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weer honderd nieuwe adoptiebomen 
langs levenspad

ontwikkeling Charloisse lagedijk

Zoekgebied windmolens bekend

het olielijntje



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

WIJ GAAN DE STRIJD 
VOOR U AAN

LIONS ADVOCATEN 

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.
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woord van de voorzitter
beste lezers. 

Voor u ligt een extra dik nummer van het huis aan huis magazine De zuidrander. 

Dankzij de komst van een tiental nieuwe adverteerders is ons blad, in ieder geval  

voor wat betreft de komende vier nummers, met maar liefst acht pagina's uitgebreid. 

Dit betekend dat we ook meer ruimte hebben voor het plaatsen van artikelen. Ook is 

dankzij een sponsor de oplage in één klap verdubbeld van 500 naar 1000 exemplaren. 

Daar zijn wij als bestuur natuurlijk ongelooflijk trots op. Zo wordt het voor ons mogelijk 

om een nog breder publiek te bereiken.

De zuidrander zou ook niet kunnen bestaan zonder onze eigen professionele vormgever 

Bert van de Meeren. Bert zorgt er iedere drie maanden weer voor dat dit magazine er 

zo fraai uitziet. Via deze weg willen wij daar Bert heel hartelijk voor bedanken. Zonder 

Bert geen Zuidrander!

In dit nummer naast de gebruikelijke rubrieken ook aandacht voor onze jaarlijkse Kerst-

borrel, die dit jaar op donderdag 20 december zal gaan plaatsvinden. De Kerstborrel 

wordt, net zoals vorig jaar, weer samen met de Vrienden van het Levenspad georgani-

seerd in de kantine van r.v.v. Transvaliazw op de Charloisse Lagedijk. Met wederom 

een spetterend optreden van de welbekende zangeres Natascha de Jong. Het belooft 

weer een leuk feest te worden. U bent allemaal van harte welkom. Ik hoop u allen 

op deze avond de hand te kunnen schudden. Verder in dit nummer ook nog aan- 

dacht voor onze naamswijziging, van Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk (BOCL) 

naar Bewonersorganisatie Charlois Zuidrand (BOCZ). 

Rest mij nog, u allen hele fijne feestdagen en vooral een gezond 2019 toe te wensen.

Veel leesplezier!

Rick Timmer

coLoFoN: 
organisatie: 
BOCZ Rotterdam
Twitter: @bocl_nl
KvK 67717624

Redactie:
Rick Timmer
Debora de Roode

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

INFo:
bocz
Charloisse Lagedijk 783
3084 LC Rotterdam
Tel: 010 - 8 444 094

buurtagenten Pendrecht
Tama Houtman
Judith van Schaick
Thommas Schippers
Theo Polderman
Tel: 0900 - 8844

buurtagenten zuidwijk
Ivana Lanting
Patrick Spierings
Tel: 0900 - 8844

buurtagenten bedrijventerrein 
charloisse Poort
Tamara Houtman
Judith van Schaick
Tel: 0900 - 8844

bereikbaarheid 
Gebiedscommissie
Tel. algemeen: 14010
Gebiedcharlois@rotterdam.nl
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Klachten over stank of 
geluidsoverlast:
DCMR - 24/7 bereikbaar
Tel: 0888-333 555
www.dcmr.nl

Naamswijziging bocL
Sinds kort hebben wij onze naam gewijzigd. De belangenorganisatie charloisse Lagedijk (bocL], 
heet sinds oktober van dit jaar belangenorganisatie charlois zuidrand (bocz] 

  

waarom de naamswijziging?
De BOCL is na 3 jaar uitgegroeid van alleen een Belangen-
organisatie voor bewoners van de Charloisse Lagedijk, tot 
een volwaardige Belangenorganisatie voor alle bewoners en 
ondernemers van de wijk Charlois Zuidrand, vandaar dus de 
logische naamswijziging. Uiteraard veranderd er verder niets 
aan onze dienstverlening. 

Nieuwe website
Natuurlijk hoor bij een nieuwe naam, ook een nieuwe website.  
Daaraan wordt momenteel hard gewerkt. Binnenkort gaat  
onze nieuwe website www.bocz.eu online. Tot die tijd kunt  
u nog terecht op onze oude vertrouwde stek www.bocl.nl  
Ook de naam van onze Facebook pagina is aangepast. Deze 
heet voortaan www.facebook.com/BOCharloisZuidrand.



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

FRED
haring & vis

    scheveningen 

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

uw beSTeLLING VooR:
1e & 2e kerstdag graag doorgeven 
voor maandag 24 december.

oud & nieuwjaarsdag graag door-
geven voor vrijdag 28 december

wij wensen al onze klanten hele fi jne feestdagen!

Voor de feestdagen hebben wij speciale 
visschotels voor het hele gezin!

wij wensen al onze klanten hele fi jne feestdagen!
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De komende periode staan er een flink aantal bouwactiviteiten 
in onze wijk gepland. 

Van een enkele nieuwe particuliere woning aan de Charloisse 
Lagedijk 931, tot een aantal grote bouwprojecten zoals een 
wooncomplex van ASVZ in de Krabbendijkestraat, de ontwik-
keling van 14 luxe woningen aan de Charloisse Lagedijk, en 
15 bedrijfsunits aan de Driemanssteeweg. We kunnen dan ook 
rustig stellen dat onze wijk flink in beweging is. 

Niet iedereen is daar even blij mee. Sommige bewoners maken 
zich zorgen dat de wijk steeds minder groen zal worden door 
de vele bouwactiviteiten. Lange tijd woonde men heerlijk rustig 
op de dijk, maar aan die rust lijkt nu definitief een einde  
gekomen. 

Het is daarom belangrijk in de toekomst balans te houden 
tussen aan de ene kant het landelijke karakter van de  
Charloisse Lagedijk en omgeving, en aan de andere kant de 
wensen van projectontwikkelaars. De belangenorganisatie 
BOCZ blijft de ontwikkelingen in ieder geval kritisch volgen, en 
zal er op toezien dat er niet in strijd met het bestemmingsplan 
wordt gehandeld. 

ontwikkeling 
charloisse Lagedijk



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

Pech onderweg!!

Bel dan de scooterpechhulp lijn

Tel: 06 1850 0437

U wordt zsm geholpen.

Ook voor uw Vuurwerk, online bestellen = Gratis vuurwerk!! 
V.a 14 november 2018  www.oorschot.devuurwerkwinkel.nl



w w w . b o c z . e u    B e w o n e r s o r g a n i s a t i e  C h a r l o i s  Z u i d r a n d   2 0 1 8

LET OP LooD!
onderzoek lood in de bodem
In Rotterdam zit op veel plaatsen lood in de grond. Dat komt 
door de industriële geschiedenis van de stad. blootstelling  
aan lood kan bij jonge kinderen (in de leeftijd van 0-6 jaar) 
een negatief effect hebben op het leervermogen. Kinderen 
kunnen lood binnen krijgen uit de grond, bijvoorbeeld wan-
neer kinderen spelen op verontreinigde grond en vieze vingers 
in hun mond steken.

Lood is niet goed voor onze gezondheid. En zeker niet voor jonge 
kinderen. Daarom zijn er internationaal afspraken gemaakt om de 
hoeveelheid lood in het milieu te verminderen. Zo is lood uit ben-
zine en verf gehaald en zijn op veel plekken loden waterleidingen 
vervangen. Toch blijft het belangrijk om de nog bestaande bron-
nen van loodverontreiniging aan te pakken. Daarmee voorkomen 
we dat onder andere jonge kinderen lood binnen krijgen.

De gemeente Rotterdam is in 2016 gestart met het onderzoek 
van de Rotterdamse bodem op de aanwezigheid van lood. 
Daarbij zijn ook een aantal tuinen van bewoners uit onze wijk 
onderzocht, en is er lood in de bodem aangetroffen.

Het kan zijn dat u pas kort in onze wijk bent komen wonen 
en niet weet of er lood in uw tuin is aangetroffen. Ook kan 
het zijn dat u folder Let op Lood heeft gemist of niet hebt 
ontvangen. U kunt de folder daarom ook online bekijken via 
www.rotterdam.nl/wonen-leven/loodverontreinigingen. 
Voor vragen over lood in en om uw huis kunt u bellen naar 
010 - 489 3000 (op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur) 
of een mail sturen aan loodSO@rotterdam.nl.

Invoering nieuwe 
GFT bakken
Komende winter gaat de gemeente Rotterdam in charlois 
zuidrand het groente, fruit en tuinafval (gft) apart van het 
restafval inzamelen. Vanaf januari 2019 gaat u groente, fruit 
en tuinafval scheiden. u heeft als het goed is in november 
de nieuwe containers ontvangen. u nieuwe groene GFT-huis-
container gaat u gebruiken vanaf januari 2019.

Ongeveer één derde van het aantal kilo’s Rotterdams 
restafval bestaat uit gft. Door dit afval gescheiden in te  
zamelen krijgt het een tweede leven: het wordt verwerkt 
tot compost. Compost wordt gebruikt in de land-en tuin-
bouw, maar ook in sier-en moestuinen en bij het maken van 
 tuinaarde en potgrond. Van de stoffen die  vrijkomen  bij het 
maken van compost wordt groene stroom gemaakt.
 
Momenteel scheiden ruim 50.000 Rotterdamse huishoudens 
hun groente, fruit en tuinafval. In 2017 was dat goed voor 
7 miljoen kilo GFT. Daar maakt de gemeente 3 miljoen kilo 
compost van. Zo bespaard men op de verbrandingskosten. 

weLKe wIJKeN zAmeLeN GFT-AFVAL GeScHeIDeN IN?
Op dit moment doen geschikte woningen mee in de gebie-
den; Rozenburg, Hoogvliet, Overschie en Hillegersberg-
Schiebroek en de wijken Prinsenland, ’sGravenland, Zeven-
kamp, Ommoord, Nesselande, Lageland, Oosterflank en 
Vreewijk. Vanaf januari 2019 zullen kansrijke woningen vol-
gen uit het gebied Hoek van Holland, Pernis en de wijken 
Pendrecht, Zuidwijk, Zuidrand en Lombardijen. Geschikte 
woningen zijn voornamelijk laagbouwwoningen. Deze won-
ingen beschikken in de meeste gevallen over een voor-en/
of achtertuin, een achterom of een andere logische plek om 
een huiscontainer te plaatsen.
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meeR INFoRmATIe?
Kijk voor antwoorden op de meest gestelde vragen en 
uitgebreide informatie over GFT op www.rotterdam.nl/gft. 
Staat uw vraag daar niet bij, dan kunt u een mail sturen 
naar huiscontainergft@rotterdam.nl of bellen met 14010, 
keuzeoptie 4. Daar wordt u doorverbonden met het gft 
serviceteam.



Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur
Zondag gesloten

Meyenhage 306 
3085 CH Rotterdam 
Tel: 06 - 440 447 89 

hettuincentrumpje@gmail.com

Voor al uw tuin, kweek 
en vijver artikelen 

Urban Gardering Store 

Het Tuincentrumpje

Al sinds 1974 uw vertrouwde adres 
voor fi etsen (zowel nieuw als gebruikt), 
reparaties en al uw onderdelen! 

WINKEL     REPARATIES     FIETSEN     ELEKTRISCHE FIETSEN

Rijwielhandel L.J. de Mik
Specialist in tweewielers

Meyenhage 308
3085 CH Rotterdam
Tel: 010 – 481 16 50
winkel@demikfi etsen.nl

www.demikfi etsen.nl

Openingstijden
Di. t/m vri. 08.30 tot 17.30 uur
Za. 08.30 tot 16.00 uur
Zo. en ma. gesloten
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Veel mensen hebben de afgelopen 
2 jaar het bestuur van de verenig-
ing Vrienden van het  Levenspad 
benaderd met de vraag of er nog een 
boompje kon worden geadopteerd.  
Om die reden werden eerst 80 en later 
nog eens 100 jonge wilgen door de 
gemeente langs het Havenspoorpad 
aangeplant. 

De honderd nieuwe adoptiebomen 
zullen op zaterdag 15 december door  
oud deelraadvoorzitter en ambassa-
deur van het Levenspad Ed Goverde, 
officieel door middel van een genum-
merde Oorkonde aan de adoptanten 
worden uitgereikt. 
Met de uitreiking van de laatste 100 
bomen, komt het totaal geadopteerde 
bomen langs het Havenspoorpad op 
ruim 460. Op een later tijdstip zullen 
ook nog 2 grote informatieborden wor-
den geplaatst met daarop onder an-
dere foto's,  info over de geschiedenis 

van het Levenspad en de namen aan 
wie de boom is opgedragen. Wie ook 
meer wil weten over de geschiedenis  
van het Levenspad kan een kijkje  
nemen op de website www.levenspad.
net U kunt geen boompjes meer 
adopteren. 

Weer honderd nieuwe  
adoptiebomen langs 
Levenspad aangeplant
In november is de aannemer in opdracht van de gemeente Rotterdam begon- 
nen met de aanplant van wederom honderd nieuwe adoptiebomen langs  
het Levenspad (Havenspoorpad) ook dit keer weer tussen het Vaanplein en de 
Pascalweg. met de aanplant komt er voorlopig een einde aan de uitbreiding van 
het Levenspad.
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Online 
rijbewijs 
verlengen 
mogelijk 
Rotterdammers kunnen vanaf 5 no-
vember hun rijbewijs veilig en snel 
online verlengen via de website van 
de Rijksdienst voor het wegverkeer 
(RDw). Na twee werkdagen halen zij 
het nieuwe rijbewijs op bij een van de 
stadswinkels naar keuze. een afspraak 
maken is niet nodig.

Hoe het werkt
De online verlenging begint met het 
laten maken van een nieuwe pasfoto. 
Dat moet bij een door de RDW-erkende 
fotograaf gebeuren. Een overzicht van 
de fotografen staat op de website van 
de RDW. De fotograaf stuurt de pas- 
foto samen met de handtekening van 
de aanvrager naar de RDW. 
Die vergelijkt de foto met speciale 
software. Als de foto is goedgekeurd, 
dan kan het rijbewijs daarna online 
aangevraagd worden met DigiD.

Proef
Rotterdam is voortdurend bezig om de 
dienstverlening aan Rotterdammers 
nog makkelijker te maken. Daarom 
doen we mee aan deze landelijke  
proef, samen met 14 andere gemeen-
ten. Deze proef duurt minimaal een 
jaar. Daarna wordt bekeken of die  
verlengd wordt. 

Kijk voor meer informatie op 
www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs 
of op Rotterdam.nl



Aslan Klus & Sleutelhuis 

Aslan Klus & Sleutelhuis 
levert elk type slot voor 
deur- en raambeveiliging 
met het SKG** 
Politiekeurmerk Veilig Wonen

Montage van: 
• secustrips, 
• cilinders, 
• pensloten, 
• veiligheidsbeslag, 
• deurdrangers, 
•  codesloten zowel mechanisch 

als elektronisch, 
• gecertifi ceerde sloten, 
• dievenklauwen, 
•  siertraliewerk uw preventie adviseur 

kan u meer vertellen over deze
producten.

•  Alle producten worden geplaatst 
volgens verzekeringsvoorschriften.

• Gratis parkeren bij onze zaak.

Openingstijden:
Maandag 11:00 tot 18:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00 uur
Zaterdag 10:00 tot 17:00 uur
Zondag gesloten

Meyenhage 320 - 3085 CH Rotterdam 
Tel: 010 - 210 35 36 / 06 - 255 281 70 

www.aslansleutelhuis.nl
info@aslansleutelhuis.nl

Aslan Klus & Sleutelhuis 

Uw nieuwe matras 
vindt u gegarandeerd 

in onze winkel

H.M. Verberne: 
Al 50 jaar de vakman 
op Rotterdam Zuid

Kom gerust vrijblijvend bij ons langs.

Wij zijn gespecialiseerd in slaapoplossingen 
voor senioren en mensen met lichamelijke 
klachten.
 
• Gratis bezorging!
•  Uw oude matras/bedbodem wordt gratis 

meegenomen.
• Uitsluitend goede kwaliteit.

Beddenspeciaalzaak 
H.M. Verberne
Meyenhage 298
3085 CH Rotterdam 
Tel: 010 - 480 58 55

Openingstijden
Dinsdag - donderdag - vrijdag 09.30 - 17.15
Woensdag 09.30 - 15.00
Zaterdag 09.30 - 16.30
Zondag en maandag  gesloten
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Zoekgebied Windmolens

Spoorweg

Gemeentegrens

oktober 2018

Zoekgebied locatie 
windmolens in 
Barendrecht
> Charlois en IJsselmonde 10

11

Zoekgebied Windmolens

Spoorweg

Gemeentegrens

oktober 2018

Zoekgebied locatie 
windmolens in 
Barendrecht
> Charlois en IJsselmonde
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Duurzame energie, zoals windenergie, is volop in beweging. 
ook in en om Rotterdam. De gemeente Rotterdam vindt het 
belangrijk u goed te informeren over de toekomstige ontwik-
keling van windenergie. Daarom wil de gemeente uw aan-
dacht vragen voor de mogelijke plaatsing van maximaal drie 
windmolens in buurgemeente barendrecht op locatie Vaan-
plein.

zoeklocatie windmolens in barendrecht
Op bijgaande kaartje ziet u het gebied, waarbinnen maxi-
maal drie windmolens geplaatst kunnen worden. Dit donker 
gekleurde “zoekgebied” is defi nitief, maar de exacte plek waar 
de windmolen(s) binnen dit gebied komen, ligt nog niet vast.

Alle bewoners binnen een straal van 650 meter hebben een 
nieuwsbrief van de gemeente Rotterdam ontvangen. Waarom 
een grens van 650 meter? Uit de praktijk blijkt dat bewoners 
binnen deze grens relatief de meeste hinder kunnen ervaren. 

Hoe gaat het nu verder?
Als een onderneming interesse heeft in het plaatsen van 
windmolens op locatie Vaanplein, dan gaat zij in gesprek 
met de gemeente Barendrecht over de voorwaarden en haal-
baarheid van het plan. Wanneer aan alle eisen is voldaan, 
bijvoorbeeld of het plan binnen het bestemmingsplan past, 
kan de onderneming een vergunningaanvraag indienen bij de 
gemeente Barendrecht. 

Als blijkt dat het plan niet binnen het dan geldende bestem-
mingsplan past, kan de onderneming toestemming vragen 
om af te mogen wijken van dat bestemmingsplan. Deze aan-
vraag doet men tegelijk met de vergunningsaanvraag om te 
mogen bouwen. Tijdens de behandeling van de aanvragen 
komt een moment waarop belanghebbenden een mening 
kunnen geven, en eventueel bezwaar kunnen aantekenen.

Rol gemeente Rotterdam
De gemeente Rotterdam is voor het opwekken van lokale 
energie, zoals windenergie. Onder voorwaarden dat om-
wonenden er (financieel of maatschappelijk) voordeel van 
hebben en eventuele hinder zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Dit betekend dat wee zullen letten op: Een goede inpassing 
van de windmolens in de omgeving, het beperken van hinder 
van de windmolens voor omwonenden, en financiële voordel-
en voor omwonenden. Als belanghebbende van de gemeente 
Rotterdam krijgt u de mogelijkheid om uw vragen, zienswijze 
en ideeën over de lusten en de lasten van windmolens op 
locatie Vaanplein met de gemeente Barendrecht te delen.  

meedenken, meepraten, meebeslissen?
De gemeente Rotterdam richt een klankbordgroep op zodra 
een onderneming zich bij de gemeente Barendrecht 
aanmeldt om (een) windmolen(s) te plaatsen op de locatie 
Vaanplein. Ook de bewonersorganisatie Charlois Zuidrand 
zal dan worden uitgenodigd aan deze klankbordgroep deel 
te nemen. Op dit moment heeft zich nog geen onderneming 
gemeld bij de gemeente Barendrecht. 

zoekgebied windmolen(s) bekend 
op locatie Vaanplein in Barendrecht

Zoekgebied Windmolens

Spoorweg

Gemeentegrens

oktober 2018

Zoekgebied locatie 
windmolens in 
Barendrecht
> Charlois en IJsselmonde

meer weten?
tot die tijd kunt u zelf alle informatie over windenergie
in rotterdam vinden op www.rotterdam.nl/windenergie. 
hier staan ook de veelgestelde vragen over locatie 
Vaanplein. 
de gemeente Barendrecht plaats alle informatie op 
www.barendrecht.nl/inwoners-bd/windenergie_49200. 
als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, 
dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres 
windparkvaanplein@rotterdam.nl. u krijgt binnen 5 
werkdagen een reactie van de gemeente. 
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COMPLEET CAMERA SYSTEEM

010 751 24 45   Meyenhage 318 3085CH Rotterdam  info@pro-cams.nl

1 x Hyundai 4 Kanaal HD DVR
1 x 1Tb HDD
4 x Hyundai 2MP IR Dome Camera
1 x LAN netwerk kabel
1 x USB muis
1 x afstandsbediening
Kabel+MaterialKabel+Material
INSTALLATIE

 899 , -
excl .BTW

IPTV 
( TV via internet, zonder schotel )

XVANAF VANDAAG HEEFT U GEEN 
SCHOTEL MEER NODIG!

WILT U TURKSE, ARABISCHE, NL, DE, FR, 
IT, RUSSISCHE, GRIEKSE, PERZISCHE, 
PAKISTAANSE, HINDOESTAANSE EN NOG 
VEEL MEER ZENDERS ONTVANGEN...  
INC. FILM EN SPORT ZENDERS!...INC. FILM EN SPORT ZENDERS!...

IPTV PRODUCTEN
BEL VOOR INFO...

Chinees restaurant King`s Palace
Meyenhage 300-304

3085 CH  Rotterdam T: 010 - 480 87 06 

Openingstijden:
Maandag t/m zondag 12.00 tot 21.30 uur
www.facebook.com/KingsPalaceRotterdam

De echt lekkere Chinees op 
Rotterdam Zuid staat al jaren bekend. 
Zowel a� alen als daar zitten is altijd 

weer genieten.

Traditioneel
en heerlijk

chinees eten



w w w . b o c z . e u    B e w o n e r s o r g a n i s a t i e  C h a r l o i s  Z u i d r a n d   2 0 1 8

12
13

Oplossing vorige woordzoeker puzzel was: Amandelschaafsel. Er zijn een 
aantal goede inzendingen ingezonden. Winnaar van het herfstboeket is ge-
worden T. Honsbeek uit Den Haag. Zij heeft het boeket inmiddels ontvangen.

Vul de letters in de vakjes in, en stuur de juiste oplossing voor 15 december 
per mail naar secretariaat@bocl.nl onder vermelding van naam, adres en 
telefoonnummer. En maak kans op een: Roomboter kerstkrans.

Graag vooraf even telefonisch aanmelden via 
010-8 444 094 of via mail secretariaat@bocl.nl 

Uitnodiging voor onze jaarlijkse

Kerstborrel
Locatie: Kantine voetbalvereniging 

Transvaliazw
charloisse Lagedijk 761 Rotterdam

DoNDeRDAGAVoND 20 DecembeR 19.00 - 24.00 uuR

de notenKraKer

Kiev Ballet 
Kom in de kerststemming met dit magische 
en feestelijke sprookjesballet. De Notenkraker 
is in een modern jasje ge-stoken en daarmee 
een leuke eerste kennismaking met klassieke 
muziek en dans. Het is kerstavond en Klara 
krijgt een bijzonder cadeau: een pop die no-
ten kan kraken tussen zijn kaken. Om mid-
dernacht komt haar notenkraker tot leven. Hij 
neemt Klara mee op een avontuurlijke reis 
rond de wereld. Daar ontmoeten ze soldaten 
van peperkoek, een muizenleger en de suiker-
boon fee. Het is het begin van een spannend 
avontuur. De kleurrijke kostuums, het magische 
decor, speelse muziek en de geweldige dan-
sers zorgen ervoor dat je je in een echte 
sprookjeswereld waant. Bij de voorstelling is er 
geen verteller aanwezig. 

wo 19 dec 2018
Theater zuidplein 14.00 uur Grote zaal

UitgaansKalender

Koor Chapeau 
Ook dit jaar zorgt Gemengd Koor Chapeau 
weer voor een sprankelend kerstconcert op 
het grote podium van Theater Zuidplein. 
Soulzangeres Shirma Rouse, onder andere 
bekend van The Voice of Holland, zingt 
zowel samen met het koor als solo enkele num-
mers. Het repertoire van het koor is heel breed: 
van klassiek tot religieus, van modern tot 
musical en pop. De bewerkingen zijn vaak van 
bekende arrangeurs, zoals Andrew Lloyd Web-
ber, Tom Parker etc. Vooraf in de hal én tijdens 
het concert zijn er optredens van de Saint 
Andrews Pipe Band. Een Nederlands doedel-
zakkenorkest dat met hun klanken en traditio-
nele Schotse kleding zorgt voor extra sfeer.

vr 14 dec 2018
Theater zuidplein 20:00 uur Grote zaal



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

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

We helpen je graag!

Een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering is een 
geluk bij een ongeluk

Frank van Loo

Zorgen moet je doen, 
niet maken

Annemiek van Loo

Een hypotheek is een 
grote stap, wij zorgen 
dat je niet struikelt

Paul van Loo

Traditionele betrouwbaarheid met een moderne aanpak

010 4804539  |  www.kuipersvanloo.nl 
Smitshoekseweg 212  |  3084 LR Rotterdam

Uw assurantiekantoor
in de buurt!

ELLEN.BIJVANK@GMAIL.COM

Uw bedrijf meer 
reklame in uw regio?

Adverteren hoeft niet duur te zijn!

Meer weten? 
Mail of bel direct:

secretariaat@bocl.nl
010 - 8 444 094
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De geschiedenis van de charloisse Lagedijk

© foto`s Rob van der Rest

Het ‘olielijntje’ 
Rotterdam groeide voor de oorlog gestaag in zuidelijke richting  
volgens het waaiervormige patroon van het Algemeen uitbreidings-
plan Linker maasoever van witteveen uit 1927. Het meest vooruit-
geschoven teken van verstedelijking werd gevormd door de haven-
spoorlijn. Deze spoorlijn vormde in de jaren vijftig en zestig met de 
bouw van Pendrecht en zuidwijk, de bebouwingsgrens van de stad.

Het ‘Olielijntje’ werd de Havenspoorlijn die vanaf de Botlek naar 
de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht liep ook wel genoemd. Een lief-
kozende naam lijkt het. Maar daarachter ging een 6,5 Km lang tracé 
schuil waarover dag en nacht goederentreinen vlak langs de woon-
wijken Pendrecht en Lombardijen denderden. 

De omwonenden zullen vast blij zijn geweest met de aanleg van  
de Betuweroute, want als onderdeel van het megaproject is het 
‘Olielijntje’ uit zijn functie ontheven. De taken 
werden in maart 2004 overgenomen door de 
Verlegde Havenspoorlijn die verder van de woon-
wijken werd gesitueerd. Minder hinder voor de 
buurt dus. 

En niet in de laatste plaats doordat een deel 
van de spoorlijn nu over de M-baan loopt; een  
viaduct waarop de spoorbaan over een smalle 
betonnen plaat loopt en waarin voorzieningen 
zijn opgenomen om de effecten van treinverkeer 

op de omgeving te beperken. Minder geluid, 
minder trillingen, minder ruimtebeslag. Maar wel 
een heleboel betonnen wanden van een meter 
of vijf hoog, die de circa 1 Km lange betonnen 
M-baan in de lucht houden. Technisch fraai,  
dat wel. Alleen wat esthetiek betreft scoort zo`n 
viaduct niet echt hoog. 

Over het voormalige Havenspoor loopt nu een 
fietspad, het Havenspoorpad. Daarmee werd een 

start gemaakt met het opheffen van de barrière tussen Rotterdam en 
Charlois Zuidrand zoals het gebied sinds 2010 wordt genoemd.



Brückel Reclame BV
Laan van Meerdevoort 174, 2517 BH Den Haag
070 - 360 76 76 • info@bruckel.nl • www.bruckel.nl

Advertentievoorstel TPP Plein 1953

U kunt contact opnemen voor een vrijblijvende afspraak. 
Wij zijn bereikbaar op:

010 480 00 63  •  010 480 44 16
Plein 1953 nr. 55 - 3086 EE Rotterdam

Voor meer informatie kijkt u op:

www.tandprotheticusrotterdam.nl

Tandprothetische 
Praktijk Plein 1953
is aangesloten bij:

Vergoeding van alle verzekeraars - Gratis parkeergelegenheid

GEBITSIMPLANTATEN 
VOOR EEN KLIKVASTE OPLOSSING
• Heeft u pijnklachten • Zit uw prothese los • Is uw gezicht veranderd

Herkent u één van deze problemen? 
Maak dan een afspraak voor advies bij Tandprothetische Praktijk Plein 1953. 
Tenslotte gaat alles prettiger met een optimale functionerend kunstgebit.

Gratis vrijblijvend persoonlijk advies:
• Kunstgebitten, frames, plaatjes • Klikgebit op implantaten

• Reparaties klaar terwijl u wacht • Nazorg en garantie
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zwembad charlois, ook wel De Tram-
put, was de plek om af te koelen 
op een hete zomerdag  menig jonge  
charloisser haalde er zijn zwem- 
diploma’s. zwemmen deed je er in 
bijzonder gezelschap, want er werden 
regelmatig vissen uitgezet in het  
natuurwater. 

Wat is er nou lekkerder met warm 
weer dan een verfrissende plons in het 
diepe? Dat vonden ze in Charlois nou 
ook, in 1930. Alleen… een zwembad 
was er nog niet. Om ook de Charloisser 
van verkoeling te voorzien, zag in juni 
van dat jaar de vereniging ‘Zwembad 
Charlois’ het licht. 

Waar moest dat bad komen? De vereni-
ging had het oog laten vallen op een 
plas water vlakbij RTM-halte Zuid-
hoek. Aan de Schulpweg was grond 
weggegraven voor de aanleg van de 
spoorbaan Waalhaven. Het gat dat 
achterbleef, beter bekend als ‘de 

Tramput’, bleek over uitstekend zwem-
water te beschikken. De officiële open-
ing was al op 4 augustus. 

Het zwembad had drie door balken ge-
scheiden delen: een ondiep gedeelte 
voor kleine kinderen, het midden voor 
niet-geoefende zwemmers en het laat-
ste deel voor geoefende zwemmers.  
Bij de zwemles moest je op de lage 
springplank gaan staan met een touw 
om je middel en dan in het water sprin-
gen. Wilde je niet dan werd je er wel 
ingetrokken. Door de zwemjuffrouw 
werd je met het touw drijvend ge-
houden en als het niet lukte had ze nog 
een lange stok met een haak eraan.

Het was echt een natuurbad met een 
modderige bodem en algen en hier 
en daar een dode vis. Na het zwem-
men was douchen dan ook verplicht.  
Het omkleden was streng gescheiden. 
Ook een visvereniging maakte gebruik 
van het zwemwater en hiervoor werd 

ook regelmatig vis uitgezet. Het kwam 
nog al eens tot een woordenwisseling 
tussen de hengelaars en zwemmers. 
De zwemmers zouden bijvoorbeeld de 
vissen verjagen.
Het succes van De Tramput hield  
geen stand. Zorgen waren er over de 
combinatie stilstaand water en ziekte-
overbrengend ongedierte. Ook kwam 
er concurrentie in de vorm van twee 
nieuwe baden, de Plompert in Zuidwijk 
en het nieuwe overdekte Zwembad 
Charlois aan de Gooilandsingel. 
Ondanks pogingen van bestuur en 
buurt om het bad te behouden, werd 
het gesloten. Op dezelfde plek staat nu 
een manege. De omkleedhokjes van 
toen zijn de paardenstallen van nu. 

Bron: Artikel gedeeltelijk overgenomen 
uit online artikel AD van 3 aug. 2018 

Zwembad
De Tramput



Tuin & Erf Tips!
Vogels in de winter voeren
In de zomer helpen de vogels u door schadelijke insecten uit 
de tuin te vangen, in een strenge winter hebben ze uw hulp nodig. 
Geef ze speciaal voer voor de winter of maak zelf vetbollen.

Vogels in de winter
De winter is voor veel vogels een moeilijke periode omdat er weinig voed-
sel te vinden is. Alleen als er sneeuw ligt of als het vriest is het nodig de 
vogels die de tuin bevolken bij te voeren. Er zijn allerlei soorten vogelvoer: 
zaadmengsels, vetbollen, vruchten en noten, pinda’s (geen zoute pinda’s), 
maar ook broodkorsten en appels zijn zeer gewild. In de winter verbrui-
ken vogels veel energie om warm te blijven. Vetbollen en pinda’s zijn dan 
door hun vetten een goede voedingsbron. Geef geen vet of pinda’s in de 
lente of zomer, meestal hebben ze in deze periode genoeg aan wat ze zelf 
vinden. Eventueel kunt u dan kalk- en eiwitrijk vogelvoer geven. 

5 tips om in de winter je tuin te onderhouden
De winter is begonnen. In deze periode van sneeuw, ijs, vorst en chronisch 
gebrek aan zonlicht deelt de natuur rake klappen uit, die vooral voor je tuin 
voelbaar zijn. Maar geen paniek. Met de tips in dit artikel houd jij je tuin in 
topconditie.

1: wied onkruid 
Het lijkt ’s winters overbodig, maar is 
dat zeker niet: onkruid wieden. Zeker 
als het ’s winters boven nul blijft, wordt 
onkruid als vogelmuur, veldkers en 
klein kruiskruid in gelegenheid gesteld 
om lekker door te groeien. Maak dus 
ook ’s winters zo nu en dan een rondje 
door de tuin met een onkruidwieder.
Je zult zien, het werkt therapeutisch.

zelf vogelvoer maken
U kunt zelf vetbollen maken door strooivoer voor vogels te mengen met 
gesmolten ongezouten rundvet en dit in een bakvormpje gieten. Wilt u het 
ophangen, giet dan het vormpje tot de helft vol, knoop een (braad)touwtje en 
leg de knoop op het vet en laat de lus voldoende uitsteken, en giet dan de 
rest van het vet in het vormpje. Is het niet stevig genoeg? Doorboor dan de 
vetbol en haal het touwtje er doorheen. Leuk om een slinger mee te maken. 
Vergeet niet om ook wat vogelvoer op de grond te strooien, bepaalde soorten 
komen liever niet op de voedertafel of kunnen niet aan een vetbol hangen.

Voederplekken schoonhouden
Het is belangrijk om op voedertafels regelmatig 
de uitwerpselen van de vogels te verwijderen, 
om besmetting met onder andere salmonella te 
voorkomen.

TIP Als het hard vriest, geef de vogels dan geen 
water, maar wat ijssnippers. Als het niet vriest, 
kunt u wel een waterschaaltje neerzetten.

2: bescherm 
gevoelige plante 
Gevoelige planten als de olijf, palm 
camelia, roos, etc. hebben het extra 
zwaar te verduren dit seizoen. Goed 
om deze planten te bewaren op een 
beschutte plek tot de rust is wederge-
keerd. Planten die ’s winters afsterven 
of hun blad verliezen, kun je mooi 
afdekken met een rietmat. Dat gaat bij 
groenblijvende planten wat lastiger; 
deze blijven lucht en licht nodig heb-
ben. Gebruik hiervoor een speciaal 
vlies, dat licht en lucht doorlatend is.

3: strooi met dooikorrels 
Is je tuin veranderd in een ijsbaan? Dan moet je 
strooien. Maar gebruik hiervoor geen strooizout! 
Hoewel strooizout het meest gangbare bestrijd-

ingsmiddel voor gladheid is, 
heeft het voor je tuin enkele 
nadelige neveneffecten. 
Zout onttrekt vocht, waardoor 
planten minder water tot zich 
kunnen nemen. Gebruik liever 
dooikorrels. Deze hebben een 
andere samenstelling, werken 
langer en worden in de bodem 
en het grondwater afgebroken.

4: plant voorjaars-
bloeiers 
Om in het voorjaar van een 
bloeiende border te kunnen 
genieten, dien je nu al vroege 
voorjaarsbloeiers te planten. 
Dit kunnen zijn: narcissen, 
tulpen en krokussen. Door ze 
nu te planten, zijn ze alvast 
geworteld als het écht winter 
wordt.

5: berg tuinmeubelen op 
Het is verstandig om je luxe tuinmeu-
belen en andere dure tuinartikelen 
op te bergen in het tuinhuis of onder 
de terrasoverkapping. Het strenge 
winterweer kan ze dan niet beschadi-
gen. Heb je geen tuinhuis of overkap-
ping? Bescherm ze dan met een hoes. 
Zonde om ze uit luiheid te laten staan!



w w w . b o c z . e u    B e w o n e r s o r g a n i s a t i e  C h a r l o i s  Z u i d r a n d   2 0 1 8

Vermoedt u een inbraak?

Bel 112
Maak het inbrekers niet te makkelijk

ALS ELKE
SECONDE TELT
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EchtE PolitiEvErhalEn

‘Soms krijg ik een telefoongesprek waarbij ik al meteen het gevoel heb dat er iets 
niet klopt. Dat was ook het geval toen een huishoudelijke hulp mij belde.’
De huishoudelijke hulp zei: “Mevrouw, ik kwam net bij de woning van een oude 
dame, waar ik schoonmaak. Ik heb al diverse keren aangebeld, maar ze doet niet 
open. Dat is niet normaal. Ze is altijd thuis en ze weet dat ik kom.”

Op dat moment schieten er al allerlei gedachten door mijn hoofd. Is die oude dame 
gevallen, ligt ze in de woning en kan ze niet meer opstaan? Misschien heeft ze een 
hartaanval gehad of een hersenbloeding?
“Ik weet dat de buurvrouw een reservesleutel van haar woning heeft”, vertelt de 
huishoudelijke hulp verder. “Dus ben ik naar de buren gelopen en heb de buur-
vrouw gevraagd of zij met me mee wil gaan om de deur open te maken. Gelukkig 
was de buurvrouw thuis en ze liep meteen met me mee. Toen we binnenkwamen in 
de woning zagen we meteen dat er iets niet klopte. Beneden in de woning stonden 
overal de kastdeurtjes open en alles was overhoop gehaald. Mevrouw zagen we 
niet. Vervolgens gingen we voorzichtig naar boven. Op de slaapkamer van mevrouw 
zagen we een kastdeur openstaan met een kluisje erin. Voor de kastdeur lag een 
mes op de grond.”

Op dat moment dacht ik: dit is helemaal fout. Waar is die mevrouw? Ik vroeg aan 
de meldster of ze de oude dame ergens hadden gezien. “Nee”, zei meldster,  
“we hebben overal gekeken maar ze is er niet.” Op dat moment veranderde de  
woning van de oude dame voor mij in een plaats delict. Even schoot het door me 
heen dat de oude dame misschien was ontvoerd.

Ik heb de meldster gezegd dat ze meteen de woning moesten verlaten, de deur 
op slot moesten doen en bij de buurvrouw thuis op de politie moesten wachten. 
Ik dacht: er moet zeker sporenonderzoek plaatsvinden, dus heb ik onmiddellijk om 
alle gegevens gevraagd van de meldster en de melding doorgezet naar de meldkamer.
Vervolgens kun je op het GMS-scherm (het scherm waarop de actuele meldingen 
staan, red.) zien dat er een politiepatrouille naartoe gaat. Even later komt op dat-
zelfde GMS-scherm de melding binnen dat de politie de oude dame heeft aangetrof-
fen in de garage. Ze was al overleden, vermoord…
Zo’n verhaal doet wat met me, want ik krijg niet iedere dag zo’n melding binnen. 
Ook voor mij is dit een heftig gesprek. Op dit moment ligt deze zaak bij de rechter 
en heeft het OM 18 jaar gevangenisstraf geëist tegen de verdachte.

In echte Politieverhalen vertellen agenten over hun dagelijks werk en wat dat met 
ze doet. Deze blogs tonen de mens achter de politieman of -vrouw.

03 oktober 2018 
Jacqueline van Rijt

blog: Foute boel

Jacqueline is buitengewoon opsporingsambtenaar 
(BOA) en werkt sinds 2001 bij het Servicecentrum 

Limburg (het nummer 0900-8844). 
Vermoedt u een inbraak?

Bel 112
Maak het inbrekers niet te makkelijk

ALS ELKE
SECONDE TELT

In de wintermaanden slaan
 criminelen veelvuldig hun slag, 

vaak met een piek voor de 
feestdagen. Een donkere dagen

 offensief zet in deze periode 
extra maatregelen in tegen 

overvallen, straatroven, 
woning- en auto-inbraken.

De extra maatregelen bestaan 
onder meer uit verscherpt toezicht 

en intensievere surveillances 
op bepaalde tijdstippen (hottimes) 
en risicoplaatsen waar criminelen 

vaker toeslaan (hotspots). 



Dé kapper in 
Rotterdam-Zuid

Eigenaresse Sascha Bout en 

haar enthousiaste collega’s 

voor u klaar staan.

Bij Sas en Ko kunt u terecht 

met heel de familie; dames, 

heren én kinderen. 

De haarstudio staat in de 

omgeving bekend als een 

frisse studio waar jong en 

oud zich thuis voelt.

Meyenhage 31O
3O85 CH Rotterdam
Tel: O1O 48O 87 63
haarstudio-sasenko.nl

Di./m vr. O8.3O - 17.OO
Za. van O8.3O - 16.OO
Zo. en ma. gesloten
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De Charloisse Lagedijk als inspiratiebron
Het worden er steeds meer, mensen die bij wijze van hobby 
schilderen. Volgens een onderzoek van maurice de Hond zijn 
dat er in Nederland nu 1,7 miljoen. Van hen is 75 procent 
vrouw. Dat aantal zal nog stijgen door de vergrijzing, toename 
van de vrije tijd en groeiende behoefte aan zelfexpressie. Jaar-
lijks besteden ze zo'n 425 miljoen aan materialen, cursussen, 
lidmaatschappen en excursies.  

Over amateurschilders wordt vaak wat neerbuigend gedaan 
vanuit de gevestigde kunstwereld. "Ze zien ons als stak-
kers", zegt Geert Franssen van de Stichting Stimulering Am-
ateur Schilderkunst (SAS), die streeft naar meer erkenning 

'Kunst' over de Charloisse Lagedijk

en 'zichtbaarheid' van hobbyschilders. Portretten, dieren en 
landschappen zijn de favoriete onderwerpen van hobbyschil-
ders. 

Abstract werk maken ze zelden.  
Dat voor menig amateurschilder of tekenaar de Charloisse 
Lagedijk een bron van inspiratie is geweest staat wel vast. 
Dat bewijzen de vele pen en houtskooltekeningen, aquarellen, 
en schetsen die er van de de dijk te vinden zijn. Menig 
oude boerderij of boerenwoning op de Charloisse Lagedijk 
werd op papier of doek vastgelegd. De ene kunstenaar was 
daar iets meer bedreven in dan de ander. 



w w w . b o c z . e u    B e w o n e r s o r g a n i s a t i e  C h a r l o i s  Z u i d r a n d   2 0 1 8

Kort Buurt Nieuws

Charloisse 
wINTeRFAIR 
2018
Op het veld aan de Charloisse 
Kerksingel zal ook dit jaar 
weer 2 dagen een sfeer-
volle en gezellige Winterfair 
plaatsvinden. Alles overdekt 
in mooie tenten. Droog 
met verlichting en gezellige 
aankleding en live muziek. 
Kom daarom op 8 of 9 
december gezellig naar de 
Charloisse Winterfair 2018.

bewoner blust 
zelf brandje in 
park
Dankzij een oplettende 
bewoonster kon een begin-
nend brandje in het park 
bij de Dorpshof snel worden 
geblust. Zij belde bij het 
zien van de brand direct 
de brandweer en mocht 
vervolgens van de mannen 
van de spuitwagen zelf het 
brandje blussen Wij zijn 
trots op deze buurvrouw.

SLOOP VOORMALIGE KLeeDKAmeRS 
GRoeN/wITTeN
Adfgelopen november is aannemer G. Hol BV begonnen met 
het gedeeltelijk slopen van de voormalige kleedkamers op het 
voormalig voetbalterrein op de hoek van de Krabbendijkestraat 
en de Charloisse Lagedijk waar ASVZ een nieuw zorgcomplex 
gaat bouwen.

Nog niet alle gebouwen kunnen worden gesloopt, omdat er zich 
waarschijnlijk nog bijzondere vogel en vleermuissoorten in het 
pand bevinden. Zodra die zijn verhuist, zal men gaan slopen 
voor nieuwbouw. Ook is inmiddels het oude kunstgrasveld afge-
graven en verwijderd.

Staat jou huis 
in de herrie? 
Dat wij in onze wijk behoor-
lijk wat herrie over ons heen 
krijgen moge duidelijk zijn, 
denk maar bijvoorbeeld aan 
de Betuwelijn, de A15, de 
Metrobaan etc. En met de 
komst van eventuele wind-
turbines op het Vaanplein of 
bedrijventerrein Charloisse 
Poort zal die herrie alleen 
nog maar toenemen

Bij ruim een derde van 
alle huizen in Nederland 
veroorzaken verkeer, treinen, 
vliegtuigen, windmolens 
of industrie meer dan
55 decibel aan geluid. 
RTL Nieuws maakte een 
kaart van alle woonadressen 
in Nederland, waarop je het 
gemiddelde geluidsniveau 
van jouw huis kunt opzoek-
en.

Omgevingslawaai is niet 
alleen vervelend, het is 
zelfs schadelijk voor de 
gezondheid. Daarom komt 
de Wereldgezondheids-
organisatie vandaag met 
nieuwe, strengere normen. 
Wegverkeer is volgens de 
WHO schadelijk bij 53 
decibel, treinverkeer bij 54 
decibel. Voor vliegtuigen en 
windmolens ligt de grens 
nog lager, op 45 decibel. 

Zoom in op jouw woonplaats 
of zoek je adres op in het 
zoekvak via www.rtlnieuws.
nl/nieuws/artikel/4444826/
staat-jouw-huis-de-herrie. 

De NIeuwe 
GebIeDSGIDS 
VOOR 
CHARLOIS 
ONLINE 
BESCHIKBAAR
Op 17 september is tijdens 
het FitFestival de nieuwe 
gebiedsgids voor Charlois 
gelanceerd. Deze gids wordt 
op naam per post verspreid 
onder 65-plussers in Charlois.

De gids helpt bewoners in 
Charlois op weg met een 
uitgebreid overzicht van 
organisaties en activiteiten in 
het gebied. In de gebiedsgids 
treft u informatie aan over 
activiteiten in de buurt. 
Er staat in waar je gezellig 
samen kunt eten, elkaar kunt 
ontmoeten voor een spelletje, 
dans of zang, waar je kunt 
sporten en bewegen of een 
computerles of taalles kunt 
volgen. Ook is er informatie te 
vinden over organisaties die 
hulp en zorg bieden. Bijvoor-
beeld over zorgverleners in 
de wijk of ondersteuning bij 
fi nanciële zaken.

Ook is deze gebiedsgids nu 
online in te zien. 
www.dock.nl/wp-content/up-
loads/2018/09/2018_2019_
Gebiedsgids_Charlois.pdf
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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 .


