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in gesprek met imker Jan van der Meer
ecologisch onderzoek op de lage weide 

woonstad doet eigendom in de verkoop

Bewoners volgen reanimatiecursus
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woord van de voorzitter

beste lezers. 

Welkom bij de eerste uitgave van De Zuidrander in het nieuwe jaar. Een jaar waarin er 

veel binnen onze organisatie zal gaan veranderen. Zo is per 1 januari de naam van de 

Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk (BOCL) aangepast naar bewonersorganisatie 

charlois zuidrand (bocz) Dit hebben we gedaan omdat we in de afgelopen jaren van 

een belangenorganisatie van de Charloisse Lagedijk, zijn uitgegroeid tot een volwaar-

dige bewonersorganisatie voor heel de wijk Charlois Zuidrand.  Bij een nieuwe naam, 

hoort natuurlijk ook een nieuwe website en een nieuw E-mail adres. De oude website 

was dringend aan vervanging en modernisering toe. Vol trots presenteren wij u dan ook 

onze nieuwe website www.bocz.eu.

Maar dat is niet het enige wat er in het nieuwe jaar is veranderd. In het kader van 

verdere professionalisering van onze organisatie, is het nodig om ons te verbreden. 

Dit betekend dat er een aantal zelfstandige commissies en werkgroepen zullen worden 

gevormd. Zo is sinds kort de commissie Sport, Cultuur & Recreatie gestart. Coördinator 

van deze commissie is ons nieuwe bestuurslid Erwin van der Bas. Naast de boven-

genoemde commissie, zijn verder nog de commissie Bouwen, Wonen & Buitenruimte, 

en de werkgroepen Buiten-AED en Verkeersveiligheid opgezet. Op onze nieuwe website 

kunt u uitgebreide informatie hierover vinden.

Bovenstaande betekend dat de bewonersorganisatie de komende tijd verder zal gaan 

groeien. Heeft u ook hart voor de wijk en wilt u zich graag inzetten om de leefbaarheid in 

de wijk te vergroten meld u dan nu aan voor een van deze commissies of werkgroepen 

en stuur ons een mailtje.

Ik wens u heel veel leesplezier!

Rick Timmer

coLoFoN: 
organisatie: 
BOCZ Rotterdam
Twitter: @BOZuidrand
KvK 67717624
www.bocz.eu

Redactie:
Rick Timmer
Debora de Roode

Adv. info
redactiezuidrander@bocz.eu
Tel: 010-8 444 094

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

buurtagenten Pendrecht
Tamara Houtman
Theo Polderman de Jong
Thomas Schippers
Judith van Schaik
Tel: 0900 - 8844

buurtagenten zuidwijk/zuidrand
Loubna Laabid
Patrick Spierings
Ivana Lanting
Tel: 0900 - 8844

buurtagenten charloisse Poort
Tamara Houtman
Judith van Schaik
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

Vernieuwing organisatie bocz
Sinds 1 januari hebben we officieel een nieuwe naam en een nieuwe website. 
Voortaan heten wij bewonersorganisatie charlois - zuidrand. (bocz)

Maar dat is niet het enige dat er gaat veranderen. Sinds dit 
jaar gaan wij binnen de bewonersorganisatie ook werken 
met z.g. werkgroepen en commissies. Zo is er sinds kort een 
werkgroep Buiten-AED actief, en wordt er gewerkt aan het 
opzetten van een viertal andere commissies en werkgroe-
pen die zich onder andere gaan bezighouden met zaken als  

Bouwen, Wonen en Buitenruimte, Sport, Cultuur en Recreatie 
en komt er een werkgroep Verkeersveiligheid in de Wijk.
Spreekt een van deze onderwerpen u aan, en wilt u als vrijwil-
liger ook helpen onze wijk mooi en leefbaar te houden, meldt 
u dan aan en stuur een mail met uw naam en adres naar 
secretariaat@bocz.eu

Gemeten op basis van de nieuwe gestandaardiseerde WLTP meetmethode en omgerekend naar NEDC 2.0 waarden.
120 - 126 G/KM    5,3 - 5,5 L/100 KM (18,9 - 18,2 KM/L)  (NEDC 2.0)

Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD HYBRID Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.

De CR-V is verkrijgbaar vanaf B-label.

All-New

The 
hybrid you

can feel
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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

Jan van der Meer woont op de charloisse Lagedijk, en heeft 
als hobby bijen houden. De redactie van De zuidrander wilde 
wel eens weten wat er allemaal komt kijken bij het houden 
van bijen en ging daarom op een zonnige februarimiddag bij 
hem op bezoek. 

We worden bij aankomst hartelijk ontvangen door Jan en zijn 
vrouw en twee vrolijk blaffende hondjes. Jan is al ruim 30 jaar 
imker. Hem hoef je niet te vertellen dat bijenhouden een gewel-
dige hobby is waar je veel plezier aan kunt beleven. Als we met 
hem daarover in gesprek gaan spat het enthousiasme voor het 
bijenhouden van hem af. Jan kan er zeer boeiend over vertellen. 

‘Eigenlijk is het nog te koud voor de bijen’ zegt hij tijdens 
onze wandeling door de achtertuin. In de winter hoeft hij 
weinig te doen aan de bijenstand en de bijen. Wel moet hij 
alles goed in de gaten houden. Kijken of er geen abnormale 
dingen gebeuren rond of in de bijenstand. Maar omdat bij ons 
bezoek het zonnetje al volop schijnt zien we, als we bixj de 
bijenstal achter in de tuin aankomen, toch al wat beweging 
op de vliegplank van de bijenkasten. Jan heeft in totaal ne-
gen bijenkasten in zijn tuin staan. ‘De bijen in de bijenkasten 
worden pas actief bij een temperatuur boven de 10 graden’ 
verteld Jan. ‘Een bijenvolk kan wel uit 40.000 tot 60 duizend 
bijen bestaan.’ Jan verzorgt z'n bijen met veel liefde, plezier en 
voldoening  en probeert met gezonde volken zoveel mogelijk 
zuivere honing te oogsten. 

in gesprek met 
imker Jan van der Meer

waar let een imker zoal op?
Op de eerste plaats of er nog voldoende voer aanwezig is of 
er nog een koningin aanwezig is en of de bijen nog voldoende 
ruimte hebben. Als er ruimte gebrek is, dan wordt er een 
extra “kamer” op geplaatst. Hoe ziet hij dat allemaal? Dat is 
een kwestie van ervaring en kennis van de imker. Dit con-
troleren gebeurt eigenlijk het gehele jaar door, dit moet ook 
wel want er kan van alles gebeuren, de koningin kan sterven 
er kan geroofd worden door andere bijen, dus dat andere 
bijen die niet in de kast thuis horen de honing komen stelen, 
het volk kan zwermdrift ontwikkelen, etc. 

Wat belangrijk is dat er een goed leggende koningin 
aanwezig is, er moet voldoende voer aanwezig zijn 
en de bijen moeten beschikken over voldoende 
 ruimte in de kast. Vervolgens hoopt de imker dat 

de omgeving voldoende dracht biedt voor de bijen 
om nectar en stuifmeel te halen.

Het leven van een bij
Een bij wordt in het vliegseizoen gemiddeld maar 6 weken oud. 
De eerste uren van haar leven besteedt de werkbij aan het 
uitrusten van het inspannende karwei om zichzelf uit de afge-
sloten cel te bevrijden. Zij is dan nog sterk behaard en licht van 
kleur. Hierna begint ze met het schoonmaken van de cellen: 
het poetsen. De koningin legt alleen maar eitjes in gepoetste 
cellen. Het voedsel wordt alleen maar in cellen opgeslagen als 
ze schoon zijn. Een dag later begint zij met het verzorgen van 

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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Pech onderweg!!

Bel dan de scooterpechhulp lijn

Tel: 06 1850 0437

U wordt zsm geholpen.

eitjes en larven: het broed. Eerst zorgt zij voor het warm houden 
van het broed, daarna mag zij de oudere larven voeren.

Na ongeveer een week kan de bij het voedsel maken waarmee 
de jongste larven en de koninginnelarven worden gevoerd. 
Rond de tiende dag mag ze nectar en stuifmeel in ontvangst 
nemen van de haalbijen en dit opbergen in de lege cellen. Na 
ongeveer zeventien dagen beginnen de wasklieren te werken, 
zodat ze kan meehelpen met het bouwen van de raat. Ze is nu 
bouwbij. Uit haar achterlijf zweet ze kleine wasplaatjes. Met 
haar sterke kaken kauwt ze de was net zolang totdat deze ge-
schikt is voor het maken van de raten. Hierna wordt ze wacht-
bij. Ze houdt de wacht bij de ingang van het nest en verdedigt 
haar volk tegen indringers. De periode van huisbij is nu voorbij.

Vanaf de twintigste dag gaat ze over op het buitenwerk. 
Ze is haal- of vliegbij. Ze vliegt er elke dag op uit op zoek naar 
nectar en stuifmeel, maar ook water en Propolis. Voordat ze 
op pad gaat, moet ze de omgeving leren kennen. Al vanaf 
haar vijfde dag begint ze zich in te vliegen. Ze vliegt in steeds 
grotere cirkels rond de kast om de omgeving te verkennen. 
Wanneer het regent of te koud is, vliegen de bijen niet uit. 
Ze kunnen dan ook geen voedsel verzamelen. Als de koude of 
regenachtige periode te lang duurt, moet de imker zorgen 
dat er toch voldoende voedsel is door een suikeroplossing te
voeren. ‘Gelukkig is er in onze regio tijdens het vliegseizoen 
zoveel dracht – bloeiende struiken, bomen en planten - dat ik 
nog nooit tussentijds de bijen heb moeten bijvoeren’ zegt Jan. 
Na drie weken ploeteren zijn de vleugels van de werkbij gerafeld 
en versleten. Zij sterft een eenzame dood ergens in de natuur.

De Koningin of Moer
De bijenkoningin legt alleen maar eitjes. Midden in de zomer 
kan ze wel drie weken achtereen 1600 of meer eitjes per dag 
leggen. Het is dan ook beter haar de moeder van de bijen 
te noemen. De imkers noemen haar de moer. De koningin 
legt twee soorten eitjes, namelijk bevruchte en onbevruchte. 
Uit de onbevruchte eitjes komen darren (de mannetjes). 
De bevruchte eitjes leveren larven die  tot werksters opgroeien. 
Als een koningin eitjes gaat leggen, wordt eerst de cel gecon-
troleerd op grootte en schoonheid.
Daarna stopt ze haar achterlijf in de cel en zet een langwerpig 
eitje af op de bodem van de cel. Soms worden een aantal bev-
ruchte eitjes apart verzorgd. Daar worden langwerpige cellen 
voor gebouwd. Dat zijn de koninginnencellen of moerdoppen. 
De larven die uit deze eitjes komen worden overdadig gevoerd 
met speciaal voedsel. De imker noemt dat koninginnengelei. 
Uiteindelijk groeien zij op tot nieuwe koninginnen.

Een koningin, die eitjes legt, wordt met de grootste zorg 
omringd. Om de koningin vormt zich een soort ring van 
ongeveer twaalf werkbijen, die we haar hofstaat noemen. 
De werksters in de hofstaat likken haar, wassen haar en 
voeden haar met voedersap. De koningin maakt in haar 
lichaam een speciale geurstof, koninginnenstof genoemd.
Deze koninginnestof wordt door de werkbijen opgelikt en aan 
elkaar doorgegeven. Deze stof is noodzakelijk voor het juiste 
gedrag van de bijen en de goede samenwerking van een volk. 
Aan de geur herkennen bijen de andere bijen van hun eigen 
volk. Een koningin kan wel 5 jaar oud worden.

Darren
De dikkerds zijn darren. Dat zijn de mannetjesbijen. Ze hebben 
een gemakkelijk leventje. Ze hebben weinig taken en worden 
gevoed door de werksters. In de zomer vliegen ze rond op ver-
zamelplaatsen of wandelen over de raten heen en weer. In het 
najaar worden de darren uit het nest gegooid, en mogen ze 
niet meer binnen. De darren verhongeren dan en sterven. Het 
wordt wel de darrenslacht genoemd.
Soms wordt Jan ook gebeld door een vriend die bij de bestrij-
dingsdienst werkt. Mensen zien vaak het verschil niet tussen  
bijen, hommels of  wespen. Wespen worden wel bestreden, 
maar bijen en hommels hebben een beschermde status. Als 
er een bijenzwerm wordt gemeld, wordt Jan gebeld. Hij gaat 
dan op pad om de  bijenzwerm te ‘scheppen’, zoals dat ook 
wel wordt genoemd. Het scheppen komt er op neer dat je een 
handeling uitvoert waardoor het grootste deel van de zwerm-
tros in één keer in de kieps, vangzak, emmer, doos of wat dan 
ook, terecht komt.

Na een bezoek van ruim een uur nemen we afscheid van 
Jan en zijn vrouw. We hebben heel veel opgestoken van zijn 
verhaal over bijen. Wist u trouwens dat de honing van Jan in 
de zomer ook gewoon te koop is? Vanaf mei/juni kunt u de 
honing kopen bij zijn dochter Roos van der Meer, die ook op 
de Charloisse Lagedijk woont. (nr 643) Zij heeft iedere zomer 
een kraampje buiten staan met honing en eigengemaakte 
jam. Het fruit van de jam komt ook uit de tuin van Jan. 

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



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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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

Charlois Zuidrand, tegen Pendrecht aangelegen met daarin centraal de authen-
tieke Charloisse Lagedijk, heeft onze levensstijl behoorlijk veranderd. De tram 
stopt niet meer voor onze deur, we schakelen nu dagelijks bij het verlaten van de 
woning het alarm in,  we hebben in het park voor ons raam zowel een hert als een 
loslopend paard zien staan. We hebben een nooit afgewerkte todo-lijst voor in en 
om het huis en we hebben een moestuin. De moestuin wil nog graag wat meer 
aandacht, maar daar wordt aan gewerkt. 

Op 1 april 2016 hebben we de sleutel van ons droomhuis ontvangen. Een grote 
verbouwing waarbij we drie muren overeind hebben laten staan, twee schuur-
inbraken, vele blikken verf, een overwonnen hoogtevrees en .. later, zijn we op 
1 augustus van dat jaar in ons droomhuis getrokken. Ons huis dat we van een 
Oostenrijkse berghut met weinig ramen, omgetoverd hebben tot een moderne 
woning waarbij de tuin en het huis in elkaar over lijken te lopen. Het was al snel 
dat we goede contacten met onze buren en het hoveniersbedrijf Weverling hebben 
gelegd. 
Die zomer hebben we, ik was toen vier maanden zwanger, de eerste BBQ op 
'de Dijk' meegemaakt. Op het terrein van het  witte kerkje dat aan de Charloisse 
Lagedijk ligt. Het feit dat er een pony op de BBQ aanwezig was, werd door 
iedereen doodnormaal gevonden. Ik vond het hilarisch en exemplarisch voor het
contrast met ons vorige leven. De gezellige bewoners en het dorpse sfeertje heb-
ben ons een welkom gevoel gegeven.  

De rust die dit huis en deze buurt ons brengt is heerlijk. Een fijne, groene omge-
ving waar onze dochter Sanne, die in februari 2017 ons huishouden compleet 
heeft gemaakt, fantastisch kan opgroeien. We genieten volop van het park de 
Drechterweide. Sleeën in de sneeuw (dat kan ook met 1 cm sneeuw hebben we 
ervaren),  Sanne haar eerste stappen buiten, gevolgd door peuterdiscussies omdat 
ze nog 20 keer over het bruggetje wil lopen, mijn eerste ervaring met een invasie 
van processierupsen op het fietspad, gesprekjes met de verschillende wande-
laars en buurtbewoners en de met ieder seizoen veranderende schoonheid van de 
natuur vinden we fantastisch.

Charlois Zuidrand, we vinden je heerlijk wonen.

Estella

welkom in charlois zuidrand
Het lijkt een eeuw geleden dat corné en ik op ons flatje in Rotterdam IJsselmonde 
met een balkon van 5m2 leefden. we hebben daar 13 jaar met veel plezier ge-
woond. er is in de tussentijd onwijs veel gebeurd in ons leven. In deze periodieke 
columns neem ik je mee in activiteiten of ervaringen in en om de wijk charlois 
zuidrand. In deze eerste column, geef ik je een inkijkje in ons leven. 
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estella Griffioen woont samen met haar man corné en 
dochter Sanne in charlois zuidrand. zij is sinds 2019 
de vaste columniste van De zuidrander. Iedere drie 
maanden schrijft zij over haar belevenissen in de wijk. 

IT̀ S A MAN`S WORLD
Ft. Steffen Morrison & Yerry Rellum

Steffen Morrison en Yerry Rellum van 
The Legends kruipen in de eigenzinnige 
karakters van de grootste souliconen op 
aarde en toveren Theater Zuidplein voor 
hun programma It’s a Man’s World om tot 
swingende soultempel. Een wervelende 
beleving! Kippenvel gegarandeerd.
Theater Zuidplein, Donderdag 4 april, 
20.00 uur, Grote Zaal, prijs vanaf € 22,50

UITGAANS
AGENDA

Finalistentournee 2018
De drie festivalfavorieten staan te popel-
en om je te overdonderen met hun ver-
rassende finale-materiaal. Kom keihard 
lachen om de topcabaretiers van morgen
Theater Zuidplein, Vrijdag 19 april, 20.15 
uur, Kleine Zaal, prijs vanaf € 15,00

ADEM IN, ADEM UIT 
Ervaren ‘zenmeester’ Jochem Myjer 
neemt u in Adem in, adem uit mee in een 
gloednieuwe, avondvullende, kalmerende 
meditatieoefening. Althans, dat beweert hij.
Nieuwe Luxor, Dinsdag 9 t/m donderdag 
18 april, 20.00 uur, prijs € 21.50 - € 42.50 

(REPRISE)
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woonstad doet eigendom in de verkoop

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 
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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!

Overlast parkeerplaatsen drastisch 
afgenomen

woningcorporatie woonstad Rotterdam is de afgelopen jaren 
volop bezig geweest haar woningbezit op de charloisse 
Lagedijk zo veel mogelijk af te stoten. 

Zo werden eind 2018, na het vertrek van de huurders, de 
panden op de Charloisse Lagedijk nummer 573 en 609 direct 
in de verkoop gezet of zijn inmiddels al verkocht.  Al eerder 
werden het woonhuis en schuur op nummer 643/645, en het 
perceel op 743 en 931 verkocht.

De 11 panden van Woonstad (575, 577, 603, 609, 643, 
645, 709, 743, 783, 806 en 931) werden in het verleden 
verhuurd door het Woningbedrijf Rotterdam. Na de fusie in 
2007 met de stichting de Nieuwe Unie, ging de verhuur-
der verder onder de nieuwe naam Woonstad Rotterdam. 
Veel van de verkochte woningen zijn in slechte staat en 
dienen nodig te worden gerenoveerd, of worden in de 
toekomst na verkoop wellicht zelfs gesloopt om plaats te 
maken voor nieuwbouw. 

Sinds het plaatsen van de verbods-
borden om zich tussen 22.00 uur 
en 07.00 uur op de beide parkeer-
plaatsen langs de charloisse Lagedijk 
op te houden, en de intensieve con-
trole en handhaving daarop door 
Staatsbosbeheer en politie, is de over-
last op de beide parkeerplaatsen langs 
de dijk drastisch afgenomen.

Met name in de avond en nachtelijke 
uren kwam het regelmatig voor dat 
groepen jongeren zich op de parkeer-
plaatsen verzamelden en bij omwonen-
den voor overlast zorgden. Naast het 
draaien van harde muziek vanuit de 
auto`s, deden jongeren ook hun be-
hoefte in de bosjes rond de parkeer-
plaatsen. 
Na het uitschrijven van diverse boetes, 
kozen de jongeren ervoor hun ver-
tier elders te zoeken. De BOCZ hoopt 

dat ook er dit voorjaar en zomer streng 
wordt gehandhaafd door Staatsbos-
beheer. 
Mocht u als bewoner of ondernemer 
toch weer overlast ervaren, dan kunt 

u dit melden bij Staatsbosbeheer via 
telefoonnummer 010 - 298 10 10 of 
per mail recreatieschap@staatsbosbe-
heer.nl.
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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...
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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

Netwerkbijeenkomst Speeltuin 
Jeugdveld
op dinsdag 19 februari waren wij door de wijknetwerker van charlois, Jasminda 
Aroujo uitgenodigd om in de kantine van speeltuinvereniging Jeugdveld op de Smits-
hoekseweg deel te nemen aan de door haar georganiseerde Netwerkbijeenkomst. 

Voor deze netwerkbijeenkomst waren door Jasminda zo`n beetje alle maatschap-
pelijke organisaties uit Charlois uitgenodigd.Het werd een leerzame ochtend. 
Na een opening en welkomstwoord door de aanwezige gebiedsmanager Peter 
Dekkers, kon iedereen door middel van het gebruik van een soort bingokaarten met 
elkaar kennis maken. Daarna werden op 3 grote kaarten door middel van gekleurde 
stippen aangegeven waar men in de diverse wijken gevestigd is.
Naast de BOCZ, waren onder andere ook organisaties als Aafje, ASVZ, Laurens 
thuiszorg, Dock, CVD, JOZ, de wijkagenten van Zuidwijk, Pendrecht en Zuidrand en 
nog diverse andere organisaties uit Charlois aanwezig. Na afloop was er de mogelijk-
heid om een broodje te eten en verder te praten. 

Vijf video-
portretten 
van markante 
bewoners nu 
online
In het kader van de tentoonstelling 
700 jaar Dijkgeschiedenis, die in sep-
tember 2017 in de Zuiderkapel op 
de Charloisse Lagedijk door ons was 
georganiseerd, zijn ook een aantal 
video-portretten van markante bewon-
ers en ondernemers van de Charloisse 
Lagedijk gemaakt. In deze film vertel-
len zij welke binding zij in het verleden 
hebben gehad of nog hebben met de 
Charloisse Lagedijk.

op bezoek bij oud bewoonster 
charloisse Lagedijk
Vrijdag 19 januari 2019 is het bestuur 
van de BOCZ op bezoek geweest bij 
een oud bewoonster van de Charloisse 
Lagedijk nr. 609, Trudi van Rijswoud.  
Trudi kon na het overlijden van haar man 
Joop in 2018, niet langer alleen in het 
grote huis op de dijk blijven wonen, en 
is daarom verhuist naar Sonneburgh op 
de Groene Kruisweg. Het gaat heel goed 
met Trudi, ze heeft een leuk eigen fl atje, 
en heeft al helemaal haar draai in Sonne-
burgh gevonden. Iedere middag gaat zij 
beneden een lekkere warme prak eten, 
en verder doet zij ook aan veel activi-
teiten in huis mee. Trudi heeft het prima 
naar haar zin in Sonneburgh.

Wij moesten u allen de hartelijke groeten 
van haar doen, en u hoeft zich geen zor-
gen over haar te maken vertelde zij ons.

De volgende mensen werden voor deze 
film geïnterviewd: 

Barend Zinkweg 
Molenaar Pendrechtse Molen

Nel de Wit – Zuiderkapel 

Joop van Rijswoud – Bewoner

Peet Malipaard – Bewoner

Jan Boer – Bewoner / Fruitteler

Deze film werd mede mogelijk gemaakt 
dankzij een bijdrage van Commissie 
Kunst & Cultuur van de gemeente
Rotterdam. U kunt de korte film nu 
online bekijken op onze website 
www.bocz.eu.
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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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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
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

Even voorstellen
Sinds januari van dit jaar is de bocz op een nieuwe manier 
gaan werken. we hebben een aantal nieuwe commissies op-
gericht om het werk binnen het bestuur van de bocz beter te 
kunnen verdelen. een van die nieuwe commissies is bouwen, 
wonen & buitenruimte. Voorzitter van deze commissie is Jiri 
Anton. Hieronder stelt hij zich kort aan de lezer voor. 

Op verzoek van de voorzitter van de BOCZ, Rick Timmer heb 
ik recentelijk de functie voorzitter van de commissie Bouwen, 
Wonen en Buitenruimte aanvaard.

“Op dit moment beschikt de BOCZ nog niet over een 
afgerond werkplan waarin wordt omschreven hoe deze 
en andere commissies moeten gaan werken. Dit zal de 
komende tijd verder worden uitgewerkt.”

Mijn motivatie bij het aanvaarden van de functie is op dit punt 
overigens wel duidelijk. Graag wil ik mij inzetten om de fysieke 
ontwikkelingen op en in de omgeving van de dijk voor de be-
woners en leden van de BOCZ op een begrijpelijke wijze bij te 
houden, nader toe te lichten en hun de mogelijkheid geven 
waar wenselijk en mogelijk de ontwikkelingen te beïnvloeden. 
Dit zal in het nog op te stellen werkplan voor deze commissie 
nader uitgewerkt worden. Hopelijk zal de commissie toege-
voegde waarde voor de bewoners van de dijk hebben.

Om mijn motivatie te onderbouwen even kort iets over mijzelf. 
Ik ben afgestudeerd als bouwkundig ingenieur en de laatste 
25 jaar van mijn werkzame leven heb ik gewerkt bij Rotter-
damse woningbouwcorporaties in diverse functies. De belan-
grijkste taakgebieden van mijn functies waren altijd gekop-
peld aan ontwikkelen en realiseren van woningen en andere 
vastgoedprojecten. Sinds voorjaar 2015 ben ik gepensioneerd. 
Naast de inmiddels afgeronde werkzaamheden bij mijn laat-
ste werkgever Woonbron bekleed ik bestuursfunctie bij enkele 
maatschappelijke organisaties (vermeldenswaardig is de func-
tie bij de Stichting Sint Clara Kinderbos dat grenst aan het ge-
bied van BOCZ). Ook ben ik arbiter bij de Raad van Arbitrage 
in de bouw. Kortom, mijn kennis en ervaring zal ik graag willen 
inzetten voor (deze commissie van) BOCZ.

Daarnaast ben ik al ruim 15 jaar een “dijker”. Ik woon samen 
met mijn vrouw Jenny Schakelaar en onze hond Ziva aan de 

Charloisse Lagedijk 875. In deze periode heb ik een passie 
ontwikkeld voor de dijk met haar rijke geschiedenis. Daarom 
heb ik ook met veel enthousiasme meegewerkt aan de tentoon-
stelling “Verleden, heden en de Toekomst van de Charloisse 
Lagedijk” in 2016.

De commissie zal totaal uit twee of drie betrokken bewoners 
bestaan. In mijn eentje zal ik de doelstelling van de commissie 
niet adequaat kunnen realiseren. Er zijn veel nieuwe ontwik-
kelingen in het gebied van de BOCZ. Daarom zoek ik nog één 
of twee enthousiaste BOCZ leden om deze commissie com-
pleet te maken. Echt verstand van bouwen en wonen heeft zo’n 
beetje iedereen, immers we zijn allemaal ervaringsdeskundi-
gen. Met inzet en gezond verstand komen we al heel ver.

Dus: Als u door deze korte inleiding enigszins geïnspireerd 
bent geraakt, verzuim niet contact met mij op te nemen via 
j.anton-bwb@bocz.eu om uit te vinden of wij gezamenlijk de 
kar kunnen trekken.

Ik verheug mij op een vruchtbare en vooral leuke samenwerk-
ing met de bewoners van de dijk en de omgeving!

Jiri Anton

Ik ben al ruim 15 jaar een
�dijker�

UITNODIGING 
ALGEMENE 
LEDEN-
VERGADERING

Kantine r.v.v. 

TransvaliaZW
Charloisse Lagedijk 761
(alleen voor leden BOCZ)

Woensdag 
20 maart 2019
19.30–21.00 uur
Inloop v.a. 19.00 uur
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Op het voormalige sportcomplex De Lage Weide aan de
Charloisse Lagedijk gaat ASVZ een medisch
kinderdagverblijf met elf zorgwoningen ontwikkelen.

Ecologisch onderzoek
Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het rooien van bomen of
slopen/renoveren van gebouwen, kunnen effecten hebben
op aanwezige beschermde plant- en diersoorten.
Bij een al eerder uitgevoerd onderzoek is een goed beeld
gekregen van de plant- en diersoorten die in dit gebied voor
kunnen komen. Beschermde plantsoorten zijn hierbij niet
aangetroffen. Om een volledig beeld te krijgen, laat de
gemeente Rotterdam nu een uitgebreider ecologisch
onderzoek naar de beschermde diersoorten uitvoeren. Met
dit onderzoek kan worden vastgesteld hoe deze
diersoorten het gebied gebruiken.

Het onderzoek
Het onderzoek richt zich specifiek op de aanwezigheid van:
- roofvogels zoals buizerd, havik, sperwer, boomvalk en
  ransuil;
- marterachtigen zoals steenmarter;
- vleermuizen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door ecologen van de
firma Habitus. Voor het registreren van roofvogels en
marterachtigen en eventuele nesten zijn de ecologen
overdag op het terrein aanwezig. Het onderzoek naar de
aanwezigheid van vleermuizen vindt, met speciale
apparatuur (Bat detectoren), voornamelijk ’s nachts en in
de vroege ochtend plaats. De uitvoering van het onderzoek
geeft geen verkeers- of geluidsoverlast. Het onderzoek
start in maart en loopt door tot september.

Resultaten
Op basis van de uitkomsten wordt bepaald of er een
ontheffing op de wet natuurbescherming moet worden
aangevraagd voor werkzaamheden die invloed hebben op
beschermde soorten of hun leefgebied.

Bouwwerkzaamheden
In mei wordt gestart met fase 1 van de ontwikkeling.
Dit zijn werkzaamheden die geen invloed op het ecologisch
onderzoek of eventuele aanwezige beschermde
diersoorten in het gebied hebben.

Informatie
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen
met Ilse Schalks, omgevingscommunicatie, telefoon
010 498 41 48, of via e-mail ir.schalks@rotterdam.nl.

In deze nieuwsbrief informeren wij u

over een ecologisch onderzoek op het

voormalig sportcomplex De Lage

Weide

Februari 2019

Ecologisch onderzoek op De Lage Weide
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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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Kom in de Kas
Heb je wel eens in een zee van bloemen gezwommen, tropische planten zien groeien in Nederland 
of een tomaat gegeten zo groot als een skippybal? Nee? Dan ben je waarschijnlijk nog nooit in een kas geweest. 
op zaterdag 6 en zondag 7 april 2019 kun je een bezoek brengen aan de kassen.

er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor jong en oud. entre is gratis. www.komindekas.nl

Tuin & Erf Tips!

cacaodoppen in je tuin
Een laagje cacaodoppen, boomschors 
of houtsnippers onder bomen, struiken 
en hagen. Voorkom uitdroging van de 
grond en ga de groei van onkruid tegen. 
Strooi een laagje cacaodoppen, boom-
schors of houtsnippers onder bomen, 
struiken en hagen. Houd meteen slak-
ken en katten uit je mooie tuin.

Nu eenjarige bloemen zaaien
Surfi nia’s zijn eigenlijk Petunia’s en de kleinbloemige Calibrachoa’s 
werden eerder ook tot de Petunia’s gerekend omdat ze er sterk op 

lijken. Beide zijn perfecte planten voor hanging baskets. Hun scheuten 
groeien trouwens, als u de planten in de volle tuingrond plant, uit tot een 

prachtig, bodembedekkend tapijt vol bloemen. En dat maanden lang!

week van de Teek
In onze tuin komen steeds vaker 
teken voor. De stichting Tekenbeetz-
iekten besteedt in de ‘week van 
de teek’ (in april) extra aandacht 
aan de risico`s, preventie en wat te 

WHATSAPP BUURTPREVENTIEGOEP

WABP staat voor WhatsApp Buurt Preventie. Wabp.nl is opgericht op 1 juni 2015 en 
is sinds 28 juli 2017 geregistreerd als Stichting WABP. Inmiddels hebben meer dan 
8.600 WhatsApp Buurtpreventiegroepen, met één of meerdere beheerders zich bij 
WABP geregistreerd.

Een WABP groep is een groep in de chat App WhatsApp, waar buurtbewoners elkaar 
kunnen attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt. Bij escalatie 
van deze situatie zal men de politie inschakelen; 1-1-2 bij spoed; 0900-8844 bij 
minder urgente situaties. Op deze laagdrempelige manier, kunnen buurtbewoners 
bijdragen aan de veiligheid in de buurt.
Onze Whatsapp-groep is in 2018 qua leden flink gegroeid en daar zijn wij blij mee. 
Hoe meer bewoners meedoen des te beter. Zo houden we elkaar op de hoogte van 
wat speelt.

U kunt zich aanmelden voor onze WABP groep Charlois - Zuidrand door het formu-
lier op onze websitepagina www.bocz.eu/buurt-preventie in te vullen en op verzen-
den te drukken. U moet wel in de wijk wonen. 

 Op websitepagina www.bocz.eu/buurt-preventie
 in vullen en verzenden. 

Inbraken 
charlois 
zuidrand 
niet vervolgt
Afgelopen zomer 2018 werd onze 
wijk geteisterd door een flink aantal 
inbraken, waarbij de daders steeds op 
de zelfde wijze te werk gingen. 

Men gooide, meestal aan de achter-
kant van een woning, een steen door 
de ruit, wachtte dan even af of er alarm 
af zou gaan en ging vervolgens razend 
snel door de woning op zoek naar 
waardevolle spullen.
Dankzij intensief speurwerk van de 
politie en recherche, werden de (ver-
moedelijke) dader(s) uiteindelijk 
aangehouden. Dan is het voor politie 
en bewoners wel behoorlijk frustrerend 
als de Officier van Justitie vervolgens 
besluit om de dader niet te vervolgen 
wegens onvoldoende bewijs.
Gelukkig konden een aantal ande-
re misdrijven die door deze daders 
werden gepleegd wel voldoende wor-
den bewezen, en zijn zij hiervoor in-
middels veroordeeld.

doen na een tekenbeet. De Week van de Teek wordt 
jaarlijks georganiseerd door landelijke samenwerk-
ende organisaties. Of u nu werkt in het groen of graag 
recreëert in de natuur, het is goed om meer te weten 
over de risico’s en het voorkomen van tekenbeten. 
Kijk op www.tekenbeetziekte.nl

bijenhotel
Als de bijen er niet meer zijn, zullen onze land-
bouwproducten op termijn schaars worden. 
Fruit, groente, koffi e, cacao of noten zullen 
dan misschien niet meer verkrijgbaar 
zijn. Om dat te voorkomen, kun je de 
bijen een handje helpen. Hoe dan? 
Bijvoorbeeld door een bijenhotel in je
 tuin op te hangen. Een kant en klaar 
bijenhotel is al te koop vanaf 10 euro. 

Fruit, groente, koffi e, cacao of noten zullen 
dan misschien niet meer verkrijgbaar 
zijn. Om dat te voorkomen, kun je de 
bijen een handje helpen. Hoe dan? 
Bijvoorbeeld door een bijenhotel in je
 tuin op te hangen. Een kant en klaar 
bijenhotel is al te koop vanaf 10 euro. 

Fruit, groente, koffi e, cacao of noten zullen Fruit, groente, koffi e, cacao of noten zullen 
dan misschien niet meer verkrijgbaar 
zijn. Om dat te voorkomen, kun je de 
bijen een handje helpen. Hoe dan? 
Bijvoorbeeld door een bijenhotel in je
 tuin op te hangen. Een kant en klaar 
bijenhotel is al te koop vanaf 10 euro. 

Paardenbloem uitsteken
De paardenbloem groeit met een lange, stevige penwortel, die meestal 
vrij diep in de grond zit. Als je de plant uit de grond probeert te trek-
ken, breekt de wortel bijna altijd af. Uit het stuk wortel dat blijft zitten 
groeit dan gewoon weer een nieuwe plant. Daarom is het belangrijk de 
paardenbloem met wortel en al uit de grond te halen. Gebruik hiervoor 
een onkruidsteker of een smal schepje. Steek recht naar beneden, 
langs de wortel en wip de plant dan op zodat de hele wortel meekomt.

Als de bijen er niet meer zijn, zullen onze land-
bouwproducten op termijn schaars worden. 
Fruit, groente, koffi e, cacao of noten zullen 

Als de bijen er niet meer zijn, zullen onze land-
bouwproducten op termijn schaars worden. 
Fruit, groente, koffi e, cacao of noten zullen 
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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

Bewoners Charlois Zuidrand volgen 
reanimatiecursus

zaterdagmorgen 23 februari namen 15 bewoners uit de wijk deel aan de vier uur durende cursus reanimeren 
met gebruik van een AeD. een Automatische externe Defi brillator (AeD) is een draagbaar apparaat dat het 
hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. 

2 buiten-AeD`s vierentwintig uur per dag bereikbaar

Sinds kort beschikt Charlois Zuidrand ook over 2 buiten-AED`s 
die vierentwintig uur per dag voor hulpverleners bereikbaar 
zijn. Daarmee voldoet deze wijk aan de zogenaamde 6 minuten
regeling. In een 6-minutenzone bieden mensen binnen 6 
minuten de juiste hulp bij een hartstilstand. Ze bellen 112,
starten met reanimeren en zetten een AED in. Hiermee ver-
groot je de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk. 
Snelle hulp maakt het verschil tussen leven en dood.

Nadat de cursisten met goed gevolg de cursus hadden af-
gerond, ontvingen zij een offi cieel diploma van de Nederlandse 
Reanimatie Raad. Zij mogen zich vanaf nu offi cieel Burger-
hulpverlener noemen.  De cursus vond plaats in de kantine 
van Punjab Cricket Club Rotterdam op de Zuiderparkweg. 
De cursus werd gegeven door Oranje Kruis bevoegde docenten 
van de vereniging St. Franciscus EHBO.

De 2 buiten-AED`s hangen bij Vakgarage Leeuwenburg en garagebedrijf Jacobs & Gouw, 
beiden gevestigd op de Charloisse Lagedijk. 

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
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avond voor bewoners. 
Wij zijn altijd op zoek naar 
mensen die ons willen 
komen helpen met diverse 
activiteiten.
Wilt u meer informatie neem 
dan contact met ons op via 
secretariaat@bocz.eu

Kort Buurt Nieuws

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

VeRKeeRS-
AcTIe 
BEWONERS 
CHARLOISSE 
LAGEDIJK
Regelmatig wordt er veel
te hard gereden op de 
Charloisse Lagedijk. daarom 
organiseerde de bewoners-
organisatie in samenwerking 
met bewoners en wijkagent-
en regelmatig verkeersacties 
waarbij wij automobilisten 
wijzen op het gevaar van
te hard rijden in 30 Km 
gebieden.

beweegbare paaltjes eindelijk 
vervangen
Het heeft bij elkaar bijna een jaar geduurd maar na heel veel 
bellen en mailen en vragen, zijn nu eindelijk de beweegbare 
paaltjes op de kruising Charloisse Lagedijk / Zuiderparkweg dan 
toch vervangen. 
De eerste melding van ons dateert al van maart 2018. Een 
automobilist had kennelijk geprobeerd over een paaltje heen te 
rijden, waarbij een van de palen schreef was komen te staan. 

INzAMeLING 
GEBRUIKTE 
KLEDING
Sinds enige tijd, staat er
bij de kantine van r.v.v. 
TransvaliaZW een grote 
blauwe kledinginzameling 
container van Laztex.
Wat Laztex kledinginzame-
ling zo uniek maakt, is dat er 
een opbrengst terug komt bij 
de inzamelaar. Daarom kan 
het inzamelen voor scholen, 
stichtingen, verenigingen 
zo aantrekkelijk zijn. Met 
een deel van de opbrengst 
kunnen zij bijvoorbeeld 
spelmateriaal, schoolreisjes, 
of overige zaken fi nancieren 
voor hun eigen instelling.
Heeft u nog gebruikte kle-
ding liggen, en wilt er vanaf?

Breng het dan naar de con-
tainer bij TransvaliaZW op de 
Charloisse Lagedijk 761.

Feestelijke start 
bijencampagne in Rotterdam
Op maandag 4 maart is bij educatieve tuin Lieven de Key van 
Natuurstad Rotterdam de nieuwe bijencampagne van provincie 
Zuid-Holland van start gegaan. 
Om wilde bijen te helpen, geeft de provincie aan alle gemeente 
en basisscholen in Zuid-Holland een bijenhotel cadeau; de 
scholen krijgen daarbij ook een lespakket. Het gaat namelijk niet 
goed met wilde bijen. En dat is een groot probleem. De wilde bij 
is voor 75 procent verantwoordelijk voor de bestuiving van onze 
planten en voedselgewassen.
De provincie stimuleert het ontstaan van bijenlandschappen in 
heel Zuid-Holland.  Een bijenlandschap is een groot netwerk 
van bloemrijke tuintjes, terreinen, bermen, akkerranden en 
groengebieden. De bij kan zo van het ene gebied met voldoende 
stuifmeel, nectar en nestelplekjes naar het andere vliegen.

Actieve bewoners gezocht!
Bent u het gehang voor de 
kachel of achter de gera-
niums zat? Heeft u zin de 
handjes te laten wapperen 
of de mouwen op te stropen? 
Kortom, heeft u hart voor de 
wijk en wilt u zich inzetten 
om de leefbaarheid in onze 
wijk te vergroten?? 
Meld u dan nu aan! 
Of het nu het houden van 
een verkeersactie tegen te 
hard rijden op de Charloisse 
Lagedijk is, of het organi-
seren van een leuke gezellige 

Ook deze zomer willen wij 
weer een verkeersactie 
gaan organiseren samen 
met bewoners. Woont u op 
de Charloisse Lagedijk of 
omgeving, en vind u ook dat 
er regelmatig TE hard wordt 
gereden? 

Doe dan mee en meldt u 
aan. Dat kan door een mail 
met uw naam en adres en 
telefoonnummer te sturen 
naar secretariaat@bocz.eu. 

De reden waarom het alle-
maal zo lang heeft geduurd 
is omdat de sloten van de 
paaltjes gecertifi ceerd dienen 
te zijn. Hulpdiensten zoals 
brandweer en ambulance 
moeten ook een sleutel 
krijgen om de paaltjes te 
kunnen laten zaken.



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.


