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transvaliazw organiseerde voor de 
vijfde keer groot G-voetbaltoernooi

typische bebouwing op de charloisse lagedijk

nieuwe leden gebieds-commissie Charlois

graffi ti in park Drechterweide

Baksteenbende roofde er op los



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 o�  ciële 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



Voor elke gelegenheid 
handgemaakte shawls 

van wol op zijde
en andere 
vil tprodukten.

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

Tevens 
workshops
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woord van de voorzitter
beste lezers. 

Voor u ligt het zomernummer van ons huis aan huis magazine De Zuidrander. 

Het magazine van de bewonersorganisatie bocl. Wij zijn er trots op dat het 

wederom is gelukt om een nieuwe uitgave te verzorgen. Ons magazine wordt door u 

graag gelezen zo hebben wij de afgelopen maanden mogen horen. Ook dit nummer 

staat weer vol nieuwtjes en wetenswaardigheden over onze wijk. 

Begin juni hebben wij voor de periode 2018-2019 wederom een subsidieaanvraag 

in de vorm van een bewonersinitiatief bij de Gebiedscommissie Charlois ingediend. 

Want ondanks advertenties in dit magazine, kunnen wij dit blad nog steeds niet

kostendekkend maken. Wij rekenen erop dat de Gebiedscommissie ook deze keer 

weer positief op onze aanvraag zal besluiten. 

In dit nummer treft u naast de vaste rubrieken zoals Kort Buurt Nieuws en Tuin en 

Erf Tips onder andere een artikel over de vele Graffiti in het park Drechterweide, is er 

een artikel naar aanleiding van de vele inbraken in onze wijk, verder nog een artikel 

over de komende werkzaamheden aan de Groene Kruisweg en stellen de nieuwe 

leden van de in maart van dit jaar gekozen Gebiedscommissie zich aan u voor. 

De komende tijd gaan ook veel mensen op vakantie. Een ideale tijd voor inbrekers. 

Informeer daarom uw naaste buren en vraag hun een extra oogje in het zeil te 

houden. Bel bij verdachte situaties altijd eerst 112. Sluit bij afwezigheid ramen en 

deuren goed af. Ook die van schuurtjes etc. En zet uw spullen veilig achter slot

en grendel. 

Ik wens u allemaal een hele fijne vakantie toe!

Rick Timmer

coloFon: 
organisatie: 
BOCL Rotterdam
Twitter: @bocl_nl
KvK 67717624

Redactie: 
Rick Timmer
Debora de Roode

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

InFo:
Secretariaat bocl
Charloisse Lagedijk 783
3084 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

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
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

ELLEN.BIJVANK@GMAIL.COM



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

www.transvaliazw.nl

KOM SPORTEN
BIJ DE BUREN

 

VOETBAL VOOR ALLE LEEFTIJDEN
MEIDENVOETBAL

WALKING FOOTBALL
BOOTCAMP

ZAALVOETBAL

Slinge 580   3086 SW   Rotterdam Zuid   010-4196567

Wij bezorgen ook thuis 

 - ovenvers brood 

 - div. gebak 

 - belegde broodjes

Ma.t/m za. 8:00 – 17:00 uur

ZIE ZO EYE FASION
Krabbendijkestraat 79, 3068 LP Rotterdam

Tel: (010) 4800514

Geopend van di t/m za 10:00 t/m 18:00 uur

ÉÉN GLAS 
GRATIS

Uw opticien aan de
Kringloop Second Life  

Baarlandhof 51  
3086 EA Rotterdam 

(Achter de Action bij Plein 1953 ) 
 

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. 

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

We zien u graag in onze winkel’s ! 

1.  

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

Geldig tot eind December 
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Groot 
G-voetbaltoernooi 
transvaliazw

Aan het begin van het G-toernooi werd vrijwilliger 
theo van oosterhout, al vele tientallen jaren actief 
bij de club, ook nog onverwachts door aanwezig 
wethouder van Sport, Adriaan visser, in het zon-

netje gezet. namens burgemeester en wethouders werd door 
de wethouder een gemeentelijke onderscheiding aan de heer 
oosterhout uitgereikt. Deze is naar onze mening dik verdient. 

Voetbalclub TransvaliaZW aan de Charloisse Lagedijk organi-
seerde zaterdag 16 juni alweer voor de vijfde achtereenvolgende 
keer een groot voetbaltoernooi voor gehandicapten, het zoge-
naamde G-voetbal. Dit lustrum werd mede dankzij een een-
malige bijdrage van de Gebieds-commissie Charlois, groots 
gevierd. In Rotterdam en omgeving hebben slechts enkele 
voetbalverenigingen een G-team voor spelers met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking. Met het jaarlijks 
terugkerend toernooi wil TransvaliaZW de bekendheid van het 
G-voetbal in Rotterdam vergroten.

“G-voetbal is nog niet zo bekent. Met dit initiatief werd een 
groep voor wie sporten in verenigingsverband niet zo vanzelf-
sprekend is, uitgenodigd om mee te doen.” “Daarmee wordt 
een bijdrage geleverd aan het meer aan het sporten krijgen 
van Rotterdammers”, aldus Monica Malipaard, G- Coördina-
tor van TransvaliaZW. “Het toernooi is ook een mogelijkheid 
voor een groep mensen voor wie er beperkte faciliteiten zijn 
om elkaar te ontmoeten en elkaar op sportief vlak uit te 
dagen” aldus de Gebieds-commissie Charlois.
Deelnemers aan het toernooi waren niet alleen af-
komstig van TransvaliaZW zelf, maar werden ook 
geworven via stichting MEE. 
De Rotterdamse clubs AGE en Overmaas had-
den zich vooraf opgegeven met een team. 
Ook een team uit België was van de partij.
Een financiële bijdrage van de Dirk Kuyt Founda-
tion, en lokale ondernemers zorgden er voor dat 
alle spelers en trainers werden voorzien van een hapje 
en een drankje. 

Naast het voetbal gedeelte, was er voor de bezoekers 
ook een groot springkussen, en waren er oud Hollandse 
spelletjes zoals een levensgroot Vier-op-een-Rij spel en een 
puntengoal. Ook het weer zat op deze dag erg mee, waardoor 
het een zeer geslaagd toernooi is geworden. Het bestuur en 
vrijwilligers van TransvaliaZW bedankt iedereen die deze dag 
mede mogelijk heeft gemaakt. 
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De charloisse lagedijk was vooral bekend vanwege verschil-
lende grote boerenhofsteden die decennialang in bezit waren 
van de charloisse elite. bekende landbouwersgeslachten 
zoals de families vaandrager, kranenburg, barendregt en 
noordzij hadden vele boerderijen en gronden in bezit die 
door onderling uithuwelijken in de families bleven. 

Zo behoorden de monumentale boerderijen de Beukhoeve, de 
Phenix (1892, afgebrand in 1952) en de Kapel (nu Rijksmonu-
ment) toe aan takken van de familie Vaandrager. Zowel de 19e 
eeuwse Beukhoeve (aan de Slinge gelegen) als de 18e eeuwse 
Kapel, lagen oorspronkelijk aan inmiddels verdwenen stukken 
van de Charloisse Lagedijk.

Kapitale boerderijen als De Hoogt, ’t Weegje, de Posthoorn aan 
de Dordtschestraatweg, de Aplonia Hoeve aan de Charloisse 
Lagedijk en een boerderij aan de Schulpweg waren in bezit van 
de familie Kranenburg. De boerderijen werden voor en na de 
Tweede Wereldoorlog door de gemeente onteigend ten gunste 
van verdere stadsuitbreiding. Enkele boerderijen bestaan nog 

maar zijn niet meer in particulier bezit. Diverse takken van de 
Charloisse elite wonen nog steeds in dit deel van Rotterdam.

Typerend voor de grote hofsteden was dat ze qua karakter 
uiteen liepen omdat zowel Zeeuwse, Brabantse als Friese
gegevens bij de bouw van invloed waren. Wel werden de 
boerderijen allen omgeven met grote boompartijen zoals 
kastanje, linde en hoge wilgen. Bij het erf hadden velen een 
bloementuin, een moestuin en grote boomgaard. Alle boeren 
oefenden een gemengd bedrijf uit met vee en landbouw. 
Meestal was landbouw de hoofdzaak omdat de omliggende 
zware gronden daar het meest geschikt voor zijn.

Opvallend was dat bij de boerderijen aan de dijken en polder-
wegen in Charlois en omgeving geen hooibergen stonden. 
Een grote schuur was in gebruik als bergplaats voor landbouw-
gereedschappen maar diende ook voor de opslag van hooi, 
koren en andere landbouwproducten. De schuren waren 
daarom veel hoger van bouw dan de boerderijschuren aan de 

typische bebouwing op 
de Charloisse lagedijk

De geschiedenis van de charloisse lagedijk
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nieuwe leden gebieds-
commissie Charlois

oostzijde van Rotterdam. Aan de ’s Gravenweg stonden bijvoor-
beeld wel hooibergen, en fungeerde de schuur als stapelplaats. 
Ook beschikte het hoge voorhuis in Charlois dikwijls over een 
graanzolder, herkenbaar aan een zolderdeur in de voorgevel.

Het materiaal dat voor de bouw van de woningen werd ge-
bruikt was vrijwel altijd hetzelfde. De muren werden meestal 
opgetrokken in grijs-gele IJsselsteen, die werd aangevoerd 
vanuit de dichtbij zijnde Hollandse IJssel. Alle dakvlakken 
werden zonder uitzondering met riet gedekt. Het riet werd 
vroeger immers volop in Charlois en omgeving gewonnen.
De daknokken werden bedekt tegen inregenen met vorstpan-
nen gelegd in kalkspecie. Houten lijsten, blinden, kozijnen, 
deuren en ramen werden vaak in groen, blauw of wit geschil-
derd. Al met al hadden de boerderijen een sober maar wel 
overdacht uiterlijk.

op 21 maart van dit jaar vonden er naast verkiezingen voor de 
gemeenteraad ook verkiezingen plaats voor de wijken. In twaalf 
gebieden van Rotterdam hebben bewoners gekozen voor een 
gebiedscommissie. De gebiedscommissies vertegenwoordigen 
de inwoners van de gebieden. De leden zijn de ogen en oren 
van een gebied voor het stadsbestuur. op alle onderwerpen 
die voor een gebied van belang zijn, kan de gebiedscommissie 
het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. een com-
missie bestaat uit negen tot vijftien leden, afhankelijk van de 
grootte van het gebied. De leden hoeven niet aangesloten te zijn 
bij een politieke partij. 

burgers betrekken. De gebiedscommissies, wijkraden en wijk-
comités hebben nadrukkelijk de taak bewoners en bedrijven 
op allerlei manieren te betrekken bij het maken van plannen 
voor de wijk. Zij organiseren en maken participatie mogelijk. Ze 
stimuleren initiatieven van wijkbewoners via allerlei bekende maar 
ook nieuwe manieren. Denk aan crowdsourcing, digitale raadple-
gingen en wijkreferenda. Een andere taak van de gebiedscommis-
sie, wijkraad en wijkcomité is toezien op de goede uitvoering van 
het door de gemeenteraad vastgestelde wijkagenda. Verloopt iets 
niet volgens afspraak, dan kan de gebiedscommissie, wijkraad of 
wijkcomité dit aankaarten bij de ambtelijke organisatie. Als dat 
nodig is kan dit zelfs rechtstreeks bij de gemeenteraad. 

Geld, bevoegdheden en doorzettingsmacht. De kracht van de ge-
biedscommissie, wijkraad en wijkcomité is dat die haar bevoegd-
heid haalt uit het draagvlak onder buurtbewoners. En niet uit 
formele bevoegdheden en budgetten. Een wijkagenda dat samen 
met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in 
een gebied tot stand kwam, weegt zwaar voor de gemeenteraad. 
Verloopt de uitvoering van de door de gemeenteraad vastgestel-
de wijkagenda niet goed? Dan kan de gebiedscommissie dit 
ambtelijk opschalen. Daarnaast kunnen gebiedscommissieleden 
ook politiek opschalen. Er zijn korte escalatielijnen richting 
wethouders en gemeenteraad.

u kunt de gebiedscommissie bereiken via:
• telefoonnummer: 14 010 
• e-mail: gebiedscommissies@rotterdam.nl 
•  per brief: Gebiedscommissie Charlois, 

Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam 
•  U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. 

Kijk voor hun contactgegevens op de site  
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/charlois 

V.l.n.r. Aad van Rooijen, Qasam Hussain, Deepak Moella, Monique van 
Winsen, Riet Velders, Jeannine Poel-Timmermans, Serkan Soytekin, 
Steve Ekel. Achterste rij v.l.n.r. Bas Oudenaarden, Ronald Tol, Ed Scholte, 
Sedat Yigit, Frank Fabian van Keeren, Peter Eggink, Stefano Clarijs. 



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

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

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

www.facebook.com/VakgarageLeeuwenburg

Vervangend vervoer
Onderhoud en reparatie
APK keuring

Ruitreparatie
Financiering
Garantie

Banden
Trekhaken
Accessoires

Aircocheck
Verzekering
Vakantiecheck

Aankoopkeuring

0154024.pdf   1 24-8-2015   16:08:29

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
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op dinsdag 5 juni mochten wij via de media het nieuws  
vernemen dat de pilaren tussen metrostation Rijnhaven en 
Maashaven worden voorzien van kleurrijke beschilderingen. 
Initiatiefnemer Marjon van der linde ergerde zich al jaren aan 
de grauwe grijze betonblokken, zo konden wij in het AD lezen.

Maar de bewoners en bezoekers van het park Drechterweide/
Lageweide, ergeren zich al jaren aan de graffiti op de pilaren 
in de beide parken. Blijkbaar is er bij de gemeente wel geld 

Bijna iedere week word er wel grof vuil in het park gestort, ligt 
het fiets en wandelpad in het park bezaait met uitwerpselen 
van paarden, worden vuilnisbakken in het park niet of slechts 
sporadisch geleegd, en is de rest van het onderhoud in het park 
beperkt tot het absolute minimum. 

Wij hebben als bewonersorganisatie via het inspreken op de ver-
gadering van maandag 18 juni jongstleden, wederom een ver-
zoek aan de Gebiedscommissie Charlois gedaan om zich er voor 
in te zetten dat alle pilaren in het park zo spoedig mogelijk door 
de gemeente worden gereinigd. 

 Graffiti in park 
drechterweide

beschikbaar [subsidie] voor kunstenaars, maar niet voor de 
schoonmaak van graffiti in het park. We hebben het even uit-
gezocht, en de subsidie voor het beschilderen van 15 pilaren 
bedroeg maar liefst 77.000,- euro [Ruim 5.000,- per pilaar]. 
Een flink bedrag voor een beetje veredelde graffiti.

Wij hebben in het verleden als bewonersorganisatie diverse 
keren aan de gemeente gevraagd de pilaren in het park te reini-
gen, echter zonder resultaat. Ook een gebiedscommissielid uit 
de vorige periode is ermee bezig geweest, echter helaas zonder 
resultaat. Men verwijderd alleen aanstootgevend of discriminer-
ende teksten zo krijgen wij te horen. Een afbeelding van een 
levensgrote roodgekleurde penis hoort daar blijkbaar niet toe. 

Ondanks mooie beloften van de gemeente dat zij graffiti op 
particulier eigendommen gaat aanpakken, en eigenaren  
gaat verplichten dit schoon te maken zo konden wij vorig jaar 
in een persbericht van de gemeente lezen, lijkt dit blijkbaar 
niet te gelden als het om eigendommen van de RET of Prorail 
gaat.

Verder klagen wij al jaren tevergeefs over de verloedering van 
de beide parken, echter zonder dat hier iets aan wordt gedaan. 

MARjon vAn DeR lInDe 
eRGeRDe zIch Al jARen 
AAn De GRAuwe GRIjze 
betonblokken
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landleven

Landleven is hét magazine voor buitenwonen 
en buitenleven. Met elk nummer 164 pagina’s 
tuintips, de lekkerste recepten, inspirerende 
buitenwoon-reportages, dieren, natuur, er-
op-uit, creatieve doe-het-zelf-artikelen en nog 
veel meer! landleven verschijnt 11 keer per 
jaar. Maak kennis met Landleven Landleven 
Proefabonnement. bestel 3 nummers voor 
maar € 10,00. www.landleven.nl

honing bij van der Meer 
Nu bijen schaarser worden, stijgt de prijs van hun 
producten. Zo ligt de prijs van een pot van 450 
gram echte honing zo tussen de 5,-  en 8,50 euro 
afhankelijk van de soort. Gelukkig kunt u honing 
gewoon bij ons op de dijk kopen bij Rosa van der 
Meer op de charloisse lagedijk 643. [Vlakbij de 
verlengde Zuiderparkweg] Prijs: 5,00 per potje. 
Zolang de voorraad strekt.

Glansrol voor hortensia

Hortensia`s zijn een veelzijdige, praktische aanwinst voor uw tuin. 
De struik zelf is sterk en de koppen vol bloemetjes zijn zijn een pracht. 
Ga je een hortensia planten als kamerplant, dan moet hij voldoende 
water krijgen. De grond moet permanent vochtig aanvoelen, maar 
hortensia's mogen niet met hun 'voeten' in het water staan. Anders 
sterven de wortels af en gaan de bloemen en bladeren slap hangen. 

Ga je de hortensia planten als tuinplant? Ook dan heeft hij veel water 
nodig. Na een zonnige dag kunnen de bladeren van hortensia's slap 
gaan hangen. Voelt de aarde erg droog aan, geef de hortensia dan 
meteen water. Hangen de bladeren slap terwijl de aarde nog voldo-
ende vochtig aanvoelt? Dan is er sprake van een te sterke verdamping. 
Bescherm hortensia's in dat geval een paar dagen tegen te felle zon, 
bijvoorbeeld door er een parasol boven te plaatsen. 

Tuinieren in de zomer
Allemaal handige tips...

bollenplan
Tuinieren is vooruitkijken. Dit geldt met name voor 
het planten van voorjaarsbollen. Wilt u van een
kleurrijke lente genieten, ga dan nu aan de slag. 
Vraag diverse catalogi op en duik erin. Maak een 
overzicht van de plekken waar u bollen wilt planten. 
Inventariseer welke planten er staan, dat is nu goed 
te zien. Is er schaduw of zon, is het vochtig of droog? 
Let bij de keuze op bloeiperiode, kleur en hoogte. 
Maak een plattegrond en noteer de bollen die u 
kiest. Bloembollen zijn onder andere te bestellen 
via www.vantubergen.nl

zuinig op gereedschap
Goed tuingereedschap is duur in aanschaf. Netjes opber-
gen en zorgvuldig onderhouden is de moeite waard. Hang 
het langstelige gereedschap in de schuur aan een wand: zo 
blijven schoffel, spa, schop en hark langer scherp. Borstel 
gereedschap schoon na gebruik. Lege plekken vallen op en 
een gevonden hark hangt zo weer op zijn eigen plek. Houd 
klein gereedschap bij elkaar in bijvoorbeeld een emmer.

worden, stijgt de prijs van hun 

gram echte honing zo tussen de 5,-  en 8,50 euro 

Allemaal handige tips...

weg met onkruid
Deze onkruidbrander 
werkt door middel van 
een thermische schok van 600 graden 
Celcius. Door de afdekkap aan het 
uiteinde werk je erg precies en raak je 
geen omliggende planten. Het weghalen 
van de onkruid is met deze brander erg 
eenvoudig. Ook handig om de bbQ aan 
te steken. Milieuvriendelijk en veilig. 
Te koop onder andere via 
www.onkruidbrander.com 
Adviesprijs 69,99 euro.

loop uw gazon gezond

Met deze 'sandalen' die u onder uw schoenen 
kunt binden, prikt u al lopend gaatjes in het 
gras. Zo kan het gras weer ademen, worden 
allerlei nuttige micro-organismen geactiveerd en 
kan water makkelijker bij de wortels komen. 
Te koop via www..talentools.nl voor 10,95 euro.

honing bij van der Meer 
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werkzaamheden
Tijdens de zomervakantie van 2018 
wordt de Groene Kruisweg, tussen 
de afrit A15 en de Driemanssteeweg 
opnieuw geasfalteerd. Ook op de 
Driemanssteeweg vanaf de Groene 
Kruisweg tot en met de kruising met 
de Charloisse Lagedijk, komt een 
nieuwe asfaltlaag. Om de doorstrom-
ing vanaf het bedrijventerrein richting 
de A15 in de toekomst te bevorderen 
komen op de Driemansasteeweg twee 
rijbanen voor links afslaand verkeer.

Het werk start op 16 juli en duurt tot 
en met 17 augustus 2018. Om het 
werk snel te kunnen uitvoeren wordt 
er gedurende 5 weken, 7 dagen per 
week/24 uur gewerkt.

omleidingen
Tijdens deze periode is het bedrij-
venterrein Charloisse Poort vanaf 
de Groene Kruisweg niet te bereik-
en. Het verkeer wordt met borden 
omgeleid vanaf de Groene Kruisweg 
via de Oldegaarde naar de entre aan 
de Zuiderparkweg. 

Vanaf de A15 kan verkeer nog wel 
stad-in over de Groene Kruisweg rij-
den, maar voor verkeer richting de 
A15 (stad-uit) is de Groene Kruisweg 
vana de Jan Olieslagerweg afgesloten. 
Het verkeer wordt vanaf de Dorps-
weg/Groene Kruisweg omgeleid via 
de Oldegaarde en Vaanweg naar het 
Vaanplein.
Weekendafsluiting Groene Kruisweg 
stad-in en stad-uit

Tijdens het weekend van vrijdag 3 
augustus, vanaf 22.00 uur, tot maan-
dagmorgen 6 augustus, 05.00 uur is 
de Groene Kruisweg, tussen de afrit 
A15 en Jan Olieslagersweg in beide 
richtingen dicht. Het verkeer wordt 
met borden omgeleid.
Vanaf maandag 6 augustus is de 
Groene Kruisweg weer in twee rich-
tingen open. De Driemanssteeweg 
blijft tot en met 17 augustus vanaf de 
Groene Kruisweg dicht.

Informatie
Voor meer informatie over de 
werkzaamheden kunt u contact opne-
men met Marjolein Wetsteijn, 
communicatiemedewerker, 
telefoon 010-498 41 44 of per mail 
m.wetsteijn@rotterdam.nl  

op donderdag 24 mei stond er een inloopbijeenkomst geplant in de kantine van voetbalvereniging transvaliazw aan de charloisse 
lagedijk over de aankomende asfalteringswerkzaamheden van de Groene kruisweg. helaas had geen enkele bewoner gebruik
gemaakt van de uitnodiging van de gemeente, vandaar dat wij er hier nogmaals aandacht aan besteden.

Werkzaamheden 
Groene kruisweg en 
Driemanssteeweg



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

Binnen comfort, 
isolatie, veiligheid en buiten gewoon mooi.

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

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

Maak een afspraak voor GRATIS advies en werkopname, 

inclusief vrijblijvende o� erte. Of bezoek onze showroom!

� Charloisse Lagedijk 563 Rotterdam   �  www.bastasol.nl

�  010 480 92 20

theRAPIevoRMen 
• Algemene fysiotherapie
• Bekkenfysiotherapie
• Craniosacraaltherapie
• Oedeemtherapie en lymfedrainage
•  Ademhaling en ontspanningstherapie
•  Manuele therapie
• Dry needlingFYSIotheRAPeuten

dhr. a. niemantsverdriet
Mevr. D. van der Schoot
Mevr. S. Weitering

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

Fysiotherapie Pendrecht

In deze rubriek vragen wij de lezer of zij ons iets kunnen ver-
tellen over het getoonde voorwerp. Deze keer een voorwerp 
dat op de boerderij werd gebruikt. De vraag is, wat zijn dit 
voor voorwerpen en waar werden ze voor gebruikt?

Stuur het goede antwoord, onder vermelding van uw naam, 
adres en telefoonnummer, voor 31 juli naar secretariaat@
bocl.nl en u maakt kans op een heerlijke ijstaart.

het antwoord op de vorige RaRaWat is dit voor een gebruiks-
voorwerp was: een weckpottenstandaard. Helaas hebben 
wij geen juiste inzending op deze vraag binnen gekregen. 
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MELD UW CAMERA AAN BIJ DE POLITIE
12
13

Uiteindelijk liep de jeugdgroep vanwege hun hebzucht tegen 
de lamp. Een uur nadat de inbrekersbende voor duizenden 
euro`s aan sieraden in april uit een woning roofde, verkocht 
een ander lid hun buit al bij een opkoper. Bij die zaak in het 
centrum van Rotterdam werd een grote verzameling sieraden 
die bij de inbraken was buitgemaakt, teruggevonden. Camera-
beelden werden uitgekeken en een van de verdachten stond 
samen met een andere jongen waarmee hij in gezelschap was 
pontificaal in beeld. 

Het onderzoek kwam toen in een stroomversnelling. Daarnaast
had de politie ook diverse lokmiddelen ingezet, en hebben 
agenten herkenbaar en onherkenbaar op verschillende plaat-
sen in onze wijk gesurveilleerd. Daarmee kreeg de politie 
vier jongens in beeld. Deze werden direct door de wijkagent 
herkent. Overigens hadden de agenten ook nog een bijvangst 
toen zij een van de inbraakverdachten volgden. Een andere 
man werd op heterdaad betrapt toen hij in een auto inbrak. 
Tussen begin mei en begin juni werden de meeste verdachten 
aangehouden. Eel sieraden zijn in het onderzoek teruggevon-
den. Dat kwam mede omdat de gedupeerden foto`s hadden 
gemaakt van hun kostbare bezittingen. Meestal wordt dat niet 
gedaan. “Dat was in in dit onderzoek van grote meerwaarde,” 
aldus wijkagent Schippers. 

De afgelopen maanden werd onze buurt geteisterd door 
een flink aantal inbraken. Men maakte daarbij gebruik van 
een baksteen. het onderzoek werd door de Politie operatie 
baksteen genoemd naar aanleiding van de modus operandi 
van de verdachten. ze gooiden een baksteen door de ruit van 
een woning, gingen naar binnen, en pakten wat ze pakken 
konden en stonden een minuut later weer buiten zegt wijk-
agent thomas Schippers. 

baksteenbende 
roofde er op los

MelD uw cAMeRA AAn bIj De PolItIe
camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere 
misdrijven. heeft u een of meer camera’s om of aan uw woning of bedrijfspand hangen? 
laat het alstublieft weten. hoe beter de politie in kaart heeft waar er in uw buurt 
camera’s hangen, hoe sneller zij kan werken aan het oplossen van misdrijven. 
Stel er wordt bij u ingebroken. De politie kijkt dan in een databank wie bij u in de 
buurt een camera heeft hangen en kan vervolgens snel de beelden ophalen om te
kijken of de dader er misschien op staat. De politie kijkt dus niet live mee met uw 
camera’s, maar inventariseert alleen waar deze hangen. zo beschermt uw camera niet 
alleen uw eigen bezit, maar helpt u tegelijkertijd uw buurt veiliger te maken. u kunt
uw camera(’s) aanmelden via www.politie.nl/cib Alvast bedankt voor de samenwerking!

camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbraken, overvallen en andere 
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kort Buurt nieuws

SnoeIen 
oveRhAnGenD 
GRoen
Het is weer volop zomer, en 
dat betekend dat alles weer 
lekker groeit. Soms kan al 
dat groen ook voor overlast 
zorgen, bijvoorbeeld omdat 
het over de weg groeit en daar-
bij fi etsers en automobilisten 
hindert. Zorg er daarom voor 
dat u overhangend groen 
op tijd snoeit, of vraag aan 
uw buurman of hij dat voor 
u doet. Als u overhangend 
groen niet snoeit, zal de 
gemeente u eerst per brief 
sommeren om dit te doen. 
Doet u dit dan nog niet, dan 
zal de gemeente dit op uw 
kosten laten doen door een 
groenbedrijf. Laat het zo ver 
dus niet komen. 

OVERLAST 
PARkeeR-
PlAAtSen
Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan een oplossing voor de 
overlast door voornamelijk jongeren in auto`s op de parkeerplaatsen 
in de avond en nachtelijke uren langs de charloisse lagedijk. 

Het beheer en toezicht van deze gebieden worden sinds 
1 januari 2017 uitgevoerd door Staatsbosbeheer. Toezicht is in 
samenwerking met andere netwerkpartners zoals de BOA`s 
van de Gemeente Barendrecht en Politie Charlois. Op dinsdag 
3 juli om 12.30 uur gaan we met een aantal partijen, zoals de 
boswachter en de wijkagent in gesprek om te kijken naar de 
mogelijk en onmogelijkheden om de problemen op te lossen. 
Dit overleg zal bij mooi weer gaan plaatsvinden op de parkeer-
plaats bij de Heulweg, bij regen zal het overleg plaatsvinden in 
de naastgelegen Wilhelminahoeve bij stichting KomPass. 
Als u als bewoner of ondernemer hierbij aanwezig wilt zijn is dat 
mogelijk. Zorg dan dat u op tijd op de parkeerplaats bent. 

WERKZAAM-
heden GRoene 
veRbInDInG 
aFgerond
Van 7 tot en met 18 heeft 
de gemeente Rotterdam de 
oprit van de fi etsbrug van de 
Groene Verbinding [Port-
landsepad) voorzien van een 
nieuwe asfaltlaag. De oude 
laag liet al snel na de bouw 
van de fi etsbrug op diverse 
plaatsen los of er ontstonden 
op diverse plaatsen scheuren. 
Dit zorgde voor gevaarlijke 
situaties. Ook werden de 
paaltjes aan het begin van 
de oprit aan de kant van de 
Charloisse Lagedijk vervan-
gen. Regelmatig werden 
deze er door hulpdiensten of 
politievoertuigen uitgereden. 
De paaltjes zijn nu vervangen 
door beweegbaar modellen. 

De blAuwe veRbInDInG 
IS KLAAR!
De laatste schakel in de blauwe verbinding ligt er en is gevuld: 
de waterbak onder het viaduct van de A15 in de heulweg. 

Ook het water langs de Rhoonse Baan is met elkaar verbonden. 
De Blauwe Verbinding vormt nu één geheel en is klaar. 
Tijd dus om de afronding van dit project feestelijk te vieren. 
Op vrijdag 6 juli van 14.00 tot 16.30 uur zal bij de Heulweg 
aan de kant van de Charloisse Lagedijk de feestelijke opening 
gaan plaatsvinden. Over de exacte invulling van het moment 
was bij het ter perse gaan van dit magazine nog niets bekent. 
Indien u van plan bent om als omwonende aanwezig te zijn
dan graag even uw reactie alstublieft mailen naar 
blauweverbinding@rotterdam.nl. 

Op zaterdag 7 juli is er een dag om de Blauwe Verbinding te 
beleven. Er zijn dan allerlei activiteiten op en langs route. 
Ook dan bent u natuurlijk van harte welkom. Namens het project 
de Blauwe Verbinding graag tot ziens op 6 en 7 juli.

INFORMATIEAVOND

bouw ASvz
zoals u wellicht weet heeft zorgorganisatie ASvz plannen 
voor de bouw van een nieuw zorgcomplex op de hoek van de 
charloisse lagedijk en de krabbendijkestraat. [herontwikkeling 
voormalige sportvelden toGR]

Het is de bedoeling dat hier woongebouwen voor 68 kinderen 
met een beperking en een kinderdagcentrum voor 90 kinderen 
komt. 
Vanaf vrijdag 29 juni 2018 tot en met donderdag 9 augustus 
2018 zal het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpomgevings-
vergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluiden 
voor het project “Lage Weide” ter inzage liggen.

Op dinsdag 10 juli staat er in de kantine van r.v.v. 
TransvaliaZW op de Charloisse Lagedijk 761 vanaf 19.00 uur 
een informatieavond gepland voor omwonenden. 
U bent allemaal van harte welkom. 



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

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

WEBSITE

www.dhadvocaten.nl
EMAIL ADRESSEN

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

WIJ GAAN DE STRIJD 
VOOR U AAN
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