Bewonersorganisatie

De Zuidrander

05

Charlois Zuidrand AUGAUSTUS 2017 VERSCHIJNT 4X per jaar Oplage: 500 Uitgave: BOCL

Overleg bomen Levenspad
Windturbines Charloisse Poort
TransvaliaZW zoekt sponsors
Bestemmingsplan vastgesteld
Nieuw bestuurslid stelt zich voor

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

INFO:

02
03

Secretariaat BOCL
Charloisse Lagedijk 783
3084 CL Rotterdam
E-mail: secretariaat@bocl.nl
Tel: 06-33 79 44 10
Buurtagent Pendrecht Zuid
Marc Melisant
Tel: 0900-8844
marc.melissant@politie.nl
Buurtagenten Zuidwijk
Tel: 0900 - 8844

Beste lezers.
Welkom bij weer een nieuwe uitgave van ons huis-aan-huis magazine De Zuidrand-

Ivana Lanting
ivana.lanting@politie.nl

er. In dit nummer weer volop nieuwtjes uit onze mooie wijk. Zo besteden wij in een

Judith van Schaick
judith.van.schaik@politie.nl

uitgebreid artikel aandacht aan de adoptieboompjes op het Levenspad/Havenspoorpad,

Buurtagent Bedrijfsterrein
Charloisse Poort
Tel: 0900 - 8844

is er nieuws over de Heulweg en de Blauwe Verbinding, een toekomstige waterverbinding tussen het Zuiderpark en de Oude Maas en is er aandacht voor de problemen
met de fietsbrug de Groene Verbinding. En natuurlijk is er ook weer plaats voor onze

Martijn Hoek
.........................nl

vaste rubrieken, zoals de column met de belevenissen van politieagent Piet Kats, de

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

Woord van de voorzitter

Praktische Tuin & Erf Tips, en de rubriek Kort Buurt Nieuws.
En mocht U de komende tijd nog op vakantie gaan, dan wensen wij U alvast een hele
prettige vakantie toe.
Rick Timmer

Lidmaatschap BOCL
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

Word ook lid van uw
Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk!
Voor 25,- p.j. + 4x per jaar Glossy Magazine

De bewonersorganisatie BOCL komt op voor Uw belangen. De doelstelling van de bewonersorganisatie 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

Fysiotherapie Pendrecht
IS
GRAT
ETING
OOGM
FYSIOTHERAPEUTEN
Dhr. A. Niemantsverdriet
Mevr. D. van der Schoot
Mevr. S. Weitering

Slinge 170 | 3085 EX Rotterdam | 010 - 480 30 88 | info@schildtvoorde.nl | www.schildtvoorde.nl

www.fysiopendrecht.nl

www . b o c l . n l

Therapievormen
• Algemene fysiotherapie
• Bekkenfysiotherapie
• Craniosacraaltherapie
• Oedeemtherapie en lymfedrainage
• Ademhaling en ontspanningstherapie
• Manuele therapie
• Dry needling
Serooskerkestraat 7a
3086 HW Rotterdam
Telefoon 010 - 4809656
fysiopendrecht@kpnplanet.nl
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Het Levenspad in Charlois
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In het Rotterdamse Charlois was het Havenspoorpad ooit een oude spoorlijn die dienst deed bij de bouw van de nabijgelegen havens. Het voormalig havenspoor is nu een fietspad van ruim zes kilometer lang en loopt van de Krabbedijkestraat in
Pendrecht tot aan station Lombardijen. Het fietspad loopt voor een groot gedeelte over het oude tracé van de havenspoorlijn.

Trein Havenspoor

[1]

De toenmalige Deelgemeente Charlois wenste veel meer
groen binnen haar gebied en bedacht gezamenlijk met bewoners een plan om nieuwe bomen langs het Havenspoorpad te planten. Het project Levenspad werd in april 2011
geboren als onderdeel van het project CharloisBOOMing en
bood inwoners van Charlois de mogelijkheid om een knotwilg
langs het pad te adopteren als herinnering aan een dierbare
of een bijzondere gebeurtenis. Veel mensen gebruiken de
boom om een geliefde te herdenken. In 2014 werd de laatste
boom aangeplant.

CharloisBOOMing [2]
De adoptanten konden in het verleden een kort tekstje bij hun
boom laten plaatsen. De bordjes met de dierbare teksten werden
echter zo nu en dan door vandalen de grond uit getrokken en
vernield, of sneuvelden tijdens het maaien van het gras.
“De wilgen langs het Levenspad werden
geschonken door de Corendon Foundation.”

Joop & Trudie van Rijswoud [3]
In overleg met het Kunstenaarscollectief Mothership, besloot
de toenmalige Deelgemeente Charlois te investeren in een
www . b o c l . n l

duurzamere oplossing. Langs het levenspad kreeg iedere
adoptant de mogelijkheid om de naam aan wie de boom is
opgedragen op het pad te laten schilderen.

Namen schilderen op het pad [4]
Na het opheffen van de Deelgemeenten is het Levenspad
echter een beetje in de vergetelheid geraakt. Het onderhoud
van de boompjes op het pad ging de laatste jaren volgens veel
adoptanten niet altijd even goed. Takken zijn door niet tijdig
snoeien/knotten veel te lang geworden, waardoor uitbreken
dreigt. Ook zijn sommige namen op het pad na verloop van
tijd beschadigd geraakt, of zijn na reparaties aan het asfalt
geheel verdwenen. In de loop der jaren waren ook een tiental
boompjes verdwenen. Dit tot groot verdriet van de adoptanten.

Oprichting vereniging Vrienden van het
Levenspad [5]
Om die reden hebben wij als bestuur van de BOCL een paar
maanden geleden besloten om zo veel mogelijk adoptanten
uit te nodigen voor een bijeenkomst. Op maandag 12 juni
kwamen zo`n veertig adoptanten bij elkaar in het Huis van de
Wijk op de Slinge. Daar werd gezamenlijk besloten een vereniging Vrienden van het Levenspad op te richten. Deze vereniging is inmiddels een feit. Het bestuur bestaat uit adoptanten
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Adoptanten die dit lezen, en zich de afgelopen maanden nog niet bij ons hebben aangemeld, vragen wij zich alsnog bij ons te melden via secretariaat@bocl.nl Momenteel
wordt er ook druk gewerkt aan een eigen website www.levenspad.net

Ineke van Leijden, Eric Renes en de voorzitter van de BOCL.
[Rick Timmer] In het verleden was al eens eerder geprobeerd
om een werkgroep of stichting op te richten, maar dit is toen
helaas niet van de grond gekomen.

en blij te zijn met de oprichting van de nieuwe vereniging.
Men heeft nu in ieder geval een duidelijk aanspreekpunt.

Bijeenkomst adoptanten Huis van de Wijk [6]

Tijdens het gesprek met Stadsbeheer zijn ook al direct een
paar harde afspraken gemaakt. Zo zullen alle boompjes deze
winter worden geknot. Het eerdere plan om de boompjes gefaseerd te knotten is daarmee van de baan. Voortaan zullen
alle boompjes om de 3 jaar worden geknot. Ook gaat men samen met de Vrienden op korte termijn bekijken wat er gedaan
kan worden aan de verdwenen namen op het pad. Zo zal
o.a. worden onderzocht of het oude plan van de toenmalige
Deelgemeente om na iedere 10/12 boompjes een kei neer
te leggen met daarop de namen die bij de boompjes staan,
alsnog kan worden uitgevoerd. Op plaatsen waar boompjes
zijn verdwenen, zullen wanneer dit mogelijk is [plantseizoen]
weer nieuwe boompjes worden aangeplant. Voorgaande afspraken zullen tevens schriftelijk in een overeenkomst tussen Stadsbeheer en de Vrienden van het Levenspad worden
vastgelegd.

Ook werden de afgelopen maanden een groot aantal fracties
uit de gemeenteraad uitgenodigd om zelf ter plaatse eens
een kijkje te komen nemen. Zo kwamen o.a. het CDA, D`66.
de Partij voor de Dieren en de SP op bezoek. Ook LR wethouder Buitenruimte Joost Eerdmans werd door de adoptanten
uitgenodigd. Op 21 juni bracht ook hij een bezoek aan het
Levenspad. Allen waren van mening dat zo`n mooi project als
het Levenspad behouden dient te worden voor de toekomst.

Bezoek wethouder Eerdmans aan het
Levenspad [7]
Voorafgaande aan het bezoek van de wethouder, had op
maandagmiddag 20 juni in het kantoor van Stadsbeheer op de
Groene Kruisweg, al een eerste overleg plaatsgevonden tussen het nieuwe bestuur van de Vrienden van het Levenspad
en de mensen van Stadsbeheer, waarbij o.a. het onderhoud
aan de bomen en de namen op het Levenspad ter sprake is
gekomen. Tijdens het gesprek gaf Stadsbeheer te kennen in
de toekomst meer oog te zullen hebben voor het Levenspad
www . b o c l . n l

Gemeente Rotterdam [8]

Het bestuur van de vereniging Vrienden van het Levenspad
ziet de toekomst van het Levenspad in Charlois voorlopig met
vertrouwen tegemoet en spreekt de verwachting uit dat in
samenwerking met Stadsbeheer alle problemen en klachten
van adoptanten spoedig zullen worden opgelost.
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De Charloisse Lagedijk
Een stukje geschiedenis
Charlois en de Riederwaard (Reijerwaard) behoorden vroeger tot het land van Putten, een geheel onafhankelijk gebied met een eigen regering en een eigen recht.
In 1456 ging dit gebied over van de heren van Gaesbeek op de hertog van Bourgondië, die er zijn zoon Karel van Bourgondië, ook wel Karel de Stoute (= Dappere) genoemd, graaf van Charollois (een graafschap in Bourgondië), mee beleende.

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.

Vervangend vervoer
Onderhoud en reparatie
APK keuring

Banden
Trekhaken
Accessoires

Ruitreparatie
Financiering
Garantie

Aircocheck
Verzekering
Vakantiecheck

Aankoopkeuring

Door de vele hoge vloeden in de 14de en 15de eeuw liep dit gebied regelmatig onder
water. Karel de Stoute wilde in 1460 'die lande, slijck, uterwairt ende Rietbroek, geheiten Riderwairt' laten bedijken. Als voorwaarden werden daarbij gesteld dat dit land niet
meer Riederwaard, doch Charlois zou heten, en dat er een kerk gesticht zou worden,
gewijd aan Sint Clemens. Dit land omvatte de latere polders Karnemelksland, de Hille,
Charlois, Robbenoord en Plompert.

Vroeger heette deze weg de Charloisse
Hogedijk (zie boekje Verheul), tegenwoordig is het de Charloisse Lagedijk. De
Schulpweg begrensde de polder Charlois
aan de zuidzijde en ging verder onder de
naam Zuidhoek (niet te verwarren met
buurschap Zuidhoek). Ten zuiden van
de Lagedijk lagen de polders Oost- en
West Barendrecht en Rhoon.

Charloisse Lagedijk 548 - 3084 LG Rotterdam - T: 010-4804967
info@vakgarageleeuwenburg.nl - www.vakgarageleeuwenburg.nl
www.facebook.com/VakgarageLeeuwenburg
0154024.pdf 1

Karel van Bourgondië, ook wel
Karel de Stoute (= Dappere) genoemd]

24-8-2015 16:08:29

Kaart Riederwaard á

Problemen met beheer van uw financiën?
Zoekt u professionele hulp?
Neem vrijblijvend contact op.

Door de goede bedijking en de gunstige ligging werd het gebied spoedig
bebouwd. Charlois was zowel een ambachtsheerlijkheid als een grondheerlijkheid. Bij eerstgenoemde berustte de
jurisdictie, terwijl aan het bestuur van
laatstgenoemde de zorg voor waterstaatszaken was opgedragen. In 1895 is
Charlois door Rotterdam geannexeerd.
De genoemde wegen komen in het begin
van de 17e eeuw reeds officieel voor als
Kade, Singel of Kerksingel en Lage Dijk.

schap Zuidhoek. Even voorbij de Driemansstee ging de dijk geleidelijk over in
de hoger gelegen Schulpweg.

Polderwegen als de Kromme Zandweg,
Korperweg en Dorpsweg liepen tussen de
Charloisse Lage en Hogedijk. De Dorpsweg heette tot 1895 de Katendrechtse
weg, maar werd als weg naar dorpen
Charlois en Katendrecht, de Dorpsweg
genoemd. De Dorpsweg leidde van de
Charloisse Lagedijk, even ten oosten van
de Driemansstee, naar de Katendrechtse Lagedijk en kruiste dan de Korperweg en de Kromme Zandweg. De Smitshoekseweg is een polderweg die vanaf
de Charloisse Lagedijk, bij het gehucht
Smitshoek naar Kromme Zandweg voerde en kruiste met de Korperweg.

Grenskaart Polder Charlois 1916 à

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

De Charloisse Lagedijk liep vanaf de
Smeetlandse Dijk/Oosthoek (aan de
Dordtsestraatweg gelegen) in een gebogen lijn in zuidwestelijke richting over het
bekende gehucht ‘Smitshoek’ naar buurwww . b o c l . n l
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Kom sporten
bij de buren
Voetbal voor alle leeftijden
Meidenvoetbal
Walking Football
Loopgroep
Zaalvoetbal

08
09
Ma.t/m za. 8:00 – 17:00 uur

De brug zelf was in de afgelopen
3 jaar ook al flink groen geworden
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www.transvaliazw.nl
Fusie tussen RVV Transvalia, opgericht op 14 mei 1905,
en ZW (Zwart Wit), opgericht op 1 maart 1925

Charloisse Lagedijk 761 - Postbus 91150
3084 LC Rotterdam - 3007 MD Rotterdam
Tel: 010-4809483 - transvaliazw@versatel.nl

Voor elke gelegenheid
handgemaakte shawls
van wol op zijde
en andere
viltprodukten.
www.creationjanine.nl
info@creationjanine.nl
tel.: 06-33054329
Charloisse Lagedijk 437
3084 LA Rotterdam

Tevens
workshops

Slinge 580 3086 SW Rotterdam Zuid 010-4196567

Groene
Verbinding
De in 2014 met veel tam-tam geopende fietsbrug de Groene
Verbinding, tegenwoordig de Portlandsebrug geheten, is een
fiets en wandelbrug over de A15 die een verbinding moet vormen tussen Rotterdam Zuid [vanaf de Charloisse Lagedijk] en
het Buijtenland van Rhoon. [Portlandse Baan].
Echter vanaf de opening van deze brug zijn er al problemen
met het onderhoud. Kort na de ingebruikname ontstonden
er al flinke scheuren in het wegdek aan de kant van de
Charloisse Lagedijk. Deze werden vorig jaar provisorisch
gedicht, maar met asfalt van een afwijkende kleur.
Wat het geheel een verloederde aanblik geeft. Intussen zijn
op andere plekken ook weer nieuwe scheuren ontstaan.
Ook de paaltjes aan het begin van de oprit, waar hulpdiensten en politie normaal gesproken zachtjes met een
voertuig overheen kunnen rijden, worden er regelmatig
uitgereden. Vervolgens moet Stadsbeheer weer komen
opdraven om de paaltjes terug te plaatsen. Het is duidelijk
dat dit systeem zo niet werkt.
De brug zelf was in de afgelopen 3 jaar ook al flink groen
geworden. Men heeft de brugdelen en het wegdek de afgelopen weken gelukkig wel schoongespoten. Ook het onderhoud van het talud naast de oprit laat te wensen over.
Werd deze eerst nog twee keer per jaar gemaaid. Als er al
werd gemaaid, want het eerste jaar was het Waterschap
gewoon vergeten dit in het maaibestek op te nemen. Inmiddels heeft de bewonersorganisatie bericht van het Waterschap gekregen dat het nog verder zal worden versoberd
tot maar 1 keer maaien per jaar. Om die reden heeft de bewonersorganisatie wethouder buitenruimte Joost Eerdmans
per mail benaderd met het verzoek met het Waterschap te
gaan praten, en hen te vragen het talud toch minimaal 2
keer per jaar te blijven maaien.
www . b o c l . n l

Al met al is deze brug, die ruim 9 miljoen euro heeft gekost,
op dit moment niet echt een visitekaartje als men Rotterdam Zuid binnenkomt fietsen. Stadsbeheer heeft ons wel
beloofd dat een en ander binnenkort zal worden opgepakt.
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Werkzaamheden
Heulweg begonnen

Mei 20
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Toch nog iets later dan gepland, men zou eigenlijk op 8 mei al gaan beginnen maar er was
wat onduidelijkheid over de kosten voor het verwijderen van het asfalt is men uiteindelijk toch
gestart met de geplande werkzaamheden aan het Heulweg viaduct.

De tunnel van de Heulweg is al geruime
tijd afgesloten voor auto’s. Hier wordt de
waterverbinding tussen het noordelijke en
het zuidelijke deel van de Blauwe Verbinding gerealiseerd. Vanaf volgend jaar kunnen
hier bootjes varen. Naast de waterverbinding
komt er een ruiterpad en een ecologische
zone in de tunnel. Voor fietsers en voetgangers blijft de tunnel altijd toegankelijk, ook
tijdens de werkzaamheden.

Asfalt verwijderen
De eerste twee weken werd het asfalt in de
tunnel verwijderd en een deel van het fietspad
omgeleid. Eind juni startte de daadwerkelijke
bouw van de waterbak. De toegang naar het

www . b o c l . n l

parkeerterrein van het Zuidelijke Randpark
blijft vanaf de Charloisse Lagedijk en Heulweg bereikbaar. Naar verwachting zullen
omwonenden weinig geluidsoverlast ondervinden van de werkzaamheden. In november
2017 wordt aan de zuidkant van de tunnel,
gemeente Barendrecht, geheid.

Doorsnede Heulweg viaduct

Het bouwverkeer zou in eerste instantie via
de Zuiderparkweg en Charloisse Lagedijk
naar de Heulweg rijden. De tunnel was voor
bouwverkeer niet via de zuidelijke route te
bereiken, omdat hier een wand stond die het
water voorlopig nog moet tegenhouden, maar
men heeft deze verwijderd, waardoor het verkeer toch via die route kan rijden.

Informatie over de Blauwe Verbinding kunt
u vinden op:
www.rotterdam.nl/blauweverbinding
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De Blauwe Verbinding is een omvangrijk
samenwerkingsproject tussen de gemeenten
Albrandswaard, Barendrecht en Rotterdam,
Provincie Zuid-Holland, Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en Waterschap Hollandse Delta.

Vragen over de werkzaamheden kunt u per
mail richten aan:
blauweverbinding@rotterdam.nl of via
telefoonnummer 010 498 41 44

www . b o c l . n l
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‘Verhalen van een politieagent – Gastcolumn Piet Kats’

12
13

De populaire motoragent Piet Kats uit Numansdorp was 22 jaar lang werkzaam in Rotterdam, maar
is tegenwoordig werkzaam in de Hoekse Waard, de regio waar hij al jaren woont. Hij is motorrijder
en ANPR verkeerscoördinator. Kats is ook wijkagent in de gemeente Korendijk. In zijn Columns
verteld hij over zijn dagelijks werk als politieagent en wat dat met politiemensen doet. Op deze
manier wil hij de mens achter de politieman tonen.
politieverhalen.blogspot.nl/

Verhalen van een politieagent

Buiten

Binnen

comfort,
isolatie, veiligheid en buiten gewoon mooi.

Kom dan!
Het is bijzonder hoe mensen kunnen veranderen als ze in een auto zitten. Maar ook als ze
uitgestapt zijn…

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!

Na een avonddienst rijd ik met drie collega’s terug richting het zuiden. Vergeleken bij John,
Corné en Erik ben ik maar een tenger mannetje. Mijn auto is eigenlijk te klein, omdat die drie
bijna met hun hoofd tegen het dak van mijn auto aan zitten.

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

es en werkopname,
Maak een afspraak voor GRATIS advi
ek onze showroom!
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 Charloisse Lagedijk 563 Rotterdam

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

 www.bastasol.nl

Specialist in Voet- en Handverzorging

Handverzorging

Het antwoord op de vorige RaraWat? was: Een kersenontpitter. Er zijn deze keer geen juiste antwoorden binnengekomen.

Als ik de vrachtwagens ingehaald heb ga ik keurig weer naar rechts en de auto haalt mij in.
Ik kijk hem aan en haal mijn schouders op. Ik zie dat hij zijn middelvinger naar me opsteekt.
Hij snijdt mij vervolgens met zijn auto af, waardoor ik automatisch mijn stuur naar rechts gooi
om een aanrijding te voorkomen. Ik wil de vrachtwagens niet in gevaar brengen, dus stuur de
vluchtstrook op en laat deze voorbij gaan. We mogen nog van geluk spreken dat de vrachtwagenchauffeurs alert zijn. Tot mijn verbazing rijdt de bestuurder ook voor mij de vluchtstrook op
en trapt keihard op de rem, waardoor ik genoodzaakt ben om hevig te remmen.

Medisch Pedicurepraktijk VoetCare
Gespecialiseerd in behandelen van:
Diabetische- en reumatische voeten
Verwaarloosde voeten
Oncologische voeten
Schimmelnagels
Ingegroeide nagels
Likdoorns
Nagelcorrectie
Nagelreparatie

Stuur het goede antwoord onder vermelding van Uw naam
en adres voor 1 augustus naar secretariaat@bocl.nl en
maak kans op een overheerlijke ijstaart.

Onderweg naar de carpoolplaats rijd ik op mijn gemak op de snelweg met een gangetje van
ongeveer 100 kilometer per uur. We zitten gezellig te kletsen, als er plotseling achter mij een
auto hevig zit te seinen met zijn grote lichten. Ik ben op dat moment drie vrachtwagens aan
het inhalen en echt gevaar dreigt er op dit moment niet. De auto achter mij slingert van links
naar rechts en zit zo kort achter me dat ik zijn koplampen niet eens meer in mijn spiegels zie.

 010 480 92 20

Maak nu eenvoudig online een afspraak via onze website
Kies een datum en tijd die u het beste uitkomt
Charloisse Lagedijk 439 - 3084LA, Rotterdam
Telefoon 06 21228786
voetcarerotterdam@gmail.com - www.voetcarerotterdam.nl

Gediplomeerd pedicure en erkend lid van branchorganisatie

Hij blijft vlak voor
mij staan en roept:
“Kom dan!”

Mijn bloed kookt en dat van mijn collega’s ook. Wij zullen eens een stevig gesprek aangaan.
Dan zwaait het portier van de auto voor me open en stapt een jongeman uit, kennelijk klaar om
met mij op de vuist te gaan. Snel stap ik ook uit. Met gebalde vuisten loopt hij op me af. Hij blijft
vlak voor mij staan en roept: “Kom dan!” Zonder zelf ook een dreigende houding aan te nemen
kijk ik de jongeman, zonder een woord te zeggen, indringend aan. Zijn blik is in eerste instantie
op mij gericht, tot hij nog drie mannen ziet uitstappen. Het is donker, maar ik zie hem schrikken
en aarzelen. Dan sprint hij terug naar zijn auto en rijdt met piepende banden weg. We gieren
het uit van de lach, stappen weer in de auto en rijden naar de carpoolplaats.
Thuisgekomen zoek ik in de politiesystemen naar een telefoonnummer van de eigenaar van het
kenteken en bel deze op. Ik krijg de jongeman zelf aan de lijn, confronteer hem met zijn idiote
gedrag en vertel hem dat er vier politiemannen voor zijn neus stonden. Hij verklaart doodsbang
te zijn geweest toen hij, naast mij, drie grote mannen zag opdoemen. Hij voorzag helemaal in
elkaar geslagen te worden door deze ‘beulen’ en koos daarom maar het hazenpad. Zijn zinloze
en dwaze gedrag ziet hij ook wel in en hoorbaar opgelucht accepteert hij volgens zijn zeggen
met liefde de bekeuring voor onnodig rijden op de vluchtstrook.
	Als tip kan ik meegeven dat het in zulke situaties verstandig is om je deuren op slot te
doen en 112 te bellen. Indien mogelijk een stuk achteruit te rijden of vol gas eromheen
rijden en duidelijk laten zien dat je telefoneert. Ja, in noodgevallen mag dit zeker!

Word ook lid van uw Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk!
Voor 25,- per jaar + 4x per jaar Glossy Magazine
www . b o c l . n l
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Kort Buurt Nieuws
wij gaan de strijd
voor u aan

Bodemonderzoek lood
Lood is niet goed voor onze
gezondheid. En zeker niet voor
jonge kinderen. Daarom zijn
er internationaal afspraken gemaakt om de hoeveelheid lood in
het milieu te verminderen.
Zo is lood uit benzine en verf
gehaald en zijn op veel plekken
loden waterleidingen vervangen. Toch blijft het belangrijk
om de nog bestaande bronnen
van loodverontreiniging aan te
pakken. Daarmee voorkomen we
dat onder andere jonge kinderen
lood binnen krijgen.
Daarom werd de afgelopen
weken op een groot aantal locaties in onze wijk bodemmonsters
genomen die moeten aantonen

1

Bibliotheek aan Huis

of er lood in de grond zit.
Zowel particulier als gemeentegrond werd onderzocht.
Meer informatie over dit
onderzoek vind u op
www.rotterdam.nl/loodverontreinigingen

VraagWijzer Charlois
nu ook inleverpunt
gevonden voorwerpen
U vindt een voorwerp op straat en weet niet van wie het is? Dan is
het vanaf nu ook mogelijk om dit bij Vraagwijzer Charlois aan de
Zuiderparkweg in te leveren. Dit kon al bij een van de Stadswinkels, maar sinds de sluiting van de Stadswinkel in Charlois zit de
dichtstbijzijnde Stadswinkel aan de Maashaven.
Na het afgeven van een gevonden voorwerp wordt een schriftelijke
bevestiging verstrekt. Alle gevonden voorwerpen worden minimaal 13 weken bewaard in het Depot Gevonden Voorwerpen en
gepubliceerd in de landelijke database. In die database kunnen
eigenaren hun verloren voorwerp terugvinden, indien het is afgegeven door de vinder.
Gevonden paspoorten en
identiteitskaarten worden
niet teruggegeven, maar
vernietigd, om fraude te
voorkomen.
Meer informatie over gevonden en verloren voorwerpen
staat op de website van de
gemeente. www.rotterdam.
nl/wonen-leven/gevonden-ofverloren/
VraagWijzer Charlois zit
aan de Zuiderparkweg 300
en is van maandag t/m
vrijdag geopend tussen
9.00-14.00 uur.
www . b o c l . n l

Unie Van Vrijwilligers Rotterdam (UVV) is voor Bibliotheek aan Huis op zoek naar
ouderen die we kunnen
verblijden met een vrijwilliger.
Bibliotheek aan Huis is voor
ouderen die graag lezen
maar niet meer zelfstandig
naar de bibliotheek kunnen.
Een vrijwilliger haalt en brengt
iedere maand nieuwe boeken
bij de lezer thuis en daarnaast
is er tijd voor een praatje en
kopje koffie.
Kent u iemand die geholpen
zou zijn met een vrijwilliger
voor Bibliotheek aan Huis?
Dan horen we dat graag. Voor
aanmelding of meer informatie
kunt u contact met mij opnemen via ellen@uvvrotterdam.
nl of 010 - 413 08 77.

Jaarlijks helpen steeds meer
Rotterdammers mee met
het opruimen van zwerfvuil
tijdens de Keep It Clean Day,
een landelijk initiatief tegen
zwerfvuil. Keep It Clean Day
is elk jaar op de 3e vrijdag in
september. Dit jaar vindt deze
bijzondere dag dus plaats op
vrijdag 15 september.
De gemeente Rotterdam doet
er alles aan om Rotterdammers in een schone stad te
laten wonen, werken, leren en
recreëren. Toch wordt er jaarlijks zo’n 13.000 ton aan zwerfvuil van de straat gehaald.
De stad heeft veel waardering voor de vele initiatieven
die scholen, buurten en
verenigingen zelf nemen om
zwerfvuil tegen te gaan en
hoopt ook tijdens de Keep It
Clean Day op een groot aantal
deelnemers.

Wij geloven in aandacht. Aandacht voor u, als mens
met een eigen verhaal. Aandacht voor de zaak, voor
uw zaak in het bijzonder. Ieder juridisch probleem,
klein of groot, krijgt van ons de benodigde inzet en
toewijding. Zodat wij voor u persoonlijk, met onze
uitgebreide kennis en ervaring, het beste resultaat
kunnen behalen.

Nieuwe huurder voormalig
kinderdagverblijf
Het voormalig kinderdagverblijf Wilhelminahoeve op de
Charloisse Lagedijk stond na het vertrek van Humanitas al een
tijdje leeg, maar sinds 1 juni 2017 is er weer een nieuwe huurder
gevonden. KompAss heeft onlangs de ruimte gelegen aan de
Charloisse Lagedijk 528 te Rotterdam gehuurd.
KompAss is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met
autisme en hun omgeving en biedt individuele begeleiding,
groepsbegeleiding, dagbesteding en tijdelijk verblijf in Rotterdam
en omgeving. Meer informatie over KompAss vind u op hun website www.kompass-info.nl
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Bezoekadres

Email adressen

Website

Slinge 170
3085 EX Rotterdam
Telefoon 010 - 307 42 72
Fax 010 - 307 42 73

info@dhadvocaten.nl
denhollander@dhadvocaten.nl
klieverik@dhadvocaten.nl

www.dhadvocaten.nl

DE HONDA CIVIC 5-DEURS is verkrijgbaar vanaf A-label. CO2-uitstoot: min. 106 g/km - max. 139 g/km. Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 op 21,3 km (4,7 l/100 km) - max. 1 op 16,4 km (6,1 l/100 km).
Vorenbedoelde meetgegevens vloeien voort uit officiële homologatietests die zijn voorgeschreven in de Europese regelgeving. In de praktijk kunnen afwijkingen ontstaan als gevolg van factoren zoals rijgedrag, weersomstandigheden,
beladingsgraad, aanwezigheid van bepaalde accessoires, de mate van onderhoud, etc.

G. VERHAGEN AUTO’S B.V.

Driemanssteeweg 698 3084 CB Rotterdam Tel. 010-4801166
www.honda-verhagen.nl

