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Van de redactie…
Beste lezer,

Met plezier presenteren wij u wederom een nieuwe uitgave van ons huis-aan-huis  

magazine De Zuidrander. De vakanties zijn weer voorbij, de kinderen weer  

naar school, de hoogste tijd dus voor weer een nieuwe uitgave van ons drie-

maandelijks lijfblad. Met de komst van nieuwe adverteerders is ons blad  

wederom met 4 pagina`s uitgebreid. Dat betekend voor u nog meer leesplezier. 

Naast onze vaste rubrieken, is er ook weer veel ruimte ingeruimd voor artikelen 

en nieuwtjes over onze wijk. Zo is er het verhaal van fruitteler Jan Boer die 

met name in de zomermaanden veel overlast ondervind van de halsbandparkiet, 

doen we verslag van de opening van de minibieb in de wijk, is er nieuws te 

melden over de geplande komst van bouwmarkt hornbach naar bedrijventerrein 

Charloisse Poort. Verder in dit nummer een artikel over een aantal grote nieuw-

bouwplannen in onze wijk en doen we verslag van het werkbezoek dat directeur 

schone stad David Berg pasgeleden aan onze wijk heeft gebracht.

Graag vragen wij ook alvast uw aandacht voor de Burendag die op zaterdag- 

middag 28 september aanstaande door de bewonersorganisatie wordt  

georganiseerd. (Zie de aankondiging elders in dit blad) Een ideaal moment dus 

om in een ongedwongen sfeer eens uitgebreid kennis te maken met andere  

bewoners uit de wijk en de laatste nieuwtjes met uw buren uit te wisselen.

Voor nu wensen wij u heel veel leesplezier.

Redactie De Zuidrander
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BelanGriJke telefoonnuMMers 
Bewonersorganisatie BoCZ
Charloisse Lagedijk 783 - 3084 LC Rotterdam
Telefoon: 010-8 444 094
Website:  www.bocz.eu 
Vraagwijzer Charlois Zuid
Zuiderparkweg 300 - 3085 BW Rotterdam
Telefoon: 14010
Website:   www.rotterdam.nl/locaties/

vraagwijzer-charlois
  
alarMnuMMers 
alarmnummer Politie/Brandweer/ambulance
Telefoon: 112 
in niet levensbedreigende situaties
Ambulance 0180-64 33 00 
Brandweer 010-446 84 28 
Buurtagenten Pendrecht
Tamara Houtman
Theo Polderman de Jong
Thomas Schippers
Judith van Schaik
Telefoon: 0900 - 8844 
Buurtagenten Zuidwijk/Zuidrand
Loubna Laabid
Patrick Spierings
Ivana Lanting
Telefoon: 0900 - 8844 
Buurtagenten Charloisse Poort
Loubna Laabid
Telefoon: 0900 - 8844 
Dierenambulance 010-415 56 66
 
inforMatie GeMeente rotterDaM 
Alg. nummer gemeente Rotterdam
klachten mb.t. buitenruimte
Telefoon: 14010 
Gebiedscommissie Charlois
GebiedCharlois@rotterdam.nl
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
Telefoon: 14010
 
oVeriGe nuMMers 
M (Meld misdaad anoniem)
Telefoon: 0800-7000 
Milieudienst rijnmond
Telefoon: 010-473 33 33 
DCMr
Bij klachten over stank, lawaai etc.
24/7 bereikbaar
Telefoon: 0888-333 555 
ret
Telefoon: 0900-500 60 10

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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Pech onderweg!!

Bel dan de scooterpechhulp lijn

Tel: 06 1850 0437

U wordt zsm geholpen.

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 afhalen als daar zitten is altijd 

weer genieten.

Traditioneel
en heerlijk

chinees eten

De halsbandparkiet teistert de nederlandse fruittelers. het vogeltje eet namelijk al hun fruit op. een groot probleem, dat ver-
schillende telers nachten wakker houdt. 

van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).  
Voor nog veel meer schade wordt de komende jaren gevreesd, 
omdat de exotische vogel zich als een razende uitbreidt  
in ons land.

”De hele zomer ben ik bezig die 
beesten uit mijn boomgaard te ver-
jagen”, zegt Boer. ”Vorig jaar ging 
het nog om enkele tientallen parki-
eten, maar deze zomer waren dat er 
honderden.”
De halsbandparkiet, oorspronkelijk 
uit Azië en Afrika, was in de jaren 
negentig een gewild volièrevogeltje 
in ons land. Doordat er een aantal 
zijn ontsnapt of vrijgelaten, komt de 
knalgroene exoot nu ook in het wild 
in ons land voor. 

De vogel was de afgelopen jaren 
vooral in steden en parken in de 

halsbandparkiet drijft fruitteler 
Jan Boer tot wanhoop

Ook de boomgaard van Jan Boer, fruitteler aan de Charloisse  
Lagedijk, wordt sinds een paar jaar geteisterd door het  
vogeltje. "Ik ben vooral bezig met het beestje weg te jagen", 
zegt Boer, "want als ik dat niet doe gaat meer dan 10 pro-
cent van mijn fruit verloren". Volgens 
Boer gaat de halsbandparkiet mees-
tal dood in de winter, maar is het de 
schuld van mensen dat ze steeds 
langer blijven leven.

Wat hij ooit bestempelde als een 
schattig leuk vogeltje, is inmiddels 
zijn grootste nachtmerrie geworden. 
Met honderden tegelijk vernielden 
halsbandparkieten ook deze zomer 
weer een groot deel van de appel- en 
perenoogst van fruitteler Jan Boer. 

En hij is niet de enige gedupeerde. 
Elf fruitteeltbedrijven, verspreid door 
het land kampen met schade ve- 
roorzaakt door de halsbandparkiet, 
zo blijkt uit onderzoek in opdracht Lees verder >
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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

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

het raadsel van de kunstgrasmatten bij de voormalige voet-
balvereniging toGr aan de Charloisse lagedijk is opgelost.  
Ze lagen vijf maanden onafgedekt op het bouwterrein, omdat 
één gecertificeerd verwerkingsbedrijf in nederland was afge-
brand en het tweede gestopt bleek te zijn omdat de brandweer 
de vergunning had ingetrokken. rotterdam moest zodoende  
helemaal uitwijken naar Denemarken.

Inmiddels zijn de matten van de bouwplaats afgevoerd. Maar  
er is wel gewacht op de aanleg van een tijdelijke bouwweg 
omdat het niet gewenst was om de afvoer via de Charloisse 
Lagedijk te transporteren in verband met gevoeligheid bij be-
woners.

Volgen het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en  
Milieu), dat onderzoek deed naar kunstgrasmatten, is er van 
gezondheidsrisico’s geen sprake. Om zeker te weten dat er  
op de ASVZ-locatie – waar de matten van TOGR zich bevon-
den – geen verontreiniging is achtergebleven, zal een toplaag 
onderzoek gedaan worden op een NEN-pakket (o.a. zware 
metalen en PAK). Tevens zal het grondwater worden onder-
zocht. De BOCZ zal ter zijne tijd worden geïnformeerd over de 
uitkomst van het onderzoek. 

oude kunstgrasmatten toGr 
naar Denemarken

Randstad te vinden, maar breidt zijn 
leefgebied in groten getale uit naar 
het platteland. Met name in de zo-
mermaanden als de appels en peren 
rijpen.

”Verjagen is bijna onmogelijk”, zegt 
Boer. ”De vogels zijn niet bang  
voor mensen en gewend aan harde 
geluiden. Van ’s morgens vroeg tot  
’s avonds laat loop ik de zomermaan-
den schreeuwend en klappend door de 
boomgaard, maar ze strijken rustig een 
paar meter verder weer neer.” Boer 
schat dat zeker 10 procent van zijn 
oogst opgevreten word door de hals-
bandparkieten. ”Het is een plaag.

Het kennis- en adviesbureau CLM, dat 
in opdracht van de NVWA het onder-
zoek naar de schade die de parkiet 
veroorzaakt, uitvoerde schat het aan-
tal halsbandparkieten in ons land op 
ruim 10.000. ”In Azië eten de vogels 

ook zaden van allerlei graansoorten, 
waaronder maïs”, zegt Henk Kloen een 
van de onderzoekers. ”Maïs wordt ook 
in ons land op grote schaal verbouwd. 
Er zijn nog geen schademeldingen  
van maisboeren, maar als de hals-

Vervolg Jan Boer

bandparkiet maïsvelden als voedsel-
bron ontdekt, zal de schade in ons 
land nog veel harder oplopen.”



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

08
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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

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

Rotterdam. Daarnaast heeft het bestuur van de BOCZ een 
eerste kennismakingsgesprek gevoerd met ontwikkelmanager 
Edwin de Kruijf. Ook directe omwonenden zijn door het be-
drijf geïnformeerd over de bouwplannen. Met de bouw zal pas 
worden gestart als tenminste 70% van de nieuwe woningen is 
verkocht.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op deze 
locatie, meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via de website: 
www.natuurlijkstads.nl

na het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan 
Charlois Zuidrand in februari 2017, zijn er flink wat nieuw-
bouwplannen in onze wijk. her en der zijn er diverse nieuw-
bouwplannen van particulieren, maar ook projectontwikkelaars 
zien kansen. 

Zo wil het bedrijf BOLTON Ontwikkeling uit Woerden vijftien 
nieuwe woningen in het duurdere segment gaan realiseren 
aan de Charloisse Lagedijk 830-832, de zogenaamde Kruide-
nierslocatie. Bolton Ontwikkeling is een projectontwikkelaar die 
staat voor een transparante afweging van belangen. 
En ook voor duidelijkheid, creatieve oplossingen en het streven 
naar langdurige relaties. Bolton Ontwikkeling ontwikkelt pro-
jecten waarin mensen zich prettig voelen en die bijdragen aan 
een beter leefmilieu.

Bolton is druk bezig met de laatste ontwikkelingen van de 14 
onder één kapwoningen en 1 vrijstaande woning op kavels 
variërend van ca. 450 m2 tot bijna 1000 m2. Inmiddels is een 
aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente 

nieuwbouw Charloisse 
lagedijk
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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, 
• gecertificeerde 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
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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!

De adviescommissie Detailhandel Zuid-holland is gevraagd 
een advies uit te brengen over de eventuele komst van  
mega-bouwmarkt hornbach naar bedrijventerrein Charloisse 
Poort. op basis van een flink aantal overwegingen komt de 
adviescommissie tot een negatief advies.

In het concept ontwerp projectbestemmingsplan wordt voor-
zien in het wijzigen van de bestemming van de locatie aan de 
Driemanssteeweg 15 te Rotterdam. De betreffende locatie is 
thans in gebruik als autobedrijf. De wijziging van het bestem-
mingsplan moet de vestiging van een grootschalige bouwmarkt 
(Hornbach) mogelijk maken.

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk  
van een bouwmarkt, met een maximale oppervlakte van 
9.500 m² bvo; een tuincentrum, met een maximale opper-
vlakte van 4.930 m² bvo, waarvan 3.100 m² overdekt en 
1.830 m² onoverdekt; een met de bouwmarkt/tuincentrum 
functioneel verbonden drive-in met een maximum opper-
vlakte van 6.425 m2 bvo; en niet-zelfstandige horeca, met 
een maximale oppervlakte van 250 m² bvo.

Het provinciaal beleid sluit de komst van tuincentra en bouw-
markten op de beoogde locatie niet uit, echter het bestem-

men van meters voor dergelijke activiteiten betekent dat  
er extra meters met een detailhandelsbestemming aan de  
huidige voorraad worden toegevoegd en vraagt dus om een 
goede onderbouwing. De adviescommissie is van mening dat 
het concept ontwerp bestemmingsplan en de daaraan ten 
grondslag liggende onderzoeken van STEC en BRO de vraag 
naar extra meters voor bouwmarkten en tuincentra in de regio 
onvoldoende onderbouwen.

locatiekeuze
De locatiekeuze voor Charlois is evenmin goed onderbouwd.  
Uit de toegezonden stukken blijkt dat er ook plannen zijn 
voor een grootschalige bouwmarkt annex tuincentrum in  
Spijkenisse. Een locatie-onderzoek, waarin potentiële locaties 
op distributieve ruimte en regionale effecten waren vergele-
ken was volgens de adviescommissie nodig geweest. 

De globale vergelijking tussen Charlois en Spijkenisse die 
nu is opgenomen in het advies van de metropoolregio is  
hiertoe niet voldoende. De conclusie is immers dat er weinig 
zwaarwegende ruimtelijk-kwalitatieve verschillen zijn tussen 
de beide locaties. De adviescommissie is niet overtuigd van 
het argument dat het verschil in planstatus doorslaggevend is 
voor een locatiekeuze ten gunste van Charlois.   

negatief advies komst bouw-
markt hornbach

Lees verder >
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Verkeer
De BOCZ maakt zich zorgen over een forse toename van de 
verkeersonveiligheid en het ontstaan van een verkeersinfarct 
bij de komst van een vestiging van Hornbach. Uit de verkeers-
ongevallenregistratie database (VIAstat) blijkt namelijk dat met 
enige regelmaat ongelukken hebben plaatsgevonden. 

Dit nog zonder een vestiging van Hornbach in de omgeving 
die een enorme verkeersaanzuigende werking heeft met alle 
verkeersveiligheidsrisco’s van dien. Om die reden heeft het 
bestuur van de BOCZ een officiële brief naar de Gebiedscom-
missie Charlois gezonden, waarin wij onze zorgen uitspreken 
en een alternatieve ontsluiting direct op de Groene Kruisweg 
adviseren.

Het volledige rapport van de Adviescommissie Detailhandel 
kunt u teruglezen op de website van de commissie: 
www.adviescommissiedetailhandel.nl.

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

Nieuwe locatie per 1 september !
 

‘Vakgarage Leeuwenburg en US Carcenter Pietersen zijn per 1 september gefuseerd, 

en gaan verder onder de naam Vakgarage Jaco Smith.’

 

Nieuw adres:

Waalhaven Zuidzijde 6 - 3088 HH Rotterdam - Tel: 010-480 49 67 - info@vakgaragejacosmith.nl

www.vakgaragejacosmith.nl  

Al sinds 1974 uw vertrouwde adres 
voor fietsen (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@demikfietsen.nl

www.demikfietsen.nl

Openingstijden
Di. t/m vri. 08.30 tot 17.30 uur
Za. 08.30 tot 16.00 uur
Zo. en ma. gesloten

opening Minibieb Charlois Zuidrand 

Vervolg Hornbach

op zondagmiddag 14 juli werd in aan-
wezigheid van een aantal bewoners de 
eerste minibieb in Charlois Zuidrand 
feestelijk geopend. ook tV Charlois was 
aanwezig om opnamen te maken voor 
het wijkjournaal.

In heel Nederland zijn de afgelopen 
jaren bibliotheekvestigingen gesloten 
of samengevoegd door bezuinigingen. 
Boekwinkels hebben het lastig door 
onder andere online concurrentie en 
digitaal aanbod. 

Een minibieb kan net even die heel 
toegankelijke manier zijn om aan een 
lekker leesboek te komen. Het principe 
van een minibieb is 'geef een boek, 
neem een boek'. De beheerder of 'stew-
ard' van de minibieb zorgt bij de start 
van de minibieb voor een leuke begin-
voorraad. 

De buurtbewoners kunnen vervolgens 
een blik werpen op de titels en een boek 
uit de kast nemen, en er een eigen boek 
voor in de plaats zetten. Een boek lenen 

en na lezing weer terugzetten kan ook. 
Alle genres zijn aanwezig in de mini-
bieb, van kinderboek tot roman. 

Adres minibieb: aan de gevel van 
Charloisse Lagedijk 643

De minibieb is ook aangemeld bij:
www.minibieb.nl
www.kinderzwerfboek.nl
www.minibibliotheek.nl
Zo kunnen ook mensen van buiten de 
wijk onze minibieb vinden.
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 w w w . p r o - c a m s . n l

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...

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 het NK Junior Moto Racing strijden jongens en meisjes 
vanaf 6 jaar om het Nederlands kampioenschap motorracen 
in 6 categorieën. De junior A klasse is voor veel rijders de 
eerste échte race-competitie. Samen met leeftijdsgenootjes 
vechten voor het podium en onderling van elkaar leren  
tijdens trainingen en races. Een raceseizoen duurt meestal 
van eind maart tot begin oktober. Per seizoen worden voor 
de cup ongeveer negen wedstrijden verreden. Daarnaast 
wordt er ieder weekend getraind. 
Dean zit al vanaf zijn vijfde jaar op de motor. Vorig jaar heeft hij 
voor het eerst meegedaan aan het NK voor junioren en is toen 
als 5e geëindigd van de zeventien deelnemers. Ook dit jaar 
doet hij weer mee, en staat momenteel met nog 1 wedstrijd te 
gaan en 34 punten voorsprong op de nummer 2 stijf bovenaan 
in het klassement. 

Ook bij het motorracen voor junioren gaat het er best profes-
sioneel aan toe. Dean is daarom nog op zoek naar sponsors. 
Sponsors krijgen met hun bedrijfsnaam een plekje op de  
aanhanger van Dean. Zo gaat u bedrijf het hele land door.  
Bent u als bedrijf na het lezen van dit bericht geïnteresseerd 
en wilt u Dean sponsoren, neem dan even contact op via  
deangouwracing@gmail.com. Dean heeft ook een eigen  
Facebookpagina en is tevens te vinden op Instagram onder de 
naam Dean Gouw Racing #21. 

Dean heeft ook een Club van 50. Dat is voor mensen die  
Dean wel willen steunen, maar geen bedrijf hebben. De kosten 
zijn dan € 50,- voor een heel jaar. Wij wensen Dean heel veel 
succes met zijn sport, en vermoeden dat we nog heel veel van 
hem gaan horen.

Maar weinig bewoners weten dat we een jonge racefanaat in onze wijk hebben wonen, zijn naam is Dean Gouw en hij is 8 jaar oud. 
Dean is helemaal gek van minibike racen, en doet mee aan het nederlands kampioenschap voor junioren. 

Maak kennis met 
motorracefanaat Dean Gouw
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op maandag 22 juli bracht directeur schone stad, David Berg, VVD raadslid Pascal 
lansink en gebiedscommissielid ronald tol, op ons verzoek een uitgebreid werkbezoek 
aan onze wijk. Dit n.a.v. het door ons in juni van dit jaar gemaakt Zwartboek Buiten-
ruimte. 

De laatste maanden is er veel mis met de buitenruimte in onze wijk, en het lijkt alleen  
maar erger te worden. Tijdens ons gezamenlijk rondje door de wijk hebben wij  
de bezoekers op een aantal zaken in de buitenruimte gewezen die niet goed gaan. 
Met name de vele illegale grofvuil stortingen, en het slechte onderhoud van de  
buitenruimte in het algemeen zijn de bewonersorganisatie een doorn in het oog.  
Tijdens ons gezamenlijk ritje door de wijk konden we direct ook weer een grofvuil 
storting in de Hansweertstraat melden. 

De directeur heeft beloofd dat er nu serieus naar onze klachten zal worden gekeken. 
Niet alles zal direct worden opgelost, maar de intentie om het vanaf nu beter te gaan 
doen is zeker aanwezig. Wij danken beide heren voor het bezoek aan de wijk en hun 
luisterend oor. 

U kunt het Zwartboek Buitenruimte en het schriftelijk antwoord daarop van de  
gemeente Rotterdam teruglezen op onze website onder de knop Dossiers. 

Werkbezoek 
directeur schone stad
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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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Tuin & Erf tips!

Bewaartips voor appels & peren
Vers fruit uit eigen boomgaard smaakt onovertroffen. Maar als uw 
appels en peren in de herfst rijp zijn, valt er bijna niet tegenop te eten. 
Geen nood, veel rassen zijn lang houdbaar. Op de juiste manier 
bewaard, kunt u tot diep in de winter van uw eigen oogst genieten.

tuindecoratie
Je tuin is een verlengstuk van de woonkamer, 
dus maak hem gezellig met tuindecoratie. 
Buitendecoratie is weerbestendig dus alle 
accessoires kunnen gerust buiten blijven. 
Geen kale muren, schuttingen of vloeren 
in de tuin, voor elke plek is er een leuke 
tuinaccessoire te vinden. 
Op de site van www.mooilandelijk.com vind 
je heel veel tuindecoratie. Voor iedere tuin, 
groot en klein, hebben zij mooie en betaalbare 
tuindecoratie.

overlast plaagdieren
In Rotterdam komt de rat relatief veel voor, omdat hij in 
onze omgeving alles vindt wat hij nodig heeft. Hij nestelt 
graag aan walkanten, in riolen en in of onder gebouwen. 
Daar vermenigvuldigt hij zich snel. Een wijfje kan tijdens 
haar leven meer dan honderd jongen werpen.

De hulp van bewoners is onmisbaar in het voorkomen van 
ratten in en om hun huis. Door geen stadsdieren te voeren 
bijvoorbeeld en geen voedsel rond te laten slingeren.

rat in huis of tuin
Heeft u ratten in uw woning? Wij vinden het belangrijk 
dat daar snel op wordt gehandeld. Om een levende rat 
in huis te melden, kunt u ons 24 uur per dag bereiken 
op nummer 14 010 (lokaal tarief). We komen dan zo 
spoedig mogelijk naar u toe.

rat in buitenruimte
Voor het melden van een rat in de buitenruimte, kunt 
u bellen met de gemeente Rotterdam. Maar u kunt ook 
een digitale melding doen bij Loket Plaagdierbeheersing. 
Ga daarvoor naar www.rotterdam.nl/loket/plaagdierbe-
heersing-ongediertebestrijding. Naar elke melding doen 
zij onderzoek.

is op vakantie gaan echt nodig?
 
 

Vakantie, zes weken geen studenten, zes weken niet nadenken over de projecten waar ik druk  

mee ben, zes weken leuke dingen doen met Corné en Sanne. Voordat we hier woonden, gingen  

we meerdere malen per jaar op vakantie. Hoe verder hoe beter. Australië, Fiji, Chili en meer  

bijzondere plekken hebben we de afgelopen jaren bezocht.

 

Met een kleintje, blijven we nu even dichtbij huis. Vorig jaar zijn we in de zomer niet op vakantie  

geweest maar hebben vanuit huis diverse uitstapjes ondernomen. Na die zes weken echter, miste  

ik toch het ‘even-weg-van-huis' gevoel. Dus dit jaar hebben we op een camping in een schitterend 

natuurgebied in Friesland, een stacaravan gehuurd.

 

Na een autorit van ruim 2 uur, waarin we Sanne en onszelf de hele weg hebben vermaakt met  

Woezel & Pip en Bumba muziekjes, kwamen we aan bij de camping. Bij onze caravan stond een  

fijne partytent in het tuintje wat ons verkoeling zou brengen op de momenten dat Sanne overdag 

slaapt.  Ik liep via een klein trapje. de Stacaravan in om onze tassen op te bergen.  

Corne komt binnen en die zegt 'Ojee Estel, ik kan niet rechtop staan'. De stacaravan had een  

stahoogte van 195m en Corne is 2.03m lang. Oeps. Het bed was 1.90m lang muur tot muur.  

We hebben snel de benodigdheden voor het zwemmen gepakt en zijn in 2 minuten naar het meertje 

gefietst. We zijn met zijn drieën van de glijbanen gesjeesd, hebben lekker gesparteld in het water, 

zandbergjes gebouwd, we hadden de grootste lol.

 

'S Avonds legden we Sanne op bed om vervolgens relax op het terras te genieten. Maar, daar  

hoorden we gestommel, en kleine kindervoetjes over het laminaat schuifelen. Vervolgens keek daar 

om het hoekje van de caravaningang een klein meisje ons lachend aan. 'IK ben wakker!' riep ze hard. 

Sanne kon blijkbaar zelf uit het campingbedje klimmen, wat ze thuis niet doet. Uiteindelijk is ze later 

die avond samen met ons naar bed gegaan. Met zijn drieën in een twijfelaar van 1.90m. Corne die 

zichzelf had opgevouwen en de hoge temperaturen in het huisje (het was de week van de extreme 

hitte) hadden hun weerslag op onze nachtrust gehad. De volgende dag hebben we het slaapgebrek 

i.c.m. de peuter pubertijd van Sanne volledig mogen ervaren. Sanne had geen zin om te fietsen en 

was saggerijnig. Binnen in de caravan was het inmiddels al boven de 30 graden.

 

Is dit nou vakantie? Bespraken Corné en ik aan het water. De ingewikkelde Sanne, hoge temperaturen, 

de te kleine stacaravan.  Nee,  was ons antwoord. Dit houden we geen dag langer vol. De volgende 

dag zou de temperatuur nog verder oplopen. We besloten om ons verlies te nemen en in te pakken. 

Onze midweek in Friesland hebben we ingekort tot 1 nacht.

 

'S avonds in onze eigen tuin,  kwamen we tot de slotsom "wat wonen we toch heerlijk, hier kan  

gewoon geen camping tegenop". Waarom zouden we op vakantie gaan als we hier wonen!  

We hebben alle drie heerlijk geslapen en werden lekker fris weer wakker met zicht op onze eigen tuin.

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. 

Goed plukken
Een lange houdbaarheid van uw 
fruit begint bij de oogst. Iets onrijp 
fruit bewaart het best. 
Pluk alleen wanneer het fruit goed 
droog is. Een nat gewas geeft 
meer kans op schimmelinfecties. 
Het fruit moet daarna zo droog 
mogelijk de opslag in. 

ruimte
Geef het fruit in de opslag de 
ruimte. Bewaar appels en peren 
in platte kistjes of fruitdozen. 
Leg 1 laag fruit per kistje. Ideaal 
is wanneer de vruchten elkaar 
niet raken. Leg ze in ieder geval 

niet klem tegen elkaar, want elke 
druk op de vrucht veroorzaakt na 
verloop van tijd beursheid. 

opslagruimte
De ideale opslagruimte is donker, 
koel en iets vochtig en heeft een 
ventilatieopening. Een kelder 
met een raam op het noorden is 
ideaal. Verder voldoet elke koele, 
vorstvrije ruimte. Een ruimte met 
een betonnen of stenen vloer 
heeft wel de voorkeur. 
Bewaar het fruit onbereikbaar 
voor knaagdieren, bijvoorbeeld op 
vrijstaande schagen. Haal geurig 
rijp fruit tijdig uit de opslag.

Gedroogde hortensia`s
De bloemen van de Hortensia`s kunnen 
maandenlang mooi blijven. Daarvoor zijn 
wel de afgeharde bloemen nodig. Jonge 
bloemen verwelken snel en drogen niet 
mooi op. Bloemen waarvan het bloemblad 
stevig aanvoelt drogen prachtig in. 
Vul de vaas met 5 cm water en zet hier de 
stelen in. Zorg dat het blad niet aanraking 
komt met het water. Zet de bloemen licht 
maar niet zonnig en vul het water niet meer 
bij. De bloemen drogen nu heel langzaam 
in en blijven maandenlang mooi.

anti-Vlo
Smaakvolle gezonde gistsnoepjes voor 
kat of hond tegen parasieten als vlooien, 
luizen, teken en wormen. De snoepjes 
op basis van knoflook en natuurkruiden 
bestrijden dit ongedierte op een 
natuurlijke manier en bevatten boven-
dien allerlei vitaminen en mineralen. 
Prijs € 3,50 www.biofooddiervoeding.nl 
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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.

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

De stichting sint Clara kinderbos heeft bij Citylab010 een  
aanvraag ingediend voor een financiële bijdrage voor de vestig-
ing van een theehuis in het Zuidelijk randpark. De stichting 
houdt zich bezig met de verbetering van de bruikbaarheid van 
het gebied maar werkt bij dit initiatief nauw samen met zorg- 
organisatie komPass, een zorginstelling voor autistische jongeren. 

CityLab010 is een ondersteuningsprogramma met een jaarlijks 
budget van ruim 3 miljoen euro voor initiatiefnemers die aan 
hun droom voor Rotterdam willen werken. 
Tot en met 14 juni konden initiatiefnemers met een sterk  
projectplan een startbudget aanvragen. Inmiddels is het  
subsidieloket van de gemeente Rotterdam gesloten voor aan-
vragen en is de beoordelingsfase gestart.

Clarabos, Molenweide en Vrijenburgbos hebben potenties van 
een prachtig natuur en recreatiegebied. Met name de Blauwe 
verbinding biedt watersporters ongekende mogelijkheden.  
Door een theehuis, gerund door de cliënten van KomPass, wordt 
het gebied aantrekkelijker voor de toekomstige recreanten. 
De cliënten van KomPass zullen onder leiding van een ervaren 
manager het theehuis gaan exploiteren en de kanoverhuur be-
heren. Op deze wijze doen ze nuttige praktijkervaring op in een 
sociale onderneming.

Na de zomer selecteert een Stadsjury de beste projectplannen 
die een startbudget verdienen en biedt dit aan in een juryrap-
port aan het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Rotterdam. Dan wordt bekend welke initiatieven met 
hulp van CityLab010 in 2019 van 
start kunnen gaan.

Aanvraag 
Theehuis 
“De Verbinding”
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kort Buurt nieuws

Vakgarage leeuwenburg is verhuist
Per 1 september heeft Vakgarage Leeuwenburg haar werkzaam-
heden uitgebreid middels een fusie met Pietersen US Carcenter 
gelegen aan de Waalhaven Zuid Zijde 6 Rotterdam. Vakgarage 
Leeuwenburg en Pietersen US Carcenter zullen bij deze unieke 
samenwerking verder gaan onder de naam Vakgarage Jaco Smith. 
Hun vertrouwde team bestaande uit: Hans van der Vorm,  
Ron Mulder, Jeroen Blijenburg, Natascha & Jaco Smith krijgen 
middels deze samenwerking een aangename uitbreiding, zodat 
zij klaar zijn voor de toekomst.  De garage blijft bereikbaar op het 
voor u bekende telefoonnummer 010-480 49 67. Zij kijken er 
naar uit om u te mogen verwelkomen op hun nieuwe locatie.

TENTENKAMP ontruiMD
Regelmatig hebben wij in onze wijk last van daklozen die illegaal 
kamperen in een van de parken in onze wijk. [Drechterweide of 
Lage Weide] Maandag 15 juli was het weer zo ver.  Op die dag 
zijn door een aantal mensen van Toezicht & Handhaving, na 
diverse meldingen van onze kant, twee tenten, een fiets en een 
fietskarretje verwijderd. 
Tijdens de doorzoeking van de twee tenten werd naast persoon-
lijke spullen zoals kleding ook inbrekersgereedschap aangetrof-
fen. De eigenaar van de tenten werd niet aangetroffen. Mocht u 
zelf ook zien dat er tijdens de zomermaanden in de parken word 
gekampeerd, meldt dit dan bij de wijkagent of de gemeente 
Rotterdam [Toezicht & Handhaving] 

Waarschuwingsborden geplaatst
Enige tijd geleden, heeft de BOCZ aan de gemeente Rotterdam 
gevraagd om bij de ingang van het bouwterrein van ASVZ in de 
Krabbendijkestraat waarschuwingsborden te plaatsen die auto-
mobilisten waarschuwt voor in en uitrijdend bouwverkeer. Omdat 
er, ondanks de 30 Km zone in de Krabbendijkestraat, vaak veel 
harder word gereden ontstaan er soms gevaarlijke situaties omdat 
men niet verwacht dat er opeens bouwverkeer vanaf het bouw-
terrein komt. De borden zijn nu uiteindelijk geplaatst. Daarmee is 
de situatie ter plaatse hopelijk een stukje veiliger geworden. 

BuitenBeter app
Kapotte straatverlichting, 
wateroverlast, een scheve 
stoeptegel, een overvolle af-
valcontainer of een fietswrak 
gezien? Als er iets vuil of 
kapot is op straat kunt u het 
eenvoudig in vier stappen 
melden bij de gemeente met 
de BuitenBeter app op uw 
smartphone. Als u op straat 
iets ziet dat kapot of vuil is, 
maakt u op die locatie me-
teen een melding. Maak een 
foto met uw mobiele telefoon, 
voeg de locatie waar het om 
gaat toe (via GPS), geef het 

nieuwbouw Van Mossel Autolease 
Van Mossel Autolease Rotterdam gaat een vestiging openen 
in Rotterdam. 'Vanaf 2020 zitten zij samen met Van Mossel  
Mercedes in een schitterend pand aan de Driemanssteeweg 560 
in Charlois', zegt commercieel directeur Lars de Vreij trots.
Van Mossel heeft al meerdere vestigingen in de regio Rijnmond.  
O.a. in Hellevoetsluis, de Soerweg, Autolettestraat, Schuttevaer-
weg en Driemanssteeweg in Rotterdam. Van Mossel bestaat 70 
jaar. Dit jubileum vieren zij onder meer met een unieke stap in de 
historie van het bedrijf, een commercial op de landelijke televisie.

probleem aan, voeg een om-
schrijving toe en uw melding 
is klaar. Zo eenvoudig is de 
BuitenBeter app te gebruiken. 
Kijk voor meer informatie over 
deze handige app op www.
rotterdam.nl/buitenbeterapp.
De app is te downloaden via 
www.buitenbeter.nl/apps.

Second Life
gespecialiseerd in ontruimen van

woningen en bedrijfspanden.

Kringloop Second Life
Baarlandhof 51
3086 EA Rotterdam Zuid (wijk Pendrecht)
(Plein 1953 achter de Action)
Telefoon  06-54325279

Bij Kringloop Second Life doen wij er alles aan, om wat in en om het 
huis speelt, een 2e leven te geven. Zo voorkomen we samen dat de 
milieuparken overuren draaien en maken we mensen weer blij door 
spullen wederom een nuttige bestemming te geven.

Kringloop Second Life is actief als huisontruimer en levert meer dan  
alleen kwaliteit, service en scherpe offertes. Uw woning of bedrijfs-
ruimte zal discreet en professioneel worden ontruimt. 
Bent u benieuwd naar onze werkzaamheden of wilt u graag een 
gratis offerte aanvragen, neem dan geheel vrijblijvend contact met 
ons op. Ons Team staat altijd tot uw beschikking voor al uw vragen! 
Kom langs of bel ons 06-54325279.

Kringloop Second Life is een werkende V.O.F. dat gespecialiseerd is  
in het vakkundig ontruimen en het bezemschoon opleveren van 
woningen en bedrijfspanden. 

Ook voor het verhuizen van senioren naar bijvoorbeeld een verzorgings- 
tehuis of kamer (van groot naar klein) bent u bij ons op het juiste adres. 

Kringloop Second Life wordt ingeschakeld om diverse redenen. 
Wij komen bijvoorbeeld in actie bij de volgende situaties:
 Overlijden
 Emigratie
 Faillissement
 Samenwoning
 Scheiding

Eigen wagenpark 
Wij zijn in staat op korte termijn u te 
verhuizen of de woning te ontruimen.

We hebben een eigen in/uitpak team !
En in noodgevallen kunnen wij ook voor 
u tijdelijke opslag realiseren.

Donateur aan het Nationaal Ouderenfonds
Kringloop “Second Life“ is een organisatie 
die zich vooral bezig houdt met het milieu.

VaKKuNDig ONtruimEN EN bEzEmSchOON OpLEVErEN
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Burendag
op 28 september 2019 viert nederland voor de veertiende   
keer Burendag. Voorgaande jaren was het steeds een groot 
nationaal feest. 

Vorig jaar deden in heel Nederland bijna 1 miljoen mensen 
mee! Samen ondernamen zij allerlei activiteiten die de buurt 
leuker maakten en hen nader tot elkaar brachten.
Ook de BOCZ doet dit jaar weer mee aan burendag.  
Op zaterdag 28 september van 12.00 tot en met 15.00 uur 
organiseren wij een gezellig middag voor alle buurtbewoners  
van Charlois Zuidrand. Wij zorgen voor een muziekje en een 
(gratis) kopje koffie of thee met een lekkere appelpunt met 
slagroom. Voor de jonge bezoekers zijn er pannenkoeken  
met stroop en limonade. Verder is er ook een kleine boeken-
markt, waar u gratis een boek mag meenemen. Ook kunt u 
kennismaken met alle boerderijdieren.

Tijdens deze middag kun u tevens kennismaken met een van 
onze wijkagenten van Politie Charlois. Bij hem/haar kunt u 
terecht voor alle vragen over veiligheid en inbraakpreventie. 
Ook zal er iemand van Stadsbeheer aanwezig zijn waar u 
terecht kunt voor alle vragen over de buitenruimte in de wijk. 
En natuurlijk zullen ook de bestuursleden van de bewoners-
organisatie er zijn om u welkom te heten en al uw vragen  
te beantwoorden. Tevens bestaat de mogelijkheid om u in te 
schrijven als lid van de bewonersorganisatie. 

locatie:
Tuin Stadsboerderij De Vier Heeren
Charloisse Lagedijk  918 

Lidmaatschap BoCZ
De bewonersorganisatie BoCZ is in 2013 opgericht vóór en dóór bewoners van Charlois Zuidrand.  
Wij zijn een vereniging die de belangen van onze bewoners en ondernemers ter harte neemt, 
vertegenwoordigt en verdedigt.

24
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28 september is het weer burendag!]

GRATIS
KOFFIE/THEE MET 

APPELGEBAK 

VOOR DE KIDS:

LIMONADE EN 

PANNENKOEKEN

LEER JE 
BUREN 
KENNEN!!

NEEM GERUST IEDEREEN MEE!

Zaterdag 28 september 2019
12.00 – 15.00 uur 

Locatie: Stadsboerderij Vier Heeren
             Charloisse lagedijk 918
 
Met informatiemarkt, muziek en 
leuke activiteiten. 
Samen werken aan een leuke buurt!

BURENDAG CHARLOIS ZUIDRAND

UITNODIGING

Voor inlichtingen: bewonersorganisatie BOCZ Tel: 010-8 444 094 secretariaat@bocz.eu

LEER JE 

Zaterdag 28 september 2019
12.00 – 15.00 uur

Locatie: 
             Charloisse lagedijk 918Met informatiemarkt, muziek en 

leuke activiteiten.

CHARLOIS ZUIDRAND

Schrijf je nu in via onze website 
www.bocz.eu/lidmaatschap-bocz

Als inwoner van de wijk Charlois Zuidrand kun 
je lid worden van de Bewoners-organisatie.  
Daarmee ondersteun je de diverse activiteiten 
die door het jaar heen voor de buurtbewo-
ners georganiseerd worden. De enige vereiste 
die er is om lid te mogen worden van onze 
Bewonersorganisatie is dat je officieel woon-
achtig bent in Charlois Zuidrand. 

De contributie bedraagt slechts € 25,- per 
jaar voor bewoners, en € 50,- per jaar voor 
ondernemers uit de wijk. Het lidmaatschap 

geldt per huishouden, ongeacht het aantal 
personen in het huishouden.  
Onze leden zijn van groot belang voor de  
Bewonersorganisatie, zij zijn immers ons 
klankbord en onze steun in de rug bij alle 
overleggen die wij voeren. Kortom: hoe meer 
leden wij hebben, hoe beter wij alle bewoners 
van de wijk kunnen vertegenwoordigen!
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Festival Jazz international
Jazz International brengt grote en veelbelovende jazzartiesten naar Rotterdam voor een weekend vol optredens. 
Dit jaar staat de Rotterdamse scene en sound centraal. Jazz, hiphop, electronica, impro en vele crossovers typeren 
het programma, dit alles met Rotterdams karakter. Ontdek en beleef vernieuwende muziek op de huid van de musici.

De ervaring 
De Bovengrens ii
Cabaretier lebbis zet in Walhalla zijn tent op. 
Wacht, hij legt het zelf even uit: 

"42. Dat is, volgens The Hitchhiker's Guide to the Galaxy , het antwoord op 
de zin van het leven. Volgens mij is het 'iets meemaken'. Dat er iets gebeurt. 
En dan maar kijken hoe je erop reageert. En het toppunt van iets meemaken 
is 'een ervaring'. 
Dat je iets meemaakt en dat je het een paar jaar later nog weet. Eerste keer 
te veel gedronken. Die ene gitaar waar je altijd op speelt. Een verhaal dat je 
leest. Ervaringen zijn scheerlijnen van je geest. Mooi gezegd he! 
Net als bij een De Waard tent. Hoe meer scheerlijnen hoe strakker hij staat. 
En hoe steviger hoe mooier. Nou. Dat doet een ervaring. 
In De Bovengrens deel 1 heb ik gekeken waar we te ver gaan. Nog meer eten, 
meer reizen, meer series kijken. Meer. En het brengt ons weinig. 
In De Ervaring ga ik kijken hoe we weer iets kunnen ervaren. 
Hoe we de scheerlijnen weer op spanning brengen. 
Nou, als u dit allemaal gelooft gaat u een topavond tegemoet! "

Vr 4 okt
kleine Walhalla www.theaterwalhalla.nl
Tijd: 20:30 Prijs: € 16,00

Vrijdag 25 oktober
The New Rotterdam Jazz Orchestra feat. Jason 
Lindner, The Pack Project met Efe Erdem, 
Greg Ward’s Rogue Parade en Melissa Aldana.
locaties op De kop: lantarenVenster, 
nederlands fotomuseum.

Zaterdag 26 oktober
Re:Freshed Orchestra, Arp Frique & Family, 
Sarathy Korwar, Delvon Lamarr Organ Trio feat. 
Benjamin Herman, Doppler Trio, ALEXANDER en 
Yannick Hiwat Quintet. Op de Kaap-special: Crime 
Jazz, NuMoonLab, Erasmus Jazzprijs winnaars, 
Eric Vloeimans Carte Blanche en Ghasem 
Batamuntu & The Nu Nova Compound. 
locaties op De kop: lantarenVenster, nederlands 
fotomuseum, en op De kaap: kantine en theater 
Walhalla, Verhalenhuis Belvédère en fenix Music 
factory.

Prijs: Dagkaart vanaf € 29,50. - www.jazzinternationalrotterdam.nl 

Oogmetingen kunt u bij ons 
een afspraak maken voor een 

optometrisch onderzoek

Welkom bij 
Bart van meurs optiek en optometrie

Slinge 441      3085 ES Rotterdam-Zuid      010-480 72 33      info@bartvanmeurs.nl      bartvanmeurs.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-16.30 uur

Uitgebreide collectie brillen
 en zonnebrillen van 

toonaangevende merken. 

Onze contactlensspecialisten 
kunnen u vakkundig adviseren 
over zachte en harde lenzen, 

daglenzen en multifocale lenzen.

Ook servicepunt van 
Beter Horen 

in Rotterdam-Zuid



 14 twee-onder-een-kapwoningen 

 1 vrijstaande woning

A15

A15

Locatie

s102
McDonald’s

zuiderpark

Charloisse Lagedijk

Rhoonse Baan

rhoon

Barendrecht

WWW.NATUURLIJKSTADS.NL

BLIJF OP DE HOOGTE 
VAN DIT PROJECT 

EN SCHRIJF JE IN VIA DE SITE

010 424 8888
rotterdam@ooms.com

Royaal wonen aan de rand van Rotterdam. Dat kan binnenkort in Natuurlijk Stads waar 
aan zuidrand van de stad veertien ruime twee-onder-een-kapwoningen en één vrij-
staande woning worden gebouwd. De woningen zijn geschikt voor een brede doelgroep. 
Dit blijkt uit onder de ruime opzet van de woningen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid 
om uw plek uit te breiden met een kantoor aan huis of het bouwen van een gastenverblijf. 
De verspringende ligging van de woningen geeft veel privacy. Bovendien zijn alle 
woningen voorzien van een enorme tuin en twee parkeerplekken op eigen grond: uniek in 
Rotterdam. 

De ligging van Natuurlijk Stads is bijzonder. Het centrum van Rotterdam ligt op fietsafstand 
en een groen stadspark ligt op loopafstand van uw voordeur. Bovendien liggen tal van 
gemeentelijke en medische voorzieningen, diverse scholen en winkels vrijwel letterlijk om 
de hoek. Daarnaast ligt de A15 in de buurt die u direct toegang verschaft tot de Ring van 
Rotterdam. De locatie aan de Charloisse Lagedijk is een van de weinige in zijn soort: het is 
wonen in een natuurrijke omgeving met de bruisende stad op steenworp afstand. Dit zijn 
niet langer ver van mijn bed dromen, want het wordt gerealiseerd in Natuurlijk Stads.

4e

kwartaal 
2019 in 
verkoop!


