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Adventure City Rotterdam opent 
binnenkort in oude tennishal op Zuid

De laatsten der Lagedijkers

Grote Clubactie TransvaliaZW

Drukbezochte inloopbijeenkomst 
om bouwplannen ASVZ



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

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

D E  N I E U W E  J A Z Z

P R I V A T E  L E A S E  V A N A F

€ 3 1 6 / M A A N D *
*LEASEPR IJS  INCLUS IEF  BTW OP  BAS IS  VAN  60  MAANDEN EN  10 .000  K I LOMETER  PER  JAAR .  POWERED  BY  AUTOPLANN ING  B .V .

DE  HONDA  JAZZ  IS  VERKR IJGBAAR  VANAF  C-LABEL .  CO 2-U ITSTOOT:  M IN .  106  G/KM -  MAX .  133  G/KM.  GEMIDDELD  BRANDSTOFVERBRU IK :  M IN .  1  OP  21 ,3  KM (4 ,7  L /100  KM)  -  MAX .  1  OP  16 ,9  KM (5 ,9  L /100  KM)  -  GEMETEN  OP  BAS IS  VAN  DE  GESTANDAARD ISEERDE  NEW EUROPEAN DR IV ING  CYCLE  (NEDC)  MEETMETHODE .

D E  N I E U W E  H O N D A  J A Z Z ,  M E T  E E N  O N O V E R T R O F F E N 
B A G A G E R U I M T E  E N  E E N  P I T T I G E  1 3 0  P K  M O T O R .
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Woord van de voorzitter
Beste lezers. 

Welkom bij weer een nieuwe uitgave van ons prachtige blad De Zuidrander. De zomer 

is weer bijna voorbij en we gaan richting herfst en winter. En wat voor een prachtige 

zomer hebben we gehad, met vaak tropische temperaturen. In de vorige uitgave heb 

ik u gemeld dat wij weer een subsidieaanvraag in de vorm van een bewonersinitiatief 

bij de gemeente hadden ingediend. Deze is gedeeltelijk, dat wil zeggen voor het

resterend jaar, door de Gebiedscommissie Charlois toegekend. Dat betekend dat deze

en de volgende uitgave in december  in ieder geval financieel is gedekt. Daarnaast heb-

ben wij de afgelopen tijd praktisch alle adverteerders bereid gevonden, in ieder geval 

de komende vier nummers in ons magazine te blijven adverteren. En we hebben ook 

weer nieuwe adverteerders kunnen aantrekken. Daar zijn wij uiteraard zeer blij mee. Wij 

gaan er daarom vanuit dat u nog wel even van dit mooie magazine kunt blijven genieten. 

In dit nummer treft u naast de vaste rubrieken zoals verhalen over de geschiedenis 

van de Charloisse Lagedijk, de Tuin en Erf Tips en Kort Buurt Nieuws, ook een

artikel over de Grote Clubactie van TransvaliaZW. Zij proberen de komende tijd geld in 

te zamelen door middel van het verkopen van loten waarmee u prachtige prijzen kunt 

winnen. Daarnaast nog een in memoriam voor een overleden markante bewoner van de 

dijk. Verder kan ik u alvast melden dat wij ook dit jaar weer, in samenwerking met

de vereniging Vrienden van het Levenspad, een gezellige kerstborrel gaan organiseren 

in de kantine van r.v.v. TransvaliaZW, en wel op donderdag 20 december aanstaande. 

Ook dit jaar stelt TransvaliaZW weer geheel belangeloos haar kantine hiervoor beschik-

baar. Zet deze datum daarom nu alvast in uw agenda. 

Ik wens u allemaal heel veel leesplezier 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
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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
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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 

Als we bij de locatie aankomen is Jan nog onderweg. Dat geeft 
ons mooi de gelegenheid om alvast buiten een beetje rond te 
kijken. Even na 10 uur rijd Jan het terrein van het voormalig 
tennispark op. Na een korte kennismaking lopen we samen 
binnen een rondje door de grote hal, waar je tot voor kort nog 
een potje kon tennissen.   Er heeft hier de afgelopen twee 
maanden een flinke verbouwing plaatsgevonden. 
De in jaren `80 gebouwde tennishal heeft een ware meta-
morfose ondergaan. Overal zijn ingenieuze klimobjecten
verschenen. We zien veel hout, strak gespannen staal-
kabels en touwen. Het doet een beetje denken aan het 
'Apenkooien' vroeger op de lagere school, maar dan veel 
leuker.

Adventure City
Compleet nieuw in Nederland zijn twee onderdelen. Zo kun-
nen de bezoekers vanuit een toren met een hoogte van 21 
meter (outdoor) een vrije val gemaakt worden, welke een 
geweldige kick oplevert, enigszins vergelijkbaar met het 
bungyjumpen. 

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

In de voormalige tennishal op de Dorpslaan in Charlois, bouwt Riswick Klimparkenbouwer in opdracht van Stuyt & Partners BV 
uit Naaldwijk een overdekt zip & klimpark. De redactie van De Zuidrander ging vrijdag 21 september op bezoek bij het in 
aanbouw zijnde avonturenpark, en sprak uitgebreid met initiatiefnemer Jan Stuyt.

Adventure City Rotterdam opent 
binnenkort in oude tennishal op Zuid

Daarnaast gaan we outdoor twee ziprollercoaster realiseren, 
een soort ziplijn, maar dan hangende aan een ijzer frame 
waarbij je ook waanzinnige bochten kunt maken. Geweldig 
leuk voor iedereen, die van iets meer spanning en sensatie 
houden.

Nadrukkelijk geeft Stuyt aan dat  aanzienlijk veel meer is 
dan alleen een klimpark. Op een oppervlakte van totaal 
ca. 5.000 m² (waarvan 2.000 m² indoor) vind je de laat-
ste ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van ‘zip-
pen en klimmen’. Naast de bekende parcoursen (7 verschil-
lende banen tot een hoogte van 18 m boven de grond van 
boom(stam) tot boom(stam)),   sportklimmen en ziplijnen 
(meer dan 10 ziplijnen, van verschillende lengten en hoog-
ten, geven je een geweldig gevoel), kan je ook het inmiddels 
populaire boulderen (laag klimmen zonder zekering), net-
tenparcoursen (grote nettenoverspanningen van 100 m²) en 
speleo (grottenstelsel) komen ervaren. Met name de laatste 
onderdelen zijn bij uitstek vreselijk leuk voor kinderen van 
4 t/m 7 jaar. 
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Familiepark
Kortom een park, welke geschikt is voor alle leeftijden. Er 
is simpelweg heel veel te ontdekken voor iedereen: een 
stad vol avonturen. Voor verschillende onderdelen is geen 
klimgordel, klimpartner of klimdiploma nodig. Dit maakt 
het park erg laagdrempelig. Naast het adventurepark, komt 
er ook nog een volwaardige horeca. Dit maakt Adventure 
City ideaal voor groepen voor bijvoorbeeld een bedrijfsuitje, 
teambuilding of schoolreisje. 

Veiligheid
Veiligheid staat bij de initiatiefnemers van Adventure City 
hoog in het vaandel. In het klimpark word straks gewerkt met 
het zogenaamde expo-glider systeem. Dit is een veiligheids-
systeem waar bij deelnemers continu gezekerd zijn en niet 
steeds de beveiliging hoeven te verhangen. 
Alle deelnemers krijgen vooraf ook een gedegen kliminstruc-
tie van de aanwezige kliminstructeurs. 

Opening
De opening staat gepland voor een week voor de herfst-
vakanties. De openingstijden zijn van dinsdag tot vrijdag 
van 13.00 tot 19.30 uur. In het weekeinde van 10 tot 19.30 
uur. Op maandag is het klimpark gesloten. Het park heeft 
p.m. 70 gratis parkeerplaatsen op eigen terrein, daarnaast 
kunnen bezoekers parkeren op de grote parkeerplaats in de 
Hansweertstraat (100 gratis plaatsen). Wie voor de herfst-
vakantie op zoek is naar een actief uitje, moet straks zeker 
eens een bezoekje gaan brengen aan Indoor Adventure City 
Rotterdam op de Dorpslaan nummer 428 (www.adventure-
cityrotterdam.nl, is vanaf de 1ste week oktober in de lucht). 
De redactie van de Zuidrander wenst deze ondernemer in 
ieder geval heel veel succes! 

Personeel
Adventure City is nog op zoek naar allround sportin-
structeurs. Ervaring op het gebied van klimmen & bolderen 
is een pre, maar niet vereist. Je bent verantwoordelijk voor 
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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
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

het begeleiden van de bezoekers die gebruik maken van de 
klim-en zipelementen. Ook zijn er regelmatig groepen voor 
wie je een klimcursus op maat zult verzorgen. 

Interesse? 
Solliciteer dan door je CV en motivatie te mailen naar 
info@adventurecityrotterdam.nl of neem contact op met 
Richard Vermeulen (06-54955347).

Twee gratis
toegangskaartjes 
De redactie van De Zuidrander mag 2 x twee 
gratis toegangskaartjes weggeven aan de 
lezers van dit magazine. Wil jij straks als een 
van de eersten gebruik maken van het park, 
stuur ons dan het antwoord op de volgende 
vraag: wat is een karabiner of karabijnhaak? 

Stuur het juister antwoord, voorzien van je 
naam en adres naar: secretariaat@bocl.nl 
Onder de goede inzenders verloten wij de 
2 x twee gratis toegangskaarten.

ALLERHANDE
AMANDELPERS
AMANDELSTAAF
APPELFLAP
BAKKEN
BAKPAPIER
BANKETLETTER
BANKETSTAAF
BASTERDSUIKER
BITTERKOEKJE
DEEGMACHINE
GARDE
GEMBER

INVETTEN
JANHAGEL
KANEEL
KERSENTAART
KLANT
KOKOSMAKROON
KRENTENBOL
LANGE VINGERS
MEEL
MEENEMEN
POEDERSUIKER
PUDDINGBROODJE
ROZIJNEN

SCHUIMGEBAK
SLAGROOM
SPECULAASPLANK
SPECULAASPOP
SPRINGVORM
TAARTVULLING
TOMPOES
VANILLESTOKJE
VANILLESUIKER
VERS
WEESPER MOPPEN
WINKEL

- WOORDZOEKER -
Na het wegstrepen van alle woorden blijft de uitkomst over. 
De overgebleven letter vormen een woord of zin. Vul de 
letters in de vakjes in, en stuur de juiste oplossing voor 
15 november per mail naar secretariaat@bocl.nl onder 
vermelding van naam, adres en telefoonnummer en maak 
kant op een mooi herfstboeket.



Van een houten woning aan de landelijke Charloisse Lage-
dijk verhuizen naar de hoogste verdieping van de Zuider-
kroonflat aan het Vlissingenplein in Pendrecht. Die stap 
maakten Bart en Cis Klip in juni 2010. Het was letterlijk 
en figuurlijk een grote stap in hun leven. Zeker als je weet 
dat het echtpaar hun hele huwelijk op die ene plek heeft 
gewoond. Niet geheel vrijwillig werden de verhuisdozen na 
bijna 53 jaar ingepakt. 

Kort samengevat was de belangrijkste reden van het vertrek 
dat de grond waarop hun woning staat niet hun eigendom 
was en de eigenaar daarmee andere plannen had. Bij een 
kopje koffie halen Bart en Cis herinneringen op aan de tijd dat 
zij zich als jong stel echte pioniers voelden aan de Charloisse 
Lagedijk.

“Toen wij in 1956 trouwden was er nog sprake van flinke 
woningnood”, beginnen ze hun verhaal. “We konden bij boer 
Mol van de Wilhelminahoeve een stukje grond huren waarop 
eerst een varkenshok had gestaan. Zo’n 400 m2. Hoewel de 
waarde toen nog geen 800 gulden bedroeg, wilde hij het ons 

niet verkopen. Van de gemeente mochten we daar iets op 
zetten onder de voorwaarde, dat het
verplaatsbaar moest zijn en zou voldoen aan de voorge-
schreven maten. We kregen een woonwagenvergunning met 
het nummer ZH-74 0143.” Bart, hij werkte toen als scheeps-
beschieter bij de HAL, ging vervolgens slagvaardig aan het 
werk. Met hulp van zijn vader en familie werden heel wat vrije 
uurtjes doorgebracht aan de Charloisse Lagedijk. Leidingen 
werden aangelegd, waarna een houten huisje op wielen werd 
neergezet.

Cis: “Tegenwoordig zou je dat een mobil home noemen. Om-
dat ons huisje onder de woonwagenvergunning viel, kwamen 
ze van de bereden brigade elk jaar controleren of er nog wiel-
potten onder zaten. Als de controleur langs kwam zorgde ik 
altijd dat ik sigaren in huis had!”

Het echtpaar geniet als ze herinneringen ophalen aan die tijd 
dat alles kon. Bart kluste heel wat af als er weer eens een stuk 
werd aangebouwd of de buitenkant in de donkerbruine beits 
moest worden gezet. Cis: “De gemeente deed niet moeilijk, 

terwijl we eigenlijk voor die tijd best rebels bezig waren. Het 
was hier toen allemaal nog echt boerig. Het gezin Mol met 
vijf kinderen kon altijd bij ons binnenvallen en deed dat ook. 

Bij de alom bekende bakker Van der Meer leerde ik melken 
van zoon Huib. Met zoon Maarten mocht ik meerijden op de 
bok van de paardenwagen vanuit Zuidwijk. Het was er heel 
plezierig wonen. We zijn jarenlang heel actief geweest in de 
handbal en volleybalsport en vrienden kwamen graag bij ons 
langs. We organiseerden hier dan van alles. Het was nog in 
de tijd dat je de deur niet op slot deed.”

Die zorgeloze tijd van de deur niet op slot doen was voorbij 
toen de Wilhelminahoeve van boer Mol leeg kwam te staan. 
“We hebben vanaf die tijd veel meegemaakt. Er gebeurde hi-
ernaast van alles. Als er weer jongelui een feestje bouwden 
met kaarsen belden wij de politie in verband met mogelijk 
brandgevaar. Of dan werd er ’s ochtends bij ons aangebeld 
en bleken er wietplantjes van de krakers gestolen. Er was ook 
nog even interesse voor het pand van een seksclub en een 
dansschool. Om te voorkomen dat er krakers introkken zijn 
op een gegeven moment via de gemeente anti-krakers in het 
pand gezet. Dat was wel weer een leuke tijd. Zoals met dat 
Engelse gezin met een klein kind. Of dat stel dat twee big-
getjes in huis hield.”

Uiteindelijk is de grond van boer Mol verkocht aan het Nat-
uur- en Recreatieschap IJsselmonde en dat betekende ver-
dere ontwikkeling van het Clara Kinderbos. Het echtpaar 
Klip laat in hun nieuwe woning een krantenartikel zien over 
burgemeester Bram Peper die een rode eik in het bos plant. 
Sinds de boerderij in 2002 in gebruik is bij een kinderopvan-
gorganisatie van Humanitas werden Bart en Cis ’s morgens 
gewekt door het geluid van buiten spelende kinderen. Daar 
was goed mee te leven en de schrik was groot toen ze in 2008 
van aannemer Doorewaard te horen kregen dat hij het stukje 
grond onder hun woning had gekocht en zij het veld moesten 
ruimen.

Cis: “Paniek! Dat begrijpt u! Per 1 januari 2009 zou hij een 
bungalow gaan bouwen voor zijn dochter. Hij beweerde 
zelfs dat, net als bij een caravan, de huur per jaar opgezegd 
kon worden. Uiteindelijk werd toch geen bouwvergunning 
verleend en hebben we niets meer gehoord. De gemeente 
gedoogde ons totdat wij vrijwillig zouden vertrekken.”

Het werd dus het Vlissingenplein. “We zijn bijna twee jaar 
op zoek geweest. Na ruim 50 jaar zo heerlijk vrij te hebben 
gewoond, wilden we niet in een straatje wonen. Vroeger 
dachten we: wonen in allemaal hokjes boven en naast elkaar? 
Dat nooit! We hebben een slechte tijd gehad, maar uitein-
delijk zijn we nu blij met deze flatwoning. Je wordt tenslotte 
een dagje ouder. Nooit gedacht dat we vanaf de eerste dag zo 
zouden genieten van onze flat op de 19e verdieping. Je hebt 
alles vlakbij en we kijken hier prachtig uit over de omgeving. 
De grond waar wij woonden heeft nu een recreatieve bestem-
ming gekregen. Daar zijn we uiteindelijk wel blij mee, want 
de Charloisse Lagedijk moet gewoon blijven zoals ’ie nu is.” 
Zoals in de tijd dat de jonge Gerard Cox daar een liedje over 
schreef.

Op 20 juli jl. overleed Joop van Rijswoud (82), een van 
de markantste bewoners van de Charloisse Lagedijk. 
Joop zette zich met hart en ziel in voor 'de dijk' en kon er 
altijd gloedvol over vertellen.

Joop van Rijswoud woonde met zijn gezin vanaf 1966 ‘aan 
de dijk’. Eerst aan de Dorpslaan, vlakbij de kruising met de 
Charloisse Lagedijk, en vanaf 1971 in de prachtig gelegen 
tuinderswoning nabij de Zuiderkapel. In die jaren was de 
smalle dijk een steeds groter zorgenkind voor bewoners. 
Diverse grote bedrijven, zoals afvalondernemer Terlouw, 
waren er gevestigd en reden met steeds groter wordend 
materieel over de dijk. Er liep een buslijn en de dijk werd 
sluiproute voor het autoverkeer naar het groeiende Baren-
drecht. Joop richtte een actiegroep op om de overlast
tegen te gaan en de veiligheid te bevorderen. De zware 
bedrijvigheid verdween en de grootste verkeersdruk werd 
van de dijk gehaald.

Het verkeer was niet het enige. Joop spande zich ook 
enorm in voor enkele sportverenigingen. Letterlijk in zijn 
achtertuin lag het sportcomplex van sv De Groen Witten. 
Joop werd zo’n beetje de oppasser, maar hij deed meer 
dan dat. Vanaf 1971 tot 1983 was hij de penningmeester. 
Toen in 2007 na het opheffen van de voetbalclub de 
Punjab Cricket Vereniging er zich vestigde, werd dit Joop’s 
nieuwe sportliefde. 
Hij maakte als coördinator deze vereniging mede tot een 
succes, Punjab speelt op het hoogste landelijke niveau 
cricket. Joop van Rijswoud deed dit en nog veel meer voor 
zijn medemens in de omgeving van de Charloisse Lagedijk. 
En ‘last but not least’: hij kon met zijn echtgenote Trudi, 
kinderen en kleinkinderen genieten van de lap grond rond 
zijn huis, waarop hij jarenlang ook zijn kippen, schapen en 
vogels hield.

Joop van Rijswoud werd in 2011 onderscheiden als Lid
in de Orde van Oranje-Nassau. De Charloisse Lagedijk ver-
liest met zijn heengaan een van zijn mooiste gezichten. 
Onder grote belangstelling hebben familie en vrienden 
en bekenden op donderdag 26 juli in het uitvaartcentrum 
Memoriam op de Langehorst afscheid van Joop genomen. 

© Ed Goverde

De laatsten der Lagedijkers

De geschiedenis van de Charloisse Lagedijk

Bron: Bab Riem Vis – De Oud Rotterdammer, dinsdag 13 juli 2010 – Jaargang 6, nr. 14

Bart en Cis Klip genoten nog even 
van het moie weer voor hun huisje 
aan de Charloise Lagendijk

In Memoriam: 
Joop van Rijswoud, 
markant bewoner van 
de Charloisse Lagedijk
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E  100.000,-

 

 

En nog vele andere prĳ zen! Check clubactie.nl

Luxe campingvakantie t.w.v. E  2.500,-

1e
Volkswagen up!2e

3e

onderdeel is, een vergunning verleend op 6 december 2016 onder kenmerk: 10293. Deze vergunning is geldig voor de periode 
van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021. Voor meer informatie: ssnl.nl. Speel bewust. 18+

De trekking van de Grote Clubactie vindt plaats op woensdag 12 december 2018 te Tilburg. Voor meer info: clubactie.nl.

80% 
gaat naar onze 

vereniging
Steun onze club, 

koop loten!

PRIJZEN
Stan van den Dobbelsteen 

en Jochem van Gelder. 
Ambassadeurs 

Grote Clubactie 2018. 
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Bollen planten 
Als u in het voorjaar een overdadig 
bloeiende tuin wilt hebben moet 
u echt deze maand bloembollen 
planten. Denk nu niet dat u dan 
alles er in het voorjaar weer uit 
moet spitten, want er is een rijk 
arsenaal aan botanische tulpen en 
narcissen te krijgen die u jaarrond 
in de grond kunt laten staan. 
Op die wijze heeft u al vanaf 
februari bloemen in de tuin. 
En dat maakt de winter een stuk 
gemakkelijker door te komen. Als 
u niet-winterharde bollen geplant 
heeft zoals knolbegonia,s of gladi-
olen moeten deze er nu wel uitge-
haald worden. Bewaar ze 's winters 
bij een temperatuur van ongeveer 
5 tot 10 graden, en controleer ze 
regelmatig op schimmels. 

Tuin & Erf Tips
Allemaal handige tips...

Snoeien in oktober
Stamrozen met zware kroon kunnen deze 
maand tot de helft ingekort worden. 
Hiermee voorkom je het breken van takken 
tijdens aankomende najaarsstormen. 
Ook uitgebloeide bloemen mogen worden 
weggeknipt, met zacht weer bloeien de
rozen nog wel even door. 

Notenbomen worden graag in de nazomer 
gesnoeid, hierdoor genezen de snoeiwonden 
sneller en voorkom je bloedende takken.  
Ook de uitstekende takken van de beuken-
haag kunnen gerust weggehaald worden.  

Plantui; 
de indoor moestuin

Het thuis tuinieren is enorm in 
opkomst, steeds meer mensen 
kweken zelf hun groenten en 
kruiden. Dit kan buiten in de tuin, 
maar ook binnen met een zoge-
naamde indoor garden. Plantui is 
zo’n indoor garden en ook nog eens 
een hele slimme: een smart garden! 
Hiermee haal je je eigen hydro-
cultuur binnentuintje in huis voor 
het kweken van kruiden, exotische 
slasoorten en eetbare bloemen met 
intense smaak. Snel, eenvoudig en 
duurzaam – het hele jaar door. 

Slim en eenvoudig
De slimme hypermoderne technolo-
gie regelt zelf de juiste belichting en 
de juiste hoeveelheid water en voed-
ingsstoffen om de plantjes optimaal 
te laten groeien. En moet er water 
toegevoegd worden? Dan gaan de 
lampen blauw knipperen. Het enige 
wat je zelf hoeft te doen, is bijvullen 
en genieten van het wonder der nat-
uur en de heerlijke intense smaak 
van je eigen gekweekte kruiden, sla 
of bloemen. Onder andere te koop 
bij www.plantui.nl 

Natuurwerkdag 3 november
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de 
Natuurwerkdag. In 2018 organiseren de provinciale Landschapsbeheerorganisaties 
de Natuurwerkdag voor de 18e keer op ruim 520 locaties door heel Nederland. 
Het is ontspannend, gezond en gezellig om buiten aan het werk te gaan tijdens de 
grootste vrijwilligersdag in het groen; zagen, snoeien en meer. Deze groene work-
out draagt ook bij aan het behoud van natuur en landschap.

Geïnteresseerd om samen met buren, vrienden of familie buiten een dag aan 
de slag te gaan en zo bij te dragen aan jouw groene omgeving? Kijk dan op 
www.natuurwerkdag.nl voor meer informatie over locaties en activiteiten bij jou in 
de buurt en meld je aan. Ook te volgen op Facebook en Twitter #natuurwerkdag

Zaterdag 15 september is de Grote 
Clubactie van start gegaan. 
TransvaliaZW wil minimaal 1300 loten 
gaan verkopen. Van de opbrengst 
wil de club trainingspakken gaan 
aanschaffen voor alle kinderen die 
lid zijn van de club. Dit zorgt voor 
een uniforme uitstraling van de club 
naar buiten toe. Loten kosten € 3,- 
euro per stuk, daarvan gaat € 2,40 
rechtstreeks naar de club. 

WAT KUN JE WINNEN?
Naast de fantastische hoofdprijs van 
€ 100.000,- zijn in de loterij van de 
Grote Clubactie nog veel meer mooie 

prijzen te winnen. Zoals een Volkswa-
gen Up, een Reischeque luxe cam-
pingvakantie Vacanceselect t.w.v. 
€ 2.500,- en vele andere prijzen. Ga 
voor een volledig overzicht van alle 
prijzen naar www.clubactie.nl/prijzen  
Op woensdag 12 december 2018 
verricht notaris M.E.F. Ploum de trek-
king. U kunt tot 11 december loten 
kopen.

Wij als bewonersorganisatie steunen 
deze actie van harte, en wij hebben 
daarom al een aantal loten gekocht. 
Wilt u TransvaliaZW ook steunen? Dan 
kunt u online loten kopen. 

Ga in dat geval naar de eigen web-
pagina van TransvaliaZW bij de Grote 
Clubactie via de link www.clubactie.
nl/actie/RVVTransvaliaZW. Liever uw 
loten contant afrekenen in plaats van 
een eenmalige machtiging? Dan kunt 
u op wedstrijddagen terecht aan de 
bar in de kantine van de club of in 
de bestuurskamer. 

U kunt ook bellen naar 010-8 444 
094 en wij komen bij u langs met de 
loten. 

Al meer dan 45 jaar steunt de Nationale Stichting Grote Clubactie het Nederlandse verenigingsleven. R.v.v. TransvaliaZW op de 
Charloisse Lagedijk doet dit jaar voor het eerst mee aan de Grote Clubactie. De Grote Clubactie is een Nederlandse loterij voor 
verenigingen. Leden van verenigingen verkopen loten en van de opbrengst gaat zo'n 80% direct naar de vereniging.

Het gazon in oktober

De bodemtemperatuur is deze maand nog een 
stuk hoger dan in het voorjaar. Dat betekent dat 
je het gazon nog prima kunt maaien. Hiermee 
voorkom je mosvorming, welke eerder ontstaat 
bij lang gras. 

Gooi wel direct het grasmaaisel weg. In het 
najaar breekt gras namelijk minder goed af. Hier-
door kan gemaaid gras op je gazon een ondoor-
dringbare laag vormen voor lucht en water en 
ontstaat er een viltachtige laag op de grasmat. 
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Op een fraaie groene locatie aan de Charloise Lagedijk in het 
zuidwesten van Rotterdam worden door de gemeente voorma-
lige sportvelden herontwikkeld tot een bijzonder woongebied. 
Een deel van dit gebied is bestemd voor zorginstelling ASVZ, 
een organisatie die zorg verleent aan mensen met een ver-
standelijke beperking. 

Het project 'Lage Weide' beoogt 11 zorgwoningen voor 68 kin-
deren mogelijk te maken plus een [medisch] kinderdagverblijf, 
in combinatie met medische/behandelruimten voor 90 kin-
deren. 

Op 29 juni is door het college van Burgemeester en wethouders 
van Rotterdam het bestemmingsplan vrijgegeven voor terinza-
gelegging. In dat kader waren omwonenden van de bouw-
locatie op dinsdagavond 10 juli uitgenodigd voor een inloop-
avond in de kantine van de Rotterdamse voetbalvereniging 
TransvaliaZW. Deskundigen zoals Senior Projectleider ASVZ 
Huisvesting, Martien Bosboom, architect KOW, ambtenaren 
van de gemeente, en een aantal gebiedscommissieleden van 
Charlois waren aanwezig om de vragen van bewoners te beant-
woorden. 

FRED
haring & vis

    scheveningen 

IEDERE 
DAG VERS 

VAN DE 
VISAFSLAG!

Voor al uw 
haring en gebakken vis

Bestellingen a.u.b. minimaal 1 dag van tevoren doorgeven.

Openingstijden:
Maandag 
11.00 - 19.00 uur

Dinsdag t/m Vrijdag
10.00 - 19.00 uur

Zaterdag 
10.00 tot 18.00 uur

Zondags
gesloten.

Meyenhage 316
3085 CH Rotterdam

06 - 2279 7746

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

In en verkoop
Aankoopkeuring

0205688.pdf   1 30-1-2018   17:13:29

Er waren zo`n 30 bewoners en andere geïnteres-seerden op 
de avond afgekomen. Op deze inloopavond konden bezoekers 
kennis nemen van de laatste stand van zaken van de plannen. 
Hoe gaan de gebouwen er uit zien? Hoe ziet het bestemming-
splan eruit? Wat is de planning van de werkzaamheden, en 
welke route gaat het bouwverkeer straks nemen, waren onder 
andere onderwerpen die op deze avond aan de orde kwamen. 

Naar verwachting zal de gemeenteraad het nieuwe bestem-
mingsplan in oktober/november definitief gaan vaststellen. 
Daarna kan ASVZ een bouwvergunning gaan aanvragen. Zoals 
de plannen er nu voor staan, kan ASVZ in het eerste kwartaal 
van 2019 waarschijnlijk  gaan starten met de bouw.

Drukbezochte inloopbijeenkomst 
om bouwplannen ASVZ
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Brievenbus 
opgeheven
In Nederland worden er steeds 
minder brieven verstuurt. 
Om die reden past PostNL 
het aantal brievenbussen 
in Nederland aan. Ook in 
onze wijk zal met ingang van 
augustus nog maar 1 brieven-
bus beschikbaar blijven. 
De brievenbus tegenover 
Dorpshof nr. 1 wordt opge-
heven. De brievenbus t.h.v.
de Charloisse Lagedijk 562 
blijft nog wel bestaan.

NIEUWE UITGAVE 
GEBIEDSGIDS 2018 - 2019
 
Er is weer een gloednieuwe uitgave van de Gebiedsgids Charlois. 
Op het drukbezochte FitFestival in Huis van de Wijk het Middel-
punt, werd de nieuwe gebiedsgids voor Charlois gepresenteerd. 
De gids valt binnenkort ook bij alle 65+ 'ers in Charlois op de 
deurmat. De gids helpt u op weg met een uitgebreid overzicht 
van organisaties en activiteiten in het gebied Charlois.
 
Tevens werd tijdens het FitFestival mevrouw Van Os in het 
zonnetje gezet! Zij is al 40 jaar vrijwilliger in Charlois! 
Zij ontving het eerste exemplaar van de gids. Vele bezoekers 
lieten de 5 fi t-checks uitvoeren en ontvingen gericht advies om 
(meer) te gaan bewegen. De Gebiedsgids is ook verkrijgbaar in 
de Huizen van de Wijk en bij de Vraagwijzer.

BIEB AAN HUIS
Bibliotheek aan Huis is voor 
ouderen in Rotterdam die 
fysiek niet in staat zijn om 
zelf naar de bibliotheek te 
gaan. Een UVV-vrijwilliger 
gaat maandelijks bij de 
lezer op bezoek om te horen 
wat de leeswensen zijn en 
bezorgt de bibliotheek-
boeken bij de lezer thuis. 
Naast boeken kunnen er ook 
luisterboeken en grootletter-
boeken worden geleend. De 
vrijwilliger heeft uiteraard ook 
tijd voor een praatje en een 
kopje koffi e. Ouderen die 
zich voor 31 december 2018 
aanmelden voor Bibliotheek 
aan Huis, ontvangen een gra-
tis jaarabonnement voor de 
bibliotheek. Informatie kunt 
u contact met mij opnemen 
via ellen@uvvrotterdam.nl 
of 010 - 413 08 77. 

KERSTBORREL 
2018
Zoals u dat van ons gewend 
bent, organiseren wij natuur-
lijk ook dit jaar onze gezellige 
jaarlijkse kerstborrel. Met dit 
jaar wederom een spetterend 
optreden van de Nederlandse 
zangeres Natascha de Jong 
uit Pernis. Zij zal ook dit jaar 
weer gaan zorgen voor een 
avondvullend programma. 
En natuurlijk verloten wij, net 
zoals in voorgaande jaren, 
een groot aantal kerstpakket-
ten die door de lokale onder-
nemers worden gesponsord. 

PARKEER
VERBODEN
Vanaf begin september 
gelden er nieuwe regels voor 
de beide parkeerplaatsen 
langs de Charloisse Lagedijk. 
Het is dan verboden om zich 
tussen 22.00 uur en 07.00 
uur met een voertuig op te 
houden op de parkeerplaat-
sen. Het gaat om de parkeer-
plaats bij de Heulweg en de 
kleine parkeerplaats bij het 
hondenstrandje. 

Deze maatregel is in overleg 
met de politie en Staatsbosbe-
heer genomen om de overlast 
voor bewoners in de omgeving 
nog verder terug te dringen. 
Zoals u wellicht weet hangen 
met name in de nachtelijke 
uren, hier soms grote groepen 
jongeren rond die voor veel 
[geluid] overlast zorgen en de 
boel vervuilen. 

De eerst 2 weken zal de 
politie bij het constateren 
van een overtreding nog 
een waarschuwing uitdelen. 
Maar daarna wordt er zonder 
pardon verbaal opgemaakt en 
krijgt u dus een bekeuring als 
u zich met uw voertuig nog op 
de parkeerplaats bevind.

GFT AFVAL SCHEIDEN
Komende winter gaat de gemeente Rotterdam in de wijk 
het groente, fruit en tuinafval [GFT] apart van het rest-
afval inzamelen. Bewoners uit Hoek van Holland, Pernis, 
Lombardijen, Zuidwijk en Zuidrand hebben hierover thuis 
informatie ontvangen. U ontvangt hiervoor een nieuwe 
groene gft-huiscontainer. Ook krijgt u een nieuwe grijze 
container voor restafval en een blauwer voor oud papier en 
karton. Informatie? Neem dan contact op met 14 010 of 
stuur een e-mail aan huiscontainergft@rotterdam.nl. 

U bent allemaal van harte 
welkom op donderdag 20 
december vanaf 19.30 uur in 
de kantine van r.v.v. 
TransvaliaZW. Zet deze datum 
dus nu alvast in uw agenda. 



Een sterk team is niet gebouwd op één naam. Een 

sterk team werkt met elkaar aan het beste resultaat.  

Per 1 september 2018 is AFM den Hollander Advocaten  

dan ook verdergegaan als LIONS Advocaten. 

Een krachtige, korte naam die past bij ons advocaten-

kantoor. Want samen gaan wij 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 ken-

nis en ervaring, het beste resultaat kunnen behalen.

Welkom bij LIONS Advocaten.

BezOekAdreS

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

WeBSIte

www.lionsadvocaten.nl
emAIL AdreSSeN

info@lionsadvocaten.nl
denhollander@lionsadvocaten.nl
klieverik@lionsadvocaten.nl
sculic@lionsadvocaten.nl

LIONS ADVOCATEN

AFM DEN HOLLANDER ADVOCATEN 
wordt

L IONS ADVOCATEN 


