charloisse Lagedijk samen 
met de politie weer een snel-
heidscontrole gehouden op 
de dijk. Bekeuringen werden 
deze keer niet uitgedeeld. 
Wel kregen alle automobilis-
ten van de bewoners een 
fl yer uitgereikt met informatie 
over de gevaren van te hard 
rijden in 30 Km gebieden. 

BUURTONDERZOEK 
woonoMGEVInG
Om als bewonersorganisatie u nog beter van dienst te kunnen 
zijn, vragen wij bewoners en ondernemers van de wijk Charlois 
Zuidrand om hun mening. Wij zouden het op prijs stellen indien u 
aan dit korte onderzoek mee zou willen werken. 
Zo krijgen wij een goed beeld van wat u als bewoner van de wijk 
belangrijk vind. let op, dit buurtonderzoek is alleen voor bewon-
ers en ondernemers van de Zuidrand. U vind het buurtonderzoek 
op onze website www.bocl.nl 

Kerst-
borrel

Donderdag 17 december 2015
Kerstsnert, Glühwein en Live muziek
Voetbalvereniging TransvaliaZW



E R V A A R 
E L K  D E T A I L

DE HONDA CIVIC is verkrijgbaar vanaf B-label. CO
2
-uitstoot: min. 94 g/km - max. 150 g/km. Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 op 27,8 km (3,6 l/100 km) - max. 1 op 15,6 km (6,4 l/100 km). DE HONDA CIVIC TOURER is verkrijgbaar vanaf B-label. CO

2
-uitstoot: min. 

99 g/km - max. 155 g/km. Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 op  26,3 km (3,8 l/100 km) - max. 1 op 15,2 km (6,6 l/100 km). DE HONDA CIVIC TYPE R is verkrijgbaar vanaf D-label. CO
2
-uitstoot: 170 g/km. Gemiddeld brandstofverbruik: 1 op 13,7 km (7,3 l/100 km). 

94 - 170 g/km 3,6 - 7,3 l/100 km

G. VERHAGEN AUTO’S B.V. 
Driemanssteeweg 698 3084 CB Rotterdam Tel. 010-4801166 
www.honda-verhagen.nl



Voor financieel overzicht bij u thuis
hypotheken - verzekeringen

Nikkelstraat 3 c - 2984 AM Ridderkerk
Telefoon: 06-14735619 - E-mail: g.franken@franken-kayis.nl


