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Uitnodiging voor onze jaarlijkse

PARTY
WWW.BOCL.NL

Op veler verzoek organiseren wij dit jaar weer een
kerstborrel voor bewoners en ondernemers uit de wijk.
De kerstborrel is voor bewoners de ideale gelegenheid
om elkaar beter te leren kennen.

Live optreden van zangeres

Natascha de Jong
VRIJDAGAVOND 15 DECEMBER
19.30 – 24.00 UUR
Graag vooraf even aanmelden door te bellen naar
010-8 444 094 of mail naar secretariaat@bocl.nl
Deze kerstborrel kwam mede tot stand dankzij een
bijdrage van de Gebiedscommissie Charlois.

Charlois vecht tegen windmolens
informatieborden levenspad
Carillon Smitshoekseweg
Zelf een voederhuisje maken
Uitgave De Zuidrander is een magazine voor bewoners die van de laatste ontwikkelingen in de wijk Charlois Zuidrand op de hoogte willen blijven.

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

INFO:
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Secretariaat BOCL
Charloisse Lagedijk 783
3084 LC Rotterdam
E-mail: secretariaat@bocl.nl
Tel: 010-8 444 094
Buurtagenten Pendrecht Zuid
Marc Melisant
Brenda van Dam
Tamara Houtman
Tel: 0900-8844
marc.melissant@politie.nl

Beste lezers.
Voor U ligt weer een nieuwe uitgave van De Zuidrander. Alweer de laatste

Buurtagenten Zuidwijk
Tel: 0900 - 8844

editie voor dit jaar. In dit nummer weer veel aandacht voor nieuws uit de wijk.

Ivana Lanting
ivana.lanting@politie.nl

Ook dit jaar hebben wij weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen, zowel

Judith van Schaick
judith.van.schaik@politie.nl
Buurtagent Bedrijfsterrein
Charloisse Poort
Tel: 0900 - 8844
Martijn Hoek [tijdelijk]
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

bewoners als ondernemers. We groeien gestaag door naar een goed georganiseerde,
professionele bewonersorganisatie.
We kunnen zo aan het einde van dit jaar terugkijken op een druk, maar mooi jaar.
Voor volgend jaar staan er ook alweer een aantal plannen op stapel. Zo zal ik
mij in maart 2018 verkiesbaar gaan stellen voor de Gebiedscommissie Charlois.
Dit betekent niet dat ik niet langer uw voorzitter zal zijn. Integendeel, als ik
voldoende stemmen krijg en gekozen word, kan ik nog beter de belangen van bewoners en ondernemers uit onze wijk behartigen. Er valt nog genoeg te verbeteren
in Charlois.
Op vrijdag 15 december aanstaande hebben wij op veler verzoek, wederom
onze jaarlijkse kerstborrel georganiseerd. Ook dit jaar weer met een optreden van

COLOFON:

zangeres Natascha de Jong. Het doet mij genoegen U via deze weg hiervoor uit te

Organisatie:
BOCL Rotterdam
Twitter: @bocl_nl
KvK 67717624

deze plek alvast hele fijne feestdagen en een gezond 2018 toe. En vergeet ook

nodigen. Mocht U niet in de gelegenheid zijn om te komen, dan wens ik U vanaf
niet op vrijdag 15 of zaterdag 16 december even een bezoekje te brengen aan de

Redactie:
Rick Timmer
Debora de Roode

overdekte kerstmarkt bij Bloemenboerderij Boer op de Charloisse Lagedijk.

Adv info:
secretariaat@bocl.nl
Tel: 010-8 444 094

Rick Timmer

Fysiotherapie Pendrecht

FYSIOTHERAPEUTEN
Dhr. A. Niemantsverdriet
Mevr. D. van der Schoot
Mevr. S. Weitering

www.fysiopendrecht.nl

Therapievormen
• Algemene fysiotherapie
• Bekkenfysiotherapie
• Craniosacraaltherapie
• Oedeemtherapie en lymfedrainage
• Ademhaling en ontspanningstherapie
• Manuele therapie
• Dry needling
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Serooskerkestraat 7a
3086 HW Rotterdam
Telefoon 010 - 4809656
fysiopendrecht@kpnplanet.nl

www.bocl.nl
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charlois vecht tegen windmolens
Door Frank de Kruif

De provincie Zuid-holland plaatst de komende jaren
tientallen windmolens in en om rotterdam. eén of twee
zouden er aan de rand van charlois moeten komen, dicht
bij stedelijk gebied. te dicht, vinden omwonenden.

‘Kijk, daar moet hij komen.” Ronald Tol wijst op een groepje
bomen aan het einde van de Groene Kruisweg. Daar, vlak
voordat de weg onder het viaduct van de Betuweroute duikt,
wil de Provincie Zuid-Holland een windmolen neerzetten.
Het is een van de meer dan twintig locaties die de provincie
in de regio Rotterdam op het oog heeft, maar de enige binnen de gemeentegrenzen. Al is het dan aan de rand van de
stad, precies in de uiterst westelijke hoek van bedrijventerrein
Charloisse Poort.

“in 2020 ruim honderd molens“

Artikel gedeeltelijk overgenomen uit de NRC
van 24 februari 2017
www.bocl.nl

In Charlois zijn ze - zacht gezegd - niet blij met de komst van
de windmolen. „Waarom hier?”, vraagt Tol, voorzitter van de
gebiedscommissie Charlois, zich hardop af. Even verderop,
wandelend over de fietsbrug over de Betuweroute en de A15
richting de polders van Rhoon, legt hij uit wat hij bedoelt.
„We hebben hier al zo veel last van stank en geluid: van de
snelweg, van het spoor, van de industrie, van de haven. Het
is een stapeling van overlast. Zo’n molen erbij, dat wordt gewoon te veel.”
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Het plan heeft geleid tot onrust onder omwonenden. Met name
de bewoners van de Charloise Lagedijk vrezen het gebrom en
de slagschaduwen die windmolens voortbrengen. De huizen
aan de historische dijk liggen het dichtst bij de beoogde locatie.
Het plan voor de windmolen in Charlois vloeit voort uit afspraken
die het Rijk en de provincies vijf jaar geleden maakten om uiterlijk in 2020 voor 6.000 megawatt aan windenergie op te wekken.
Omdat een windmolen op land gemiddeld 3 megawatt oplevert,
staat dat gelijk aan zo’n tweeduizend molens. Zuid-Holland
moest er een kleine 250 voor zijn rekening nemen,
waarvan er weer vijftig in de regio Rotterdam terecht
zouden moeten komen. Los van de honderd in het
havengebied en ook los van 75 stuks op GoereeOverﬂakkee, vlak ten zuiden van Rotterdam.
Anno 2017 ligt de plaatsing van windmolens in de
haven op schema, bevestigt een woordvoerder van
het Havenbedrijf Rotterdam. Daar zijn er al ruim tachtig
neergezet, voornamelijk langs het Hartelkanaal. De helft daarvan zijn alweer verouderd en aan vervanging toe. Dat gaat de
komende jaren gebeuren, evenals de inrichting van nieuwe
parken op de Tweede Maasvlakte, waardoor er in totaal nog
eens zestig turbines bij komen. De planning om in 2020 ruim
honderd molens te hebben staan is „krap maar reëel”, aldus
de woordvoerder.

Rug tegen de muur
In de Rotterdamse regio verloopt de plaatsing stroever.
De provincie wees ruim veertig locaties aan waar één
www.bocl.nl

of meerdere windmolens zouden moeten komen. Maar
veel van die plekken zijn omstreden, zo niet bij de betrokken gemeentes, dan toch bij omwonenden. Hoewel de
provincie zegt te willen luisteren naar de bezwaren en
open te staan voor alternatieve plekken, houdt ze vast aan
het aantal molens, waar dan ook. En als puntje bij paaltje
komt beslist de provincie, desnoods tegen de zin van de
gemeentes in.
Over de molens in en bij de stad Rotterdam staat de discussie
nog niet op scherp. Afgezien van de locaties waar al
eerder overeenstemming over was (Landtong Rozenburg en Beneluxplein), had de provincie tien nieuwe plekken aangewezen. Acht daarvan werden
door de voor duurzaamheid verantwoordelijke
wethouder Pex Langenberg van tafel geveegd,
waaronder Ahoy (ook in Charlois) en het bedrijventerrein Rivium (tussen Kralingen en Capelle). Twee
keuzes van de provincies konden wat betreft de wethouder wel door de beugel: een in Hoek van Holland (dat
Rotterdams grondgebied is) en een op Charloisse Poort.
En vlak tegenover Charloisse Poort.
Als Provinciale Staten op 20 december de definitieve keuze
uit de locaties maakt, is dat vijf jaar nadat die afspraken zijn
gemaakt. Onderwijl heeft de tijd niet stil gestaan. Nieuwe,
grotere turbines kunnen al tot vier keer zoveel stroom opwekken. Tol: „Als je dat soort moderne molens neerzet op
plekken waar niemand er last van heeft, zoals de Landtong
Rozenburg, dan hoef je hier in Charlois niet te puzzelen om
ze in te passen.”
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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

KOM SPORTEN
BIJ DE BUREN
VOETBAL VOOR ALLE LEEFTIJDEN
MEIDENVOETBAL
WALKING FOOTBALL
LOOPGROEP
ZAALVOETBAL

Kerstmarkt
OP DE CHARLOISSE LAGEDIJK
Vrijdag 15 december 17.00-22.00 uur
Zaterdag 16 december 10.00-17.00 uur

ond
Vrijdagssaenv
tu

.00 uur

19.00-21

K!

LIVE MUZIE

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 december organiseert
Bloemenboerderij Boer, in samenwerking met de
BOCL, weer een kleine gezellige overdekte kerstmarkt,
in een grote in kerstsfeer versierde loods op de
Charloisse Lagedijk 508.

Een heerlijk uitje voor het hele gezin!
Fusie tussen RVV Transvalia, opgericht op 14 mei 1905,
en ZW (Zwart Wit), opgericht op 1 maart 1925

Kom in de kerstsfeer
en bezoek deze kerstmarkt
waar u o.a. kunt genieten van
heerlijke warme chocolademelk
of een glaasje Gluhwein.

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

En natuurlijk is de
Kerstman ook aanwezig.

www.transvaliazw.nl

Feestelijke onthulling
informatieborden levenspad
op zaterdagmiddag 18 november tussen 14.00 en 16.00 uur vond langs het Havenspoorpad, ter hoogte van Speeltuin Jeugdveld,
de feestelijke onthulling plaats van een drietal informatieborden. De onthulling werd verricht door het Rotterdamse PvdA raadslid
Aruna Radjkoemar en vice-voorzitter van de Gebiedscommissie charlois, Zeki baran.

Mensen die ook een boompje willen adopteren kunnen zich nog aanmelden door een
mail te sturen naar info@levenspad.net Maar wees er wel snel bij, want vol is vol.
De drie informatieborden werden op verzoek van de vereniging
Vrienden van het Levenspad geplaatst. Deze borden komen
in de plaats van de namen die in 2014 bij alle adoptiebomen
op het pad werden geschilderd. Deze letters van de namen
waren de afgelopen jaren gaan vervagen en op sommige plaatsen zelfs geheel verdwenen. Na overleg met de gemeente
Rotterdam [Stadsbeheer] werd besloten om een drietal grote
informatieborden langs het pad te gaan plaatsen met daarop
naast informatie over de geschiedenis van het Levenspad, ook
alle namen van personen of instanties waarvoor in het verleden
een boompje werd geadopteerd.

De afgelopen tijd zijn ook alle boompjes langs het pad geknot,
en werden nog twee extra keien met daarop een naambord
met de vermelding Levenspad langs het Havenspoorpad
neergelegd. Ook zullen op korte termijn bij ieder boompje
nog tegels met daarop een nummer, welke correspondeert
met de namen op de borden, worden geplaatst. Tevens werd
in overleg met de gemeente besloten het Levenspad uit te
gaan breiden. De eerste 75 adoptiebomen zullen nog voor
het einde van dit jaar worden geplant tussen het Vaanpleinviaduct en de Pascalweg in IJsselmonde.

onderhoud levenspad de komende jaren financieel
gedekt
Tijdens de Commissievergadering Bouwen, Wonen en Buitenruimte op donderdag 2 november 2017, heeft wethouder
buitenruimte Joost Eerdmans, op vragen van PvdA raadslid
Aruna Radjkoemar geantwoord dat het onderhoud aan het
Levenspad voor de komende vier jaar met een bedrag van
10.000 euro per jaar is gedekt. Het bestuur van de Vrienden
van het Levenspad is daar uiteraard zeer content mee.

www.bocl.nl
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Tevens
workshops

Voor elke gelegenheid
handgemaakte shawls
van wol op zijde
en andere
viltprodukten.

Kringloop Second Life
Baarlandhof 51
3086 EA Rotterdam
(Achter de Action bij Plein 1953 )

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

1.

Knip deze advertentie uit en neem hem mee en u
ontvangt 20% korting op alle Tapijten.
Geldig tot eind December

We zien u graag in onze winkel’s !

Sinds 22 April nu ook een prachtige zaak aan de
Hogendorplaan 45 3135 BC Vlaardingen.

Kringloop Second Life
Is een geregistreerd
Donateur van het Ouderenfonds !
Kringloop Second Life is een onderdeel van Vroegop Trading welke staat ingeschreven bij de
kamer van koophandel te Rotterdam onder nr 27244685.

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

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

24-8-2015 16:08:29

Carillon Smitshoekseweg
Toevallige passanten zal het vast al eens zijn opgevallen, het melodieuze klokkenspel wat al sinds 1975 te horen is op de
hoek van het Havenspoorpad en de Smitshoekseweg. Het hele jaar door speelt het carillon elk heel uur een Hollands wijsje.
vanaf 15 november tot 6 december zijn er op het hele uur Sinterklaas liedjes te horen en vanaf 6 december tot Driekoningen
klinken er kerstliedjes vanuit de tuin op de Smitshoekseweg.
In het begin gebeurde dit nog door middel van een zogenaamde speeltrommel, dat is een grote cilinder met 40 tot
soms wel over de 100 verticale sporen rondom. [zie foto].
Aan de buitenkant van deze cilinder of trommel worden
metalen pinnen (nootjes) gezet . Op het moment dat de
trommel door het uurwerk in beweging wordt gebracht, tillen de nootjes de tuimelaars op die in verbinding staan
met de hamers aan de buitenkant van de klokken. Er zijn
vaak meer hamers op één klok om een snelle repetitie op
dezelfde toon mogelijk te maken. De hamers worden opgevangen door een bladveer, zodat ze de klok na het slaan
niet afdempen. Tegenwoordig wordt bij het carillon op
de Smitshoekseweg niet langer gebruik gemaakt van een
speeltrommel, maar gaat dit via een computerprogramma.

ten door de klokkengieterij Petit en Fritsen in Aarle-Rixtel.
www.petit-fritsen.nl Ofschoon veel ouder, stamt de klokkengieterij officieel uit het jaar 1660, waarmee de Koninklijke
Klokkengieterij Petit en Fritsen het op twee na oudste familiebedrijf van Nederland is.
Mocht U eens rond het hele uur in de buurt van de Smitshoekseweg zijn, dan loont het zeker de moeite om eens
rustig naar de melodie die door het carillon wordt gespeeld
te blijven luisteren.

Omdat het carillon dag en nacht op ieder tijdstip van het
uur dezelfde melodie speelt weten de mensen zonder
klok te kijken hoe laat het is. Na het heeluurspel geeft de
bourdon, dat is de zwaarste klok in de toren, de slagen
voluit voor het bijbehorende uur. Op half gaat dat ook zo,
maar dan op een lichtere klok. Dit systeem van tijdmelding noemt men de Hollandse slag. De speelwerken spelen
al sinds de 16e eeuw dag en nacht. Het carillon op de
Smitshoekseweg bevat 12 klokken in diverse maten. [zie
foto]. De klokken van dit carillon zijn in het verleden gego-

www.bocl.nl
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VOORKOM DIEFSTAL
SMARTPHONE
EN/OF TABLET

Ma.t/m za. 8:00 – 17:00 uur

4:08
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Smartphones en tablets zijn een gewilde buit onder straatrovers maar ook bij
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en ook thu
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inbrekers. Voorkom dat je smartphone of tablet wordt gestolen door deze goed
op te bergen, het liefst dicht bij je. Laat je telefoon of tablet dus niet achter op
een tafel of kast. Voor inbrekers is dat een buitenkansje.
Wat kun je doen om de buit oninteressant te maken?
• Noteer direct je IMEI-code van je smartphone
Deze code, de International Mobile Equipment Identification (het serienummer
van de smartphone), vind je door *#06# in te toetsen of kijk op de sticker onder
de batterij van je telefoon. Schrijf het nummer van minimaal vijftien cijfers op en
bewaar dit goed. Mocht je telefoon toch worden gestolen, dan heeft de politie
de IMEI-code nodig voor onderzoek en voor de landelijke database van gestolen
mobiele telefoons.

Slinge 580 3086 SW Rotterdam Zuid 010-4196567

De Zuidranders

LOCATIE:
KANTINE VOETBALVERENIGING
TRANSVALIAZW
CHARLOISSE LAGEDIJK 761
3084 LC ROTTERDAM

Uitnodiging voor onze jaarlijkse

PARTY
WWW.BOCL.NL

Op veler verzoek organiseren wij dit jaar weer een
kerstborrel voor bewoners en ondernemers uit de wijk.
De kerstborrel is voor bewoners de ideale gelegenheid
om elkaar beter te leren kennen.

Live optreden van zangeres

Natascha de Jong
VRIJDAGAVOND 15 DECEMBER
19.30 – 24.00 UUR
Graag vooraf even aanmelden door te bellen naar
010-8 444 094 of mail naar secretariaat@bocl.nl
Deze kerstborrel kwam mede tot stand dankzij een
bijdrage van de Gebiedscommissie Charlois.

Kerst woordzoeker

Woordzoeker
Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
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Engel

KERSTBOOM
GEBOORTE
KERSTMIS
STER
Zoek alle woorden uit het lijstje. Van de overgebleven letters kun je een zin maken.
KAARSEN
DECEMBER
KRANS
EZEL
MARIA
HERDER
KERSTVERHAAL DEN
KERK
KERSTSTAL
SAMEN
OS
De oplossing:
GEZELLIGHEID
HULST
KERSTSTER
JOZEF
KERSTSLINGER LICHTJES
KERSTBAL
DINER
ENGEL
Zoek alle woorden uit het lijstje. Van de overgebleven letters kun
je een zin maken.
Stuur de goede oplossing voor 31 december naar
secretariaat@bocl.nl en maak kans op een leuke verrassing.

Ster
Ezel
Den
Os

Zelf een voederhuisje
maken

10
11

nu het buiten weer kouder wordt, is het hoog tijd om aan de vogels in de tuin te
denken. Zij kunnen in de winter minder voedsel vinden en hebben het dus zwaar in
deze periode. U kunt ze helpen door een voederhuisje in de tuin te zetten. waarom niet
zelf een voederhuisje maken? Zo slaat u 2 vliegen in 1 klap: de vogels kunnen lekker
eten en u heeft een leuke knutseldag!

voederhuisje maken van Hout
De meeste voederhuisjes in de winkels
zijn van hout. Met een beetje handigheid
en geduld kunt u zelf ook een DIY
voederhuisje van hout maken. Hiervoor
zijn verschillende instructies op internet
te vinden.

voederhuisjes maken van
Flessen
Flessen zijn niet alleen geschikt om
uit te drinken, maar ook om een leuk
voederhuisje van te maken! Knip de
bodem van een plastic fles. Vul een
tweede fles met voer en plaats deze
met ijzerdraad ondersteboven boven
de eerste fles. Bevestig de flessen aan
een plank.

voederhuisje maken van blik
Dit is wat eenvoudiger dan het
voederhuisje van hout, maar zeker
niet minder leuk! Prik een gaatje in de
bodem van een (conserven)blik en rijg
er een stevige draad doorheen.
Plak een stokje aan de rand van het
blik en hang het op in de tuin.
Voor een extra vrolijk voederhuisje kunt
u het blik ook nog beschilderen.

voederhuisjes maken van een Melkpak
Knip een gat (of meerdere gaten) uit een melkpak.
Beschilder dan het melkpak in vrolijke kleurtjes.
Maak ook nog een klein gaatje voor een takje waar
de vogels op kunnen gaan zitten. Zorg dat de grote
gaten niet te hoog zitten. Zo kunnen de vogels er
niet in vallen. Zet het DIY voederhuisje in de tuin of
hang het op met een lint/koord.

voederhuisje maken van Servies
Wilt u een elegant voederhuisje maken?
Probeer dan eens een huisje van servies!
Boor (onder water) 3 of 4 gaten in de
rand van het schoteltje. Lijm vervolgens
het kopje op de schotel.
Rijg mooi lint of touw door de gaten in
het schoteltje en hang het voederhuisje
op in de tuin. Voor een extra mooi effect
kunt u kraaltjes aan het lint rijgen.

www.bocl.nl

waar moet ik op letten met een
voederhuisje?
Een voederhuisje kan het beste geplaatst worden op een beschutte plek in de tuin, het liefst
in de buurt van een boom of struik. Zo kunnen
de vogels makkelijk wegvluchten bij gevaar.
Ook moet het voederhuisje regelmatig
schoongemaakt worden. Zo kunnen vogels niet
ziek worden en blijft het voer een stuk schoner.
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Buiten

Binnen

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!

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

comfort,
isolatie, veiligheid en buiten gewoon mooi.

es en werkopname,
Maak een afspraak voor GRATIS advi
ek onze showroom!
bezo
Of
erte.
off
de
lijven
inclusief vrijb

 Charloisse Lagedijk 563 Rotterdam

 010 480 92 20

 www.bastasol.nl

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?

Stuur het goede antwoord, onder vermelding van uw naam,
adres en telefoonnummer, voor 23 december aanstaande
naar secretariaat@bocl.nl en u maakt kans op een heerlijke kerststol gevuld met roomboterspijs van bakkerij
Groen.
Het antwoord op de vorige RaRaWat is dit voor een
gebruiksvoorwerp was: een beroker, in gebruik bij
Imkers om de beien kalm te houden. Winnaar van de ijstaart: Trudie en Joop van Rijswoud, bewoners Charloisse
Lagedijk.

word ook lid van uw belangenorganisatie charloisse lagedijk!
voor 25,- per jaar + 4x per jaar Glossy Magazine

‘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/
Ik wens al mijn lezers
goede kerstdagen toe en
een gezond en gelukkig 2018.

Het zal me een zorg zijn!
Een vak dat ik ook een warm hart toedraag is de zorg, een beroep waar zeker niet te min over gedacht
mag worden. Wij hebben er als politie dikwijls mee te maken, meestal als het gaat om de medewerkers te assisteren om bijvoorbeeld midden in de nacht een gevallen bewoner mee te helpen in
bed te tillen, maar ook bij lastige en/of agressieve patiënten. Wij klagen bij de politie soms wel eens
over drukke en lange diensten, maar in de ziekenhuizen en verzorgingstehuizen lopen de medewerkers ook de benen uit het lijf. Dikwijls moet een handjevol medewerkers in een nacht een heel
'huis' draaiende houden en dan komen ze wel eens handjes tekort. Zeker met een brand..
Het is rond de kerst als we 's-nachts een melding krijgen van een brand in een verzorgingstehuis.
Het is niet zomaar een automatische brandmelding, maar een daadwerkelijke brand in een kamer
van een bewoner. De meldkamer bereidt ons al voor op een eventuele evacuatie van de afdeling, waar
vierentwintig bewoners wonen. We zitten gelukkig dichtbij en zijn binnen enkele minuten ter plaatse.

Hoe belangrijk is
een goede werkende
brandmelder voor u?

Op de bewuste afdeling hangt een penetrante brandgeur en de medewerkers zijn al druk in de weer
om de bewoners te verplaatsen. De bewoner van de kamer, waar de brand is, is al weggebracht en de
deur is dichtgetrokken. Het belangrijkste is om alle bewoners veilig naar de andere vleugel te brengen. De evacuatie loopt op rolletjes, maar één bewoonster weigert haar kamer te verlaten. Ik hoor haar
tekeer gaan tegen een medewerkster en schiet deze te hulp. De enigszins dementerende mevrouw
van Zanten (gefingeerd) van rond de 85 jaar zit met een verontwaardigd gezicht inmiddels in een stoel
en houdt zich stevig beet aan de leuningen. Ik zie als de medewerkster haar probeert op te tillen uit
de stoel, deze klappen krijgt. Ik kijk haar aan, zeg dat ze onmiddellijk moet ophouden en dat ze in de
rolstoel moet gaan zitten die de medewerkster voor haar houdt. Vervolgens zeg ik tegen haar dat er
brand is en dat ze tijdelijk even van haar kamer afmoet. Maar ook van mij is ze niet onder de indruk
en zegt in onvervalst Rotterdams: “Het zal me een zorg zijn, ik ga ech nie van m'n kamer!”. Nou zijn
wij gewend om dan gelijk korte metten te maken met zulke sujetten, maar ik heb hier te maken met
een broze oude vrouw die ik niet zomaar bij kop en kont ruw kan beetpakken.
Ik til haar daarom met stoel en al op en loop met haar de kamer af de gang op. Ze wordt ontzettend
boos en al lopend krijg ik klappen in mijn gezicht. Ik wend mijn hoofd zoveel mogelijk af om de klappen te ontwijken. Ze gromt: “Blijf met je poten van me af, viezerik!” en vervolgens “Help, ik word
ontvoerd!”. Op de gang kom ik mijn verbaasde collega tegen die vervolgens keihard begint te lachen.
Op de andere vleugel zet ik haar weer voorzichtig neer. Met een nog steeds boze blik kijkt ze me aan.
Ik kan helaas geen goed meer doen en ga maar snel weg. Ze wordt liefdevol opgevangen door een
medewerkster die haar kalmeert.
De brand wordt vakkundig door de brandweer geblust en de brandweercommandant complimenteert
het personeel met hun uiterst snelle en vakkundige optreden.
De brand bleek te zijn ontstaan bij de kerstboom, waarschijnlijk doordat een lampje van de kerstboom
tegen het gordijn had gezeten. Hierdoor was het gordijn gaan smeulen en was er een behoorlijke
rookontwikkeling ontstaan. Gelukkig ging hierdoor het brandalarm af. Vanwege de rookontwikkeling
nam de medewerkster van het verzorgingstehuis de juiste beslissing, haalde zo snel mogelijk de
bewoner uit de kamer en trok de deur dicht. Beiden werden door het ambulancepersoneel nagekeken
vanwege ingeademde rook. Gelukkig viel het reuze mee.
Op het bureau gekomen vertelt mijn collega het verhaal in geuren en kleuren. Er wordt natuurlijk hard
om gelachen dat ik me heb laten slaan door een oude vrouw. Spottend vragen ze of ik nog aangifte
wil doen. Meewarrig heb ik mijn hoofd maar geschud. Maar stiekem ben ik trots op mijn actie, de
klappen neem ik wel op de koop toe.

www.bocl.nl
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Kort Buurt nieuws
vIAPUnT
IN DE WIJK

bAGGERwERKZAAMHEDEn

Charlois ZUidrand

vanaf maandag 13 november voert de gemeente Rotterdam in
onze wijk, tussen het Havenspoorpad en de charloisse lagedijk,
baggerwerkzaamheden uit. De werkzaamheden duren tot eind
2017.
Van de baggerspecie die men gaat verwerken zijn afgelopen
zomer monsters genomen voor analyse zodat de kwaliteit van
de baggerspecie kan worden bepaald. De resultaten van deze
analyse geven aan dat de te verwijderen bagger zogenaamde
verspreidbare en niet verspreidbare baggerspecie betreft.

Je herkent het wel, je hebt
iets op het internet besteld
en je pakket werd bezorgd op
moment dat je niet thuis was.
Je gaat naar het dichtstbijzijnde pakketpunt en dat is gesloten. Frustraties die veel van
ons herkennen en dit is vanaf
nu voor de Rotterdammer verleden tijd.
Op 1 maart 2017 is viaTim
gelanceerd in Rotterdam.
ViaTim is een netwerk van
ViaPunten. Een ViaPunt is
een buurtgenoot die overdag
thuis is en het geen probleem
vindt jouw pakket te ontvangen. Als jij ’s avonds thuis
komt kan je het pakket gratis
afhalen of vraag je het ViaPunt om het voor €1,- bij jou

thuis te bezorgen.
Als voorzitter van de BOCL
is Rick Timmer altijd op zoek
naar leuke nieuwe initiatieven
voor de bewoners uit de wijk.
In het huis-aan-huisblad
De Havenloods las hij een
bericht over de pakket ontvangst service van ViaTim.
Hij dacht gelijk dat is een
goed idee, daar gaan wij ook
aan meedoen!
“Het is voor de bewonersorganisatie een mooie gelegen
heid om een extra stukje
service en gemak te bieden,
en contact te onderhouden
met andere bewoners uit de
wijk”. Rick Timmer hoopt dat
veel mensen gebruik gaan
maken van ViaTim!

weten hoe het werkt?
Kijk op www.viatim.nl

De niet verspreidbare baggerspecie wordt volgens de wettelijke
voorschriften verwijderd en afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Binnen de bebouwde kom wordt het materiaal
wegens ruimtegebrek afgevoerd naar een verwerkingslocatie.
De watergangen worden gebaggerd met behulp van een baggerboot. De baggerspecie wordt op ingerichte overslaglocaties
geladen in vloeistofdichte wagens en afgevoerd.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen
07.00 en 16.00 uur. Tijdens de uitvoering kunnen wegen,
trottoirs en ﬁetspaden tijdelijk versmald of afgesloten zijn om bij
de watergangen te kunnen komen. Met borden staat aangegeven
hoe u het beste kunt rijden.
Voor meer informatie, vragen of klachten, kunt u contact
opnemen met de directievoerder Rini van Roosmalen, bereikbaar
op werkdagen tussen 07.00 en 16.00 uur via 010-489 86 00.

hoopt dat alle huidige leden
hun lidmaatschap ook in 2018
weer zullen continueren.

lidMaatsChaP

bocl

Binnenkort valt weer de nieuwe
factuur voor het lidmaatschap
van de BOCL voor 2018 bij u
in de brievenbus. Het bestuur

Hoe meer mensen lid zijn, hoe
grotere vuist wij als bestuur
van de bewonersorganisatie
kunnen maken. Bent U als
bewoner van de onze wijk nog
geen lid, meldt u dan snel
aan via secretariaat@bocl.nl
Kosten per huishouden
bedraagt 25,- euro per jaar.

www.bocl.nl

BeZeM door WoUd aan
vERKEERSboRDEn
Gemeentelijke diensten van Rotterdam beginnen binnenkort
met een grote opruiming van overbodig geworden verkeersborden op de Charloisse Lagedijk. [Westkant] Sommige borden
staan op onlogische plekken, zijn vuil of onzichtbaar geworden
of hebben geen nut meer. ,,We willen meer uniformiteit op
straat'', aldus woordvoerder van de dienst Leo Kleijn.
Het verwijderen van de overbodige borden gaat niet zo maar.
Hier dient eerst een verkeersbesluit aan vooraf te gaan.
Zodra dit besluit is genomen zullen de borden worden verwijderd. Het gaat met name om de vele parkeer verbodsborden
en de kleine borden op de paaltjes op de verkeersheuvels.
Omdat de Charloisse Lagedijk een 30 Km zone is, horen deze
voorrangsborden niet op deze paaltjes. Binnen een 30 Km zone
horen in principe geen voorrangsregelingen.
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WIJ GAAN DE STRIJD
VOOR U AAN

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.

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
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