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Colofon Aan dit tweede nummer hebben 

meegewerkt (in alfabetische volgorde): 

Letty Aardema, André de Baerdemaker, 

Peter Blokdijk, Edu Calicher (fotografi e), 

Chantal Diepenheim, Maurice van Dijk, 

Louike Duran, Liset ’t Hart, Paul Hendriks, 

basisschool de Klaver, Ayse Ozkurt, Nicole van 

Rooij, Coby van der Schee, Herman den Turk 

(agenda) en Aad de Wolf (fotoarchief).

© 2018. Artikelen uit Heijplaat Post 

mogen alleen met schriftelijke 

toestemming van de redactie worden 

overgenomen. De redactie behoudt 

zich het recht voor ingezonden bijdragen in te 

korten of niet te plaatsen.

Foto omslag Bewoners Jacqueline en John van 

de nieuwbouw zijn enthousiast begonnen in de 

volkstuin, nog voordat hun huis is opgeleverd!

Sponsoring Wilt u als bedrijf ook betrokken 

zijn bij dit magazine? Meld u dan aan als 

sponsor bij de redactie. 

Vormgeving vanPOOK

Redactie Callio Script & Tekst

Wat hebben we leuke, positieve reacties mogen ontvangen 
over de eerste uitgave van Heijplaat Post van de 
gemeente, bedrijven en medebewoners. Dank jullie wel! 

Onbekend maakt onbemind. En onbegrepen. Door belangstellend 

naar elkaar te zijn en ervaringen te delen, willen we onderling 

begrip versterken en nieuwe verbindingen tot stand brengen. 

De eerste nieuwe gastredacteuren, te interviewen bedrijven en 

sponsoren hebben zich al aangemeld. Ook zijn er sinds de eerste 

uitgave nieuwe verbindingen tot stand gekomen tussen bewoners 

en omliggende instanties. Zo werkt Eric Oskam sinds kort bij een 

innovatief bedrijf dat energieopwekkende dansvloeren maakt 

(Energy Floors), op Heijplaat. Geweldig toch?!

De redactie is ondertussen uitgebreid met een geboren en 

getogen Heijplater: Peter Blokdijk. Een mooie aanwinst vanwege 

zijn passie voor het dorp, contacten en beeldende schrijfstijl. 

Op termijn hopen we de redactie verder te versterken met iemand 

uit de nieuwbouw (het liefst een 30-er of 40-er) ter vervanging 

van Paul Hendriks, die naar Vlaardingen is verhuisd. Paul blijft 

wel de vormgeving verzorgen.

Door jullie enthousiasme hebben we besloten om Heijplaat Post 

vier pagina’s dikker te maken. We wensen jullie opnieuw veel 

leesplezier en horen graag hoe we het (nog) beter kunnen doen. 

En voor de nieuwe bewoners: succes met klussen en verhuizen!

Veel leesplezier!

VOORWOORD

De kop is eraf!



NIEUWS & AGENDA

Activiteitenoverzicht verenigingen Heijplaat

Dag  Wie  Wat  Tijd  Opmerkingen 

9 juni Heijkids On Tour Carwash 12.00–16.00 

15 juni Buurtvereniging Heijplaat 50+ dag  

30 juni Mevr. I van Dam Fancy Fair 13.00-17.00 / 19.00-22.00 Rondoplein

24 augustus Buurtvereniging Heijplaat 50+ dag  

25 augustus Culturele Commissie Heijplaat Rollerdisco 18.00 

31 augustus Heijkids On Tour Kampweekend  tot 2 september

Wijzingen onder voorbehoud. Bezoek de desbetre� ende site en let op de huis-aan-huis folders. 
Meld activiteiten voor de volgende uitgave uiterlijk 30 juli aan via activiteiten.heijplaatpost@gmail.com.

Duurzame woningen in het nieuws
Onze experimentele duurzame woningen komen regelmatig in de 

nationale pers, zoals in het AD van 5 mei. Heel verdrietig om te moeten 

lezen dat zowel de tiny houses als de concept houses (Maskerade en 

CHIBB), alle vier gelegen op hetzelfde terrein, eind dit jaar plaats 

moeten maken voor fase 4 van de nieuwbouw. Met name omdat de 

laatste twee er pas drie jaar staan. Is er geen ander mooi plekje 
op Heijplaat voor deze duurzame initiatieven te vinden? 

Kunst in Charlois! 1 - 10 juni 2018
Tijdens de kunstmanifestatie Charlois Speciaal is Charlois tien dagen lang 

het podium voor kunst en lokaal talent. Kunstenaars exposeren hun werk op 

bijzondere locaties in Charlois. ‘s Avonds is er een divers muziekprogramma.

Ook de vm. Quarantaine-Inrichting is onderdeel van Charlois Speciaal, met 

exposities, open ateliers en optredens. Een leuke aanleiding om op bezoek te komen! Kijk 

voor het programma op www.charloisspeciaal.nl of de facebookpagina Charlois Speciaal.

Vliegenoverlast
Voor het derde jaar op rij ervaren Heijplaters 

vliegenoverlast bij warm weer. De Gemeente 

Rotterdam heeft in mei naar aanleiding 

van vele klachten opnieuw een onderzoek 

ingesteld naar de mogelijke oorza(a)k(en). 

De laatste stand van zaken is te volgen op 

de website van DCMR.
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BERICHTEN

Ook een bericht plaatsen? 
Mail de redactie! 

NIEUWS
Jongeren aan het woord

Afgelopen 27 februari was er in de Huiskamer een bijeen-
komst voor jongeren (12 t/m 18 jaar) om hun wensen te 

inventariseren. De wijkagente, gebiedscommissie en 
stichting TOS (Thuis op Straat) waren ook aanwezig.

Meer dan 30 jongeren mochten van initiatief-

nemers Mariska van Oostveen en Janny Verhoef 

opschrijven wat ze graag zouden willen op Heij-

plaat. Onder de genoemde ideeën waren een 

natuurspeeltuin, een muur voor gra�  ti en een 

jongens- en meidenavond. Nu is het wachten op 

de reactie van TOS, die een prettig en veilig leef- 

en speelklimaat wil creëren in Rotterdamse wijken.

Met een spectaculaire estafetterace tussen 1e en 2e jaars studenten 

is op donderdagmiddag 19 april op het voormalige RDM-terrein

een vestiging van het Scheepvaart en Transport College geopend. 

De winnaar van de race overhandigde een symbolische sleutel van 

het pand aan directeur Frits Gronsveld. De directeur gaf aan blij te 

zijn dat het STC nu ook op deze iconische plek voor Rotterdam is 

te vinden. Naast de prachtige locatie kunnen studenten ook oefenen 

bij de ‘RDM trainingsplant’, de mini-ra�  naderij 

die al eerder werd geopend op het RDM-terrein.

Opening STC

Lekker fi t in de zomer
Summerschool WIK, een initiatief van 

turn- en gymnastiekvereniging WIK, 

nodigt iedereen boven de 18 jaar uit om 

in de zomervakantie (gratis) conditie-

training te volgen en hierna te volleyballen. 

Wanneer: maandagavond van 19.30-

21.00 uur van 16 juli t/m 20 augustus. 

Waar: voetbalveld SV RDM, 

Arie den Toomweg 40. Doen! 

Kom naar het theater 
op het QI-terrein!
Theatergroep VZOD uit Vlaardingen 

bestaat 115 jaar en speelt de voorstelling 

Lang en Gelukkig in een circustent op 

het Quarantaineterrein op 1, 2, 3 juni 

en 15, 16, 17 juni. 

Het verhaal is gebaseerd op bestaande 

sprookjes, maar dan anders. Een familie-

voorstelling met zang en spel en vooral 

heel veel plezier! 

Avondvoorstellingen op 1, 2, 15 en 16 juni 

om 20.00 uur. 

Zondagmiddagvoorstellingen op 

3 en 17 juni om 14.30 uur. 

Voor meer informatie en reserveren, 

kijk op www.theatergroepvzod.nl.
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BESTEMMINGSPLAN

Het bestemmingsplan is op 22 februari 2018 met enkele 
wijzigingen vastgesteld en in de Staatscourant van 18 april 
gepubliceerd. De belangrijkste punten voor Heijplaat zijn:

Beschermd stadsgezicht
Het historische tuindorp Heijplaat is samen met het RDM-terrein en 

de vm. Quarantaine-Inrichting als beschermd stadsgezicht opgenomen 

in het bestemmingsplan. Aan de voormalige Julianakerk wordt een 

woonbestemming toegevoegd voor maximaal 6 woningen.

Milieu
Doordat de milieucontouren uit het MER-rapport nu in het bestemmings-

plan staan, kunnen bedrijven beter getoetst worden op overschrijding 

van milieuvoorwaarden. 

• Luchtkwaliteit
 De luchtkwaliteit is volgens het rapport vergelijkbaar met de rest van 

 Rotterdam. Alleen aan de oostzijde van Heijplaat wordt er een hogere 

 waarde stikstofdioxide gemeten, veroorzaakt door de shortsea, deepsea 

 en overige stukgoed overslag. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan. 

 De verwachting is dat bedrijven en verkeer steeds schoner worden, waar-

 door de luchtkwaliteit in de hele randstad steeds meer zal verbeteren.

• Verandering havenactiviteiten
 In de toekomst zal in de Waalhaven alleen de shortsea overslag blijven. 

 De deepsea overslag verhuist naar de Maasvlakte. Aan de westzijde zal 

 op de Pieren 5, 6 en 7 de containeropslag worden uitgebreid met empty 

 depots, overig stukgoed en ‘overig droog massagoed’. Het landschap van 

 wisselende containerstapels kan hiermee verminderen en op den duur 

 zelfs geheel verdwijnen in dit deel van de haven. 

 Empty depots aan de Droogdokweg verhuist naar de Eemhaven. Hierdoor 

 zal er minder vrachtverkeer over deze weg rijden. Voorgesteld wordt om 

 geen verkeersintensief bedrijf meer op deze locatie te plaatsen. 

• Afvalverwerking
 De afvalverwerkende bedrijven Suez en Renewi (voorheen Van Gansewinkel) 

 vallen onder ‘overig droog massagoed’. Renewi heeft recentelijk een 

 omgevingsvergunning aangevraagd voor uitbreiding van hun locatie.  

 Hiertegen hebben verschillende bewoners een zienswijze (=bezwaar-

 schrift) ingediend. Zij zien de afvalverwerking rond Heijplaat liever 

 verminderen dan uitbreiden, ter verbetering van het leefklimaat. 

 Nieuwe ontwikkelingen in deze zaak worden gemeld in Heijplaat Post.

Havenzicht 
Bij toewijzing van bedrijfslocaties wordt een 

deel van kades opengehouden voor hobby-

visserij en beleving van de haven.

Geluid
De regeling met betrekking tot geluidverkaveling 

is uit het bestemmingsplan gehaald. Geluid-

verkaveling houdt in dat per bedrijf een ‘geluids-

ruimte’ wordt vastgesteld, die niet overschreden 

mag worden. Echter, het geluidsbeeld is volgens 

de bewoners niet compleet: laagfrequent geluid, 

piekbelasting (tijdelijk harder geluid) en tijdelijke 

activiteiten zijn niet zichtbaar in de grafi eken. 

Optelling van verschillende soorten geluid van 

verkeer, scheepvaart en industrie is wel in de 

berekeningen opgenomen.

Laagfrequent geluid zal apart worden onderzocht, 

daaruit zal daarna landelijke regelgeving volgen. 

Dit is een overwinning voor de bewoners die sinds de 

jaren 80 geluid op Heijplaat hebben onderzocht. 

Een pionier hierbij was Piet Boukes senior, die soms 

dagelijks met de decibelmeter over Heijplaat liep en 

hiermee de geluidsdruk in kaart bracht. 

vm. Quarantaine-Inrichting
De bestaande bebouwing op het Quarantaine-

terrein heeft nu als bestemming gekregen: ateliers, 

kleine kantoortjes, extensieve recreatie, cultuur en 

(natuur)educatie. Uitbreiding van de (monumentale) 

gebouwen is niet toegestaan. Als ‘beschermd 

stadsgezicht’ en met handhaving van de culturele 

functie wordt het rijksmonument beter beschermd.

Drijvend bouwen
De Dokhaven gaat plaats bieden aan drijvende 

kantoren en een drijvende bouwsteiger voor 

experimenten, zoals een testlocatie voor groene 

kades en drijvende kassen. 

Ondanks de vaststelling van dit plan blijft 

het belangrijk om aanvragen voor omgevings-

vergunningen op hun waarde te beoordelen, 

zodat Groot Heijplaat met inzet van de 

bewoners uitgroeit tot een aantrekkelijk 

en duurzaam woon- en werkgebied.

Bestemmingsplan 
Eem-Waalhaven vastgesteld

05
bewoners uitgroeit tot een aantrekkelijk 

05
bewoners uitgroeit tot een aantrekkelijk 

en duurzaam woon- en werkgebied.05en duurzaam woon- en werkgebied.



OUD

Aad de Wolf is 63 jaar geleden 
geboren in de Heijplaatstraat. 
Door Liset ‘t Hart — Hij ging via de Heijsekade en 

de Alwinastraat naar het Rimonpad, waar hij nu al 

30 jaar woont. Een echte Heijplater die hier blijft. 

“Ze moeten me hier wegschrapen. Hier ben ik op 

mijn gemak en kan ik zijn wie ik ben. Dit is mijn thuis 

met alle goede en slechte herinneringen.” 

Vol enthousiasme vertelt Aad over zijn jeugd, toen 

het dorp nog eindigde bij de Courzandseweg en 

er tot aan Pernis alleen maar vlakte was. Over het 

levendige dorp, met de grote sociale controle, het 

faillissement van de RDM in ’83, het ontwikkelen van 

de RDM tot Campus en natuurlijk het bouwen van 

het nieuwe dorp. Mooie ontwikkelingen. 

Zijn kennis over deze plek is groot, zijn liefde ervoor 

misschien wel groter. In zijn huis is een hele kamer 

gereserveerd voor zijn archief. Een kamer vol oude 

RDM-spullen, waaronder modellen van boten, en 

wanden vol mappen met negatieven en foto’s van 

Heijplaat. Zo’n 35.000 heeft ’ie er. Dit is zijn schat, 

zijn trots. Zijn grootste wens is een Oudheidskamer, 

iets waar hij zich al jaren voor inzet. Het moet een 

plek worden waar alle foto’s en objecten onder-

gebracht zijn, zodat het bewaard en te zien blijft. 

“En niet alleen mijn spullen natuurlijk. Het zou 

mooi zijn wanneer het een stichting wordt waarin 

zoveel mogelijk kennis en objecten over Heijplaat 

verzameld worden. Een plek waar bijvoorbeeld 

iedere 3 maanden andere dingen getoond worden 

en waar de rondleidingen door Heijplaat starten. 

Dat is toch wel mijn droom. Het zou fi jn zijn wanneer 

dit artikel anderen enthousiast maakt. Want alleen 

lukt het mij niet, daar ben ik nu wel achter.

Natuurlijk heb ik nog andere wensen voor Heijplaat, 

een kleine supermarkt bijvoorbeeld. Maar ook hoop 

ik dat de vele verenigingen die hier zijn, meer gaan 

samenwerken zodat ze sterker worden en kunnen 

blijven bestaan in het belang van het dorp.” 

 ‘Ze moeten 
  me hier
 wegschrapen’
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NIEUW&

Gerrit en Jeanne waren daarnaast vanaf hun 

jonge jaren actief in het kerkelijk jeugdwerk, 

waar zij elkaar leerden kennen. Ze hebben nu 

3 kinderen en 7 kleinkinderen, waarbij ze vaak 

oppassen. 

Gerrits hobby, videobewerking, staat daardoor 

op een laag pitje. Jeanne is graag creatief bezig, 

bijvoorbeeld met bloemschikken, maar nu wordt 

er vooral met de kleinkinderen geknutseld.

Deze meivakantie kwamen de kinderen om 

beurten in Heijplaat logeren. Daarbij hebben ze 

de afgelopen warme dagen het strandje op het 

Quarantaineterrein ontdekt. Eerst met de bus 

naar het Zuidplein om schepjes te kopen. “Die 

bus rijdt vaak overdag, dat is lekker makkelijk”, 

zegt Jeanne. De waterbus is ook al ontdekt, 

leuk om mee naar de stad te gaan. 

Naast de functie als opa is Gerrit bestuurslid 

geworden bij de VvE van het toekomstige 

appartement. Daarnaast is hij als budgetmaatje 

actief bij Samen 010, waarbij hij mensen helpt 

die in de schulden zitten. Gerrit heeft a�  niteit 

met cijfertjes en vanuit zijn vroegere werk veel 

ervaring met mensen. Hij probeert zich in hun 

moeilijke positie te verplaatsen. 

De familie Barends voelt zich al aardig thuis, 

ze eten ook regelmatig bij Hotspot Hutspot. 

Jeanne zegt: “Je kan hier niet over straat lopen 

zonder een praatje te maken. Dat is anders 

dan in Hoogvliet of Rhoon.” Ik vraag of ze hier 

niet willen blijven wonen, maar Jeanne zegt: 

“Dat wordt toch te ingewikkeld. Ik mis hier de 

voorzieningen. In Rhoon heb ik alles om de hoek 

zitten, op loopafstand. Op onze leeftijd wordt 

dat belangrijk. Maar de tijd die we hier wonen, 

zijn we wel betrokken bij deze wijk.”

Gerrit en Jeanne Barends wonen sinds november in 
de Heyse Blick. Hun huis is verkocht in afwachting van de bouw 

van hun appartement in Rhoon. Zij huren de fl at in Heijplaat voor 

één jaar. Oorspronkelijk komen ze allebei uit Hoogvliet. De laatste 

13 jaar woonden ze in Rhoon. Gerrit werkte jarenlang bij Stichting 

voor Volkshuisvesting Hoogvliet en na de fusie bij Woonbron als Hoofd 

Wijkunit en Regisseur Beheer. Tijdens de herstructurering in Hoogvliet 

werkte hij onder meer aan de herhuisvesting van bewoners. 

Na haar start als kleuterjuf werkte Jeanne in het onderwijs o.a. als 

vakleerkracht, docent technische vakken, remedial teacher en adjunct-

directeur. Zij eindigde haar loopbaan als directeur van PCB Oudeland. 

‘Na 2 weken dacht   
  ik al, toen ik  
 Heijplaat inreed, 
  ik ga naar huis’

Wil jij ook in Oud & Nieuw? Stuur een mailtje naar de redactie! 07



Volkstuin-
vereniging 

Heijplaat 
vereniging 

Heijplaat Heijplaat 
vereniging 

Heijplaat 
vereniging 

 Door Letty Aardema — In Rotterdam huren bijna 5.000 tuinders een tuin 
op één van de ruim 40 tuincomplexen. Volkstuinvereniging Heijplaat 

(VTVH) is opgericht op 23 mei 1947. De meeste volkstuinen zijn aangelegd 
als bu� er tussen woonwijken en wegen of industriegebieden voor inwoners 

die op een bovenhuis woonden en in hun vrije tijd wilden tuinieren voor de 
opbrengst, zeker in vroegere tijden, en voor recreatief gebruik.

Heijplaters zijn nutstuinders!
Leden van VTVH telen voor het merendeel gewassen voor consumptie 

(zgn. nutstuinders). Nutstuinen mogen een kas hebben en een kist, 

schuur of huisje van maximaal 2,5 x 2,5 meter voor gereedschap. 

Slapen in je huisje is niet toegestaan!

Grote veranderingen in regelgeving
Er is het laatste jaar het één ander veranderd voor de volkstuinvereni-

gingen. Sinds 8 maart dit jaar is SVIN, Stichting Volkstuinen in Nederland, 

verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle 40 tuincomplexen 

in Rotterdam. Voor de tuinders betekent dit dat alle nutstuinen in de 

toekomst hetzelfde m2-tarief betalen en de huisregels overal gehand-

haafd worden. 08



Voor de VTVH betekent dit een forse verhoging 

van het tarief per m2. Dit gaat van 0,73 euro 

per m2 in 5 jaar tijd stapsgewijs omhoog naar 

1,10 euro per m2. Ook worden alle verenigen 

voorzien van een nieuw Statuut en Huishoudelijk 

Reglement. Een omvangrijke klus. Er zullen leden-

vergaderingen moeten worden uitgeroepen om 

de leden te laten instemmen met de nieuwe 

stukken.

Waarom deze veranderingen?
In de gemeente Rotterdam was er weinig 

te merken van handhaving, wat in sommige 

verenigingen tot grote zorgen leidde. Denk aan: 

het hele jaar door bewoning, prostitutie of illegale 

handel. De gemeente stelt nu plannen op die 

moeten voorkomen dat er het hele jaar op een 

tuin wordt gewoond en dat de normale regels 

van een gemeente worden nageleefd.

Op ons tuincomplex heerst er een zekere 

saamhorigheid en zijn er mensen die elkaar 

helpen. Natuurlijk is er ook wel eens wat aan 

de hand, meestal door (mis)communicatie, 

maar dit leidt zelden tot grote problemen. 

Exotische groenten
VTVH is een afspiegeling van Rotterdam wat 

culturele afkomst betreft. Onze leden komen 

uit de hele wereld, waaronder de Kaapverdische 

eilanden, Marokko, Rusland, Soedan en Suriname. 

Wat erg leuk is om te zien is dat Iedere groep zijn 

eigen manier van tuinieren heeft. De mensen uit 

warmere landen hebben grote kassen om hun 

favoriete groentes te verbouwen: veel bonen-

soorten die gedroogd worden, mais en pepers. 

In juni en juli, als de stokken met bonen vol zitten 

en bloeien, is dit een spectaculair gezicht.

Grote diversiteit in leden
Een kwart van onze leden woont op Heijplaat. 

Leuk is dat er zich nu al nieuwe leden van de 

nieuwbouw hebben aangemeld. Natuurlijk 

hopen we hier komende jaren meer van mogen 

verwelkomen. Ieder jaar zijn er wel een aantal 

mensen die om de één of andere reden met hun 

tuin stoppen. Op dit moment is er nog een halve 

(lege) tuin te huur.

Vrijwilligers nodig
Met een klein bestuur (3 leden) wordt het aantal 

taken meer, maar het blijft bestuurbaar. Echter, 

de groep mensen die meehelpt met karweitjes 

op de tuin neemt jammer genoeg drastisch af. 

Je kunt onmogelijk met een heel kleine groep 

alles tiptop in orde houden. Het bestuur is bezig 

om daar creatieve oplossingen voor te bedenken.

Tuinieren is genieten!
Maar vooral is tuinieren leuk, goed voor je lijf, 

je weet wat je eet, je komt ontspannen van de 

tuin, je komt lekker moe gewerkt van de tuin en 

dan slaap je lekker. Kortom: het is genieten!

VERENIGING
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Onder dit motto wil Hotspot Hutspot de economische 

en maatschappelijke deelname van kwetsbare groepen 

versterken. Ze willen mensen activeren en verbinden.

En hun gasten goed eten aanbieden.

Sinds april heeft Carla Leurs de leiding in Hotspot Hutspot Heijprak, één van de 

sfeervolste fi lialen in Rotterdam. Ze runt hiernaast haar eigen cateringbedrijf en 

is dan ook een ervaren rot in het vak. 

“Ik houd van lekker eten koken én met mensen werken. Iedere maandag stelt het 

team leiding-gevenden het 3-gangen menu van de week samen in onze keuken in 

Lombardijen. Het menu is vanaf maandagavond op onze website te vinden.”

Goed eten
    voor 
  iedereen!
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HOTSPOT HUTSPOT

De week van ons interview staat er rode bieten-

tartaar, een quiche met broccoli en kip en een 

pompoenmousse met kaneelstengel op het menu. 

“We willen onze gasten lekker, gezond en duur-

zaam eten voorzetten”, legt Carla uit. “Lekker 

qua smaak, maar ook qua presentatie. Gezond 

betekent gevarieerd en voedzaam. En het is 

duurzaam door met seizoensproducten te 

werken. Ook door restproducten te verwerken 

van Rechtstreex, Albert Heijn en de Ugly Food 

Rescuers Club. Deze laatste ‘redden’ verse 

groenten, fruit en aardappelen, die vanwege 

hun rare vorm niet in de winkel belanden.”

Enthousiaste vrijwilligers

Hotspot Hutspot Heijprak werkt met enthousiaste 

en nieuwsgierige vrijwilligers in de keuken en 

de bediening. Om 15.30 uur is iedereen vanaf 

10 jaar welkom om gezellig mee te koken en 

voor te proeven. Om 17.00 uur wordt er samen 

gegeten, voordat de gasten komen. 

Vrijwilligers variëren van kinderen (op Heijplaat helpen er regelmatig 

4 leuke meisjes mee), stagiaires en statushouders tot mensen met een 

burn-out, verstandelijke of lichamelijke beperking of verslavingsverleden. 

Hotspot Hutspot Heijprak biedt iedereen een warme leerschool. Zo zijn ze 

actief bezig, ontmoeten ze nieuwe mensen en leren ze gezond, lekker en 

betaalbaar te koken en gasten te bedienen.

Bjorn werkt er, sinds 2014, iedere vrijdag. Hij vult de voorraden aan, dekt de 

tafels, bedient de gasten, rekent af bij de kassa en maakt schoon. “Ik werk 

graag op Heijplaat. Dit is de mooiste en schoonste locatie.” Pasgeleden is 

Bjorn geslaagd voor zijn cursus basisvaardigheden voor de horeca. Dat was 

ondanks zijn hbo-achtergrond toch best pittig, vond hij zelf. “Ik wil gasten 

een leuke avond bezorgen, waar ze lekker eten”, vervolgt hij. “Als je iets 

niet lust of vegetariër bent, hebben we altijd wel een alternatief. En onze 

drankjes [er wordt geen alcohol geschonken, red.] zijn ook heerlijk.”

Terwijl Bjorn zijn verhaal doet, bereiden Maisam en Uhlrich met zichtbaar 

veel plezier het voorgerecht voor. Hun lichamelijke beperking (ze zijn 

respectievelijk doof en slechthorend) zit ze duidelijk niet in de weg om 

samen lekker te kokkerellen. Ook de overige vrijwilligers hebben ieder 

hun eigen taken en bereiden zich voor op de eerste gasten.

Openingstijden en reserveren

Hotspot Hutspot Heijprak is gevestigd aan de 

Heijsekade 1 (de ‘Huiskamer’). Gasten kunnen 

iedere donderdag en vrijdag van 17.30 uur tot 

19.30 uur aanschuiven. Een 3-gangen menu 

kost € 9. Wie een kleine maag of weinig tijd 

heeft, kan sinds kort ook alleen een hoofd-

gerecht bestellen voor € 5.

Voor wie het niet betalen kan, is het eten (en 

een drankje) gratis. “Iedere gast is welkom bij 

ons”, zegt Carla. “Soms vinden gasten met een 

beperkt budget het moeilijk om gebruik te 

maken van de mogelijkheden. Terwijl het fi jn is 

om ze als gast te hebben. Ze laten soms een fooi 

achter, om zo toch iets bij te kunnen dragen.”

Reserveren kan online via hotspothutspot.nl/

reserveer-direct of door binnen te lopen. 

Wanneer je het niet kunt betalen, vermeld dan 

‘uitgesteld etentje’ bij je reservering. Wanneer 

je een niet-betalende gast wilt sponsoren, kan 

dat door een extra dinerbon van € 10 (inclusief 

drankje) te kopen.

Maisam, Bjorn, 

Uhlrich, Carla, Roxy 

en Deya en alle 

andere vrijwilligers 

heten ons van 

harte welkom!
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BEDRIJF

Franklin
 Scheepsbouwweg 45

Hard getik op een raam ergens boven mij 

verstoort mijn dagdroom. Achter het raam staat 

Marcel Bouwens, managing director van Franklin. 

Uit zijn wilde armgebaren begrijp ik dat ik naar 

boven mag komen.

Via de gerestaureerde goederenlift sta ik even 

later op de prachtige open kantoorvloer en 

ook hier ontkom je niet aan het scheepsbouw 

verleden. De oude balkenconstructies zijn nog 

verbonden met knoestige klinknagels. Ik voel 

mij dan ook direct thuis. 

“Mooi he!” zegt Marcel terwijl hij met een wijds 

armgebaar de kantoorruimte aan mij voorstelt. 

Bijna gelijktijdig volgt een ferme handdruk ter 

kennismaking.

“De kern van het bedrijf is het maken van staal-

kabels voor hijs- en sleepklussen. Dat varieert 

van lichte klussen, zoals het hijsen van een con-

tainer, tot zware o� shore heavy lifts van soms 

wel 10.000 ton. Aan die kabels worden hele 

hoge eisen gesteld in verband met de veiligheid. 

Wij moeten alles continu testen, inspecteren, 

documenteren en laten certifi ceren.” 

Zo, de toon is gezet. Ik hoef geen vragen te 

stellen. Marcel is tot in de puntjes voorbereid 

en gaat enthousiast verder: “Franklin is van 

oorsprong een Singaporees familiebedrijf met 

vestigingen over heel de wereld. Wij bedienen 

de Noordwest-Europese markt vanuit deze 

vestiging. Op dit moment hebben wij 2 kades 

ter beschikking en de hal met buitenterreinen is 

72.000 vierkante meter groot. Hiervoor zaten we 

in een voormalig Gamma-pandje in Dordrecht.” 

Dat is nogal een verbetering! Weet Marcel 

trouwens wel dat Franklin hier op ‘gewijde’ grond 

Wachtend in de hal van Franklin O� shore Europe bv, zoals 
het bedrijf waar ik te gast ben volledig heet, gaan mijn 
gedachten terug naar de dagen van de oude scheepswerf. 
Ooit werkte mijn opa hier. Veel is er veranderd. De RDM is 
niet meer zoals ze ooit was, maar er is gelukkig nog veel 
dat herinnert aan haar roemruchte verleden. Zeker in de 
Scheepsbouwloods. Plattegronden van de prille werf aan 
de muur, een oude goederenlift. Er is genoeg dat doet 
denken aan toen. 
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zit? “Daar zijn we ons zeer van bewust en we 

vinden het fantastisch! Sommige medewerkers 

hebben familie die hier heeft gewerkt. In de 

spreekruimtes hangen prachtige foto’s van 

vroeger en er staat ook nog een oude laskar uit 

1928.” Ter ondersteuning van zijn band met de 

RDM tovert Marcel plotseling een mooi houten 

kistje met zilveren herdenkingsmunten van het 

ss Rotterdam tevoorschijn. Het schip waarvan 

de kiel ooit in de Scheepsbouwloods werd 

gelegd. “Maak je geen zorgen”, zegt Marcel 

bemoedigend. “De rijke historie van deze plek 

is bij ons geborgd; we houden er rekening mee 

en respecteren het.”

En hoe zit het dan met de omgeving en de buurt, 

heeft Franklin daar een band mee? 

“We doen zeker ons best. We wisselen gegevens 

uit over de komst van schepen aan de kade met 

Heijplaat Online en we komen regelmatig in 

‘de Huiskamer’. Daarnaast bieden we bewoners 

ook een plek in ons team tijdens de Harbour 

Run en sponsoren we de activiteiten van de 

buurtvereniging tijdens Koningsdag en Heijkids 

on Tour. Er is zeker een wisselwerking met de 

buurt. Zo is het vroeger ook altijd geweest.”

Wilt u uw bedrijf ook
presenteren aan de bewoners

van Heijplaat? Of heeft u 
passende studiemogelijkheden, 

leertrajecten of vacatures? 
Tip de redactie!

WOORDZOEKER
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De antwoorden op onderstaande vragen zijn verstopt in de 
woordzoeker. Vind je sommige antwoorden lastig in te vullen, 
kijk dan aan de onderkant van deze pagina voor wat hulp.

• Hoe heet de turn- en gymnastiekvereniging (afkorting)?   

• Aan welke rivier ligt Heijplaat?      

• Van welke familie was de voormalige supermarkt?   

• Hoe heet het in 2017 verbouwde restaurant?    

• Het container kunstwerk aan het begin van het dorp heet Container … 

• Tot welke deelgemeente behoort Heijplaat?    

• Hoe heet het energieneutrale concept van de nieuwbouwhuizen? 

• Hoe werd het Huis van de Wijk voorheen genoemd?   

• Hoe heet het Dokka� ee nu?      

• Waar staat de muziektent van Heijplaat?    

• Welk bedrijf beheert veel huurhuizen op Heijplaat?   

• Welk type openbaar vervoer is vrij uniek voor Heijplaat?   

• Hoe heet de bakkerij?       

• Wat is dé voetbalclub van Rotterdam (en Heijplaat)?   

• Welk gebouw is in augustus 2017 afgebrand?

 O N N J S R J D J N B E

 V F N I V I E T O W N I

 A E S U E K O R E I H D

 N Y I U O L B L T W N T

 D E I L B N P N R A I R

 E N K M O R A O Z A E K

 R O S O A K E R D T H B

 L O W A M G U T S N J C

 E R C D A O I O A A O K

 E D R T C M K R P W H R

 R E T E M E D P O L U N

 A J U L I A N A K E R K

WIK - MAAS - KOSTER - COURZAND

ORIGAMI - CHARLOIS - NUL-OP-DE-METER

DE KOLK - RDM KANTINE - RONDOPLEIN

WOONBRON - WATERBUS - VAN DER LEE

FEYENOORD - JULIANAKERK 

013



Ingenieur Van der Pols (midden met vlinderdas), 

directeur van de RDM van 1948 tot 1971, tijdens een receptie. 014



HISTORIE: 1962

Hoeder van 
normen en 
waarden

I
n het jaar dat de wereld door de 

Cubacrisis op het nippertje aan 

een derde wereldoorlog ontsnapt 

en fi lmster Marilyn Monroe dood 

in bed wordt aangetro� en, lijkt alle 

wereldse ellende aan Heijplaat voorbij 

te trekken. Het is stil op straat. Niet 

vreemd, want zo rond zessen zitten 

Heijplaters massaal aan de prak op 

deze maandagavond.

Juist op dat moment rinkelt de deurbel 

in huize Pelkman aan de Vestastraat 

14a. Verschrikt kijkt de 7-jarige Cor op 

van boven zijn krotenprak. Na een 

goedkeurend knikje van zijn vader 

sprint hij naar de voordeur.

Als kleine Cor nog nakauwend op zijn 

doorregen speklap de deur opent, 

verschijnt er een rijzige gestalte in de 

deuropening. De jongen verslikt zich 

bijna in zijn varken en blijft als aan de 

grond genageld staan. Hoewel hij nog 

jong is, weet Cor dondersgoed wie hij 

voor zich heeft. De lange heer met hoed 

en karakteristiek brilletje herkent hij uit 

duizenden. Voor hem staat de directeur 

van de RDM: ingenieur Van der Pols. “Is 

je moeder thuis jongeman?” spreekt de 

heer tot het knaapje. “Wie is daar Cor?” 

klinkt het bijna gelijktijdig vanuit de 

huiskamer. Zonder te antwoorden, 

spurt Cor terug naar de woonkamer.

“Meneer Van der Pols aan de deur 

mama!” roept hij tegen zijn moeder. 

“Van der Pols?!” reageert de huisvrouw 

verbaasd. Direct loopt ma Pelkman de 

gang in, met in haar kielzog haar man, 

smid op de RDM. Wat zou er kunnen 

zijn, denkt pa. Heeft hij misschien 

iets niet goed gedaan op zijn werk? 

Razendsnel scant hij zijn geheugen. 

“Goedenavond mevrouw Pelkman!” 

spreekt het heerschap aan de deur, 

terwijl hij ter begroeting zijn hoed even 

afneemt. Nog voordat de Pelkmannetjes 

terug kunnen groeten, steekt de 

directeur van wal: “Mevrouw Pelkman!” 

Een moment valt er een gespannen 

stilte... Gebiologeerd staart het gezin 

Van der Pols aan, die zijn keel schraapt 

en bijna plechtig het woord hervat. “Op 

den zondag wordt er niet gevlagd met 

wasgoed! Het is een aanfl uiting voor 

het dorp. Een goedenavond!” Met grote 

passen beent de ‘pseudo burgemeester’ 

van Heijplaat de straat uit richting het 

Jonggezellenhuis, het gezin Pelkman 

verbijsterd achterlatend.

“De was!” roept ma plotseling tegen 

haar man. “Tja,... de was”, valt pa 

Pelkman zijn vrouw knikkend bij. 

“Dat is het. Die moeten we maar niet 

meer doen op zondag, maar net als 

de rest van Heijplaat op maandag!” 

Opgelucht hervat het gezin hun koude 

prak. De boodschap van Van der Pols is 

overgekomen. De les is geleerd. Want 

in 1962 kent iedereen het ritme van het 

leven nog. De zondag is voor het gezin, 

je gaat ter kerke of pa snijdt hooguit 

het vlees. Maar wassen… dat hoort op 

de wasdag, de maandag! 

Naast directeur van de RDM heeft 

Karel van der Pols zich in de loop der 

jaren namelijk ook opgeworpen als 

onbezoldigd hoeder van normen en 

waarden op Heijplaat. Dan geeft het 

pontifi caal in de wind hangen van de 

onderbroeken van pa Pelkman op de 

rustdag geen pas. Van der Pols houdt 

echt alles in de gaten. En dat is maar 

goed ook. Want voor je het weet, heb 

je hier dezelfde toestanden als in 

Hollywood en Cuba.
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De ogen en oren 
van Heijplaat 

Door Maurice van Dijk — Afgelopen 21 maart is er, naast 
de gemeenteraad, ook gestemd voor de leden van de 
gebiedscommissie Charlois. Twee bewoners van Heijplaat 
zijn gekozen voor deze belangrijke taak. Hoogste tijd om 
met ze in gesprek te gaan.

Even voorstellen
Stefano Clarijs is geboren in 1958 in Rotterdam. 

Hij woont sinds 1980 op Heijplaat, is getrouwd 

en heeft één dochter. Hij is fulltime werkzaam 

bij Avezaat Cranes. Zijn opleiding als metaal-

bewerker heeft hij nog gevolgd bij de RDM, 

waar hij vervolgens 20 jaar gewerkt heeft. 

Stefano heeft een lange staat van dienst 

in de lokale politiek, zowel de toenmalige 

deelgemeente als de gebiedscommissie.

Steve Ekel is geboren in 1984 in Capelle a/d 

IJssel. Hij is fulltime docent Logistiek aan de 

Hogeschool Rotterdam. Hij woont samen met 

zijn vriendin en verhuist binnenkort van de 

Heyse Blick naar de nieuwbouw. Steve is nog 

maar kort betrokken bij de lokale politiek.

Invloed
Stefano (CDA) en Steve (D66) geven aan dat 

partijkleur nauwelijks een rol speelt bij de 

advisering van het College. Het helpt ze wel 

om makkelijker toegang te krijgen tot de 

politiek op de Coolsingel. Stefano is kritisch 

over de werking van de gebiedscommissie: 

haar invloed is volgens hem beperkt. 

Voor Steve is het voor nu het beste middel 

dat beschikbaar is om invloed uit te oefenen. 

“Daar moet je het maximale uithalen.”

De gebiedscommissie werd vorig jaar onder 

meer gevraagd om een advies uit te brengen 

over het Bestemmingsplan. De leden bestu-

deerden alle stukken grondig en organiseerden 

informatiebijeenkomsten. 

De bewoners dienden zienswijzen in en lichtten 

deze toe in hoorzittingen. Op basis hiervan heeft 

de gebiedscommissie haar advies uitgebracht. 

Stefano is tevreden over de participatiemogelijk-

heden. Hij is minder positief over de toegepaste 

procedure, de wijze waarop de commissie 

geïnformeerd wordt en de antwoorden van 

het College.

Zorgen voor de toekomst
Het Bestemmingsplan levert Stefano nog de 

nodige zorgen op; dit was een belangrijke reden 

voor hem om zich in 2018 opnieuw kandidaat 

te stellen. Zijn zorgen richten zich onder andere 

op de veiligheid van Heijplaat in relatie tot de 

omliggende industrie, de toename van het rail-

verkeer, het blijvende laagfrequente geluid en 

gevaarlijk transport. Voor beide commissieleden 

geldt dat ze voor deze en andere zaken blijvend 

aandacht willen vragen bij het College. Ze willen 

zowel gevraagd als ongevraagd advies geven, 

bewoners actief betrekken, zorgen dat zaken 

op de agenda komen en voortdurend aandacht 

vragen en herhalen. 016



Heijplaat als ‘kleine kern’
Stefano is er een groot voorstander van dat 

Heijplaat als ‘kleine kern’ wordt aangemerkt. 

Er is eerst onderzoek nodig om vast te stellen of 

Heijplaat binnen de defi nitie daarvan kan vallen. 

De erkenning als ‘kleine kern’ zou extra geld 

kunnen opleveren voor het voorzieningenniveau 

van de wijk. Wanneer Heijplaat als ‘kleine kern’ 

daarna ook een gekozen wijkraad krijgt, 

is het mogelijk om nog e� ectiever invloed 

uit te oefenen.

Invloed van bewoners
Beide mannen benadrukken het belang van 

participatie. Zij hebben de meningen en 

inzichten van bewoners nodig om hun eigen 

adviezen te kunnen formuleren. Wanneer 

bewoners zich willen verenigen om voor hun 

belangen op te komen, dan adviseren de 

commissieleden om dat per thema te doen. 

“Een bewonersvereniging of een andere 

bestuursvorm die meerdere onderwerpen 

op zijn agenda heeft, kan snel verzanden 

in een bestuurlijke kleilaag”, aldus Stefano.

Wat doet de gebiedscommissie?
In 2014 zijn de deelgemeenten vervangen 

door gebiedscommissies. De leden van 

deze commissies vormen de oren en ogen 

van het stadsbestuur. De gebiedscom-

missie kan het stadsbestuur gevraagd en 

ongevraagd advies geven over zaken die 

voor het gebied van belang zijn. Heijplaat 

valt onder de gebiedscommissie Charlois en 

heeft 15 gekozen leden. Iedereen kan zich 

kandidaat stellen: lidmaatschap van een 

politieke partij is niet noodzakelijk. 

Om bewoners meer invloed te geven 

op wat er op wijkniveau gebeurt, wordt 

er op dit moment in een aantal wijken 

geëxperimenteerd met gelote wijkcomités 

of gekozen wijkraden.

Stefano Clarijs 

(links) en Steve Ekel 

(rechts), poserend 

voor de voormalige 

machinefabriek van 

de RDM.

gebiedscommissie
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ONDERNEMERONDERNEMER

Ook zonder supermarkt kun je wekelijks verse 

boodschappen halen: bij het wijkpunt van 

Rechtstreex. Wijkchef Nina Brugman zorgt 

ervoor dat vrijdags je bestelling klaarstaat die 

je vooraf online besteld hebt. Bij Rechtstreex 

weet je waar je eten vandaan komt. 

Hun missie is dan ook om de voedselketen te 

verkorten: van de boer, via Rechtstreex, naar 

de consument. Hierdoor krijgen de boeren een 

eerlijke prijs en de consument versheid en de 

beste smaakbeleving. “Probeer het maar eens 

met je aardbeien, dan proef je het verschil”, 

aldus Nina.

Persoonlijke aandacht
 “Er is in de afgelopen jaren al een hele 

trouwe klantenkring ontstaan”, vervolgt 

Nina. Je buren blijken net zo divers als 

het assortiment! Ik kan daarop inspelen en 

probeer ze te verrassen. Ik sein mijn klanten 

in als de snoeptomaatjes er weer zijn. 

Of ik laat ze gerookte zalmforel of wildstoof 

proeven, producten die niet zo gangbaar 

en best spannend zijn.”

Seizoensproducten
Het aanbod groente en fruit is altijd lokaal 

en dus seizoensgebonden. Maar een deel 

van het assortiment, zoals zuivel, brood, 

kaas en sappen, zijn gewoon het hele jaar 

door te verkrijgen. Is het dan duurder? 

“Dat kan. Er zitten duurdere producten in 

ons assortiment, maar ook (super) goedkope 

seizoensgebonden producten. Bijvoorbeeld 

‘geredde’ wortelmix: 40 cent per pond. 

Je bepaalt zelf wat je kiest.”

Excursies langs de boeren
De wijkchefs zijn volgens Nina zeer betrokken 

bij hun producten. “Met alle wijkchefs gaan 

we regelmatig op excursie bij leveranciers om 

kennis op te doen. Zo was ik pas op bezoek 

bij zuivelboerderij Van Winden in Schipluiden. 

Echtpaar John en Nelly hebben een hechte 

band met hun 60 koeien. Toen ik er was, was 

het heel koud en kregen de kal� es een deken. 

Toevallig is hun zuivel één van de populairste 

producten op Heijplaat, met name de karne-

melk in glas. Heel duurzaam, want die fl essen 

lever je weer bij mij in en worden hergebruikt.”

Interesse in boerenboodschappen? 
Bestellen kan tot woensdag 10.30 uur 

online via www.rechtstreex.nl/heijplaat.nl. 

Afhalen kan op vrijdag tussen 16.00 en 

19.00 uur in de Huiskamer, Heijsekade 1.

Rechtstreex voor uw lokale, 
verse boodschappen
Door Coby van der Schee
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COLUMNADRESSEN

Klein-Frankrijk Hieronder enkele handige 
gegevens. Heeft u aanvullingen of 
opmerkingen? Mail dan a.u.b. de 
redactie: heijplaatpost@gmail.com “ De eerste mug zoemde alweer door mijn slaapkamer 

afgelopen week. Het jeukende bultje dat ik er na mijn 

bloeddonatie aan over hield, herinnerde mij eraan dat de winter 

nu echt voorbij is. De insecten hebben hun werk weer opgepakt. 

Ik beschouw Heijplaat als uitstekend leefgebied voor 

bijzondere insecten. Dat heeft alles te maken met de planten 

die er groeien. Net als in de rest van de haven kent Heijplaat 

een kenmerkend aanbod van kruiden die het lekker doen in 

voedselarme wegbermen. Daarnaast zien we op Heijplaat 

veel verhardingen van steen, beton en asfalt, waardoor de 

temperatuur wat hoger is. Daar houden insecten wel van. 

Het afgelopen jaar wist ik met de gemeente af te spreken 

het grasveldje voor de gymzaal aan de Corydastraat een 

poos ongemoeid en ongemaaid te laten. Het had meteen 

resultaat. De opgekomen planten zetten de deuren wijd open 

voor bijzondere dieren. Waaronder het prachtige gekleurde 

Icarusblauwtje en het zeldzamere Bruin blauwtje, die zelfs op 

de rode lijst staat. Het werd een soort hooilandje waar bruine 

zandoogjes opgewonden in de zon dansten en lome Atalanta’s 

zaten te zonnen. Een klein stukje Frankrijk pal voor de deur. 

Dat gevoel werd nog sterker toen ik ook enkele Zuid-Europese 

insectensoorten in het hoge gras ontdekte. Er vloog een 

Franse veldwesp van bloem naar bloem. En ‘s nachts hoorde 

ik het bijna ultrasone gefl uister van de sikkelsprinkhaan. 

Een groot groen insect dat nog niet zo lang geleden vanuit 

het zuiden naar Nederland oprukte. Dat o� ensief is mede 

mogelijk gemaakt door klimaatopwarming.

Ik zie alweer uit naar mijn volgende mini-vakantie in Klein-

Frankrijk. De muggenbulten neem ik voor lief.   

André de Baerdemaeker is ecoloog bij 
Bureau Stadsnatuur (onderdeel van 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam), 
én trotse Heijplater. Speciaal voor 
Heijplaat Post beschrijft hij de natuur 
op en rond Heijplaat. Volg André op 
Twitter via @DeBaerd.

Gemeente Rotterdam
Tel. 14 010 voor afspraken, vragen, 
klachten en meldingen

Alarmnummer 
Tel. 112

Politie 
Tel. 0900 - 8844

DCMR
Tel. 0888 - 333 555 
www.dcmr.nl

Woonbron
Spreekuur Wijkpost Heijplaat
ma. t/m do. van 9.00 - 9.30
Streefkerkstraat 16
Tel. 088 - 966 00 00
www.woonbron.nl

Dierenambulance 
Tel. 010 - 415 56 66

Storing waterleiding Evides 
Tel. 0900 - 0787 (dag / nacht)

Gas- en stroomstoringen 
Tel. 0800 - 9009 (dag / nacht)

Ruilpunt / Kinderboerderij
Oostbroekweg 15
www.ruilpuntheijplaat.nl
www.facebook.com/  
KinderboerderijDeHeij

Bibliobus
Elke woensdag van 15:00 tot 
17.00 uur in de Neptunusstraat.

Reistijden Openbaar Vervoer
Tel. 9292
www.9292.nl

Waterbus
www.waterbus.nl 
voor tijden en tarieven

Watertaxi
www.watertaxirotterdam.nl
voor tijden en tarieven

De Huiskamer
De Huiskamer heeft de functie 
van informatiecentrum over 
zaken als duurzaamheid en 
ontwikkeling nieuw dorp en 
inlooppunt voor bewoners en 
bezoekers van Heijplaat.

Heijsekade 1
3089 TE Rotterdam
Tel. 010 - 341 44 16 
www.facebook.com/
huiskamer.heijplaat

Spreekuur Politie
Elke eerste dinsdag van de maand 
om 11.00 uur in De Huiskamer.

Hotspot Hutspot Heijprak
Elke donderdag en vrijdag, 
meer info en reserveren via 
www.hotspothutspot.nl

Stichting Heyse Bazar
Heysekade 4
Tel. 010 - 785 38 09

RDM Kantine
Tel. 010 - 429 18 34 
www.rdmkantine.nl

Café Restaurant Courzand
Courzandseweg 40
Tel. 010 – 429 70 90
www.courzand.nl

Muziekvereniging Dockyard
www.muziekverenigingdockyard.nu

Apotheek Dorpsweg
Locatie Heijplaat
Victorieuxstraat 80
Tel. 010 - 481 41 97

Bloedprikken
Starlab Apotheek Dorpsweg
Locatie Heijplaat
Victorieuxstraat 80
Elke woensdag van 
08.15 – 09.00 uur bloedafname 
en aanleveren materiaal.

Huisartsen op Heijplaat
Er is momenteel geen huisarts op 
Heijplaat. Wel is er een huisarts 
uit Charlois die een dagdeel naar 
Heijplaat komt. Graag eerst tele-
fonisch een afspraak maken om 
langs te komen.

Dinsdagochtend vanaf 11:00 uur
Dokter C.A.G. M. Van der Pas
Zegenstraat 64 B
Tel. 010 - 429 39 11

Buiten dit dagdeel om zult u naar 
een locatie in Rotterdam Charlois 
moeten reizen:

Overige huisartsen in de buurt
Huisartsenpraktijk Sönmezer
Roerdomplaan 8
Tel. 010 - 481 40 13

Huisartsenpraktijk H.A. Bruijns
Roerdomplaan 8
Tel. 010 - 481 29 74

Pleinwegpraktijk
Locatie Pleinweg 116-D
of locatie Carnissesingel 51
Tel. 010 - 481 14 04

Dierenarts Pieter de Jong
De bus staat iedere woensdag 
van 19.30 tot 20.00 uur in de 
Neptunusstraat.

Buurtvereniging Heijplaat (BVH)
Courzandseweg 51
Tel. 06 - 290 281 24

SV RDM (voetbal)
Arie den Toomweg 40
www.svrdm.nl

WIK Heijplaat (turn & gym)
Corydastraat 41
Tel. 010 – 429 57 32
www.wikheijplaat.nl

Heijplaat op internet
• heijplaat.com
• heijplaatonline.wordpress.com
• facebook.com/HeijplaatOnline
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Kinderpagina
door basisschool De Klaver Heijplaat

Jantje zit in de klas en zegt: “Broem broem broem broem.” De juf vraagt: “Jantje, wil je 
even ophouden?” Waarop Jantje door blijft gaan: “Broem broem broem broem.”
De juf wordt boos en zegt: “Jantje, ga nu maar naar de gang!” “Nee,” zegt Jantje, 
“dat kan niet, want mijn benzine is op!” Jip (groep 4), Javier en Amir (groep 3)

Jantje loopt met oma door een supermarkt en ziet 50 euro 
liggen op de grond. Hij vraagt: “Oma, mag ik dat hebben?” Oma zegt: “Nee. Alles wat op 
de grond ligt, is vies.” Later op de dag ziet hij 100 euro liggen en vraagt weer: “Oma, mag 
ik dat hebben?” Oma zegt: “Nee. Alles wat op de grond ligt, is vies.” Plotseling glijdt oma 
uit over een bananenschil en roept: “Jantje, help me!” “Nee oma, alles wat op de grond ligt 
is vies!” Nana (groep 4), Isa en Diégo (groep 3)

Er zitten twee vliegen op een kaal hoofd. Zegt de ene vlieg tegen de andere: 
   “Weet je nog, hier speelden we vroeger verstoppertje!” 
     Riyoni (groep 4), Skye en Xeanay (groep 3)

Jantje vraagt aan de meester: “Meester, kan iemand ook     
                                        gestraft worden voor iets wat hij niet gedaan heeft?” 
        De meester zegt: “Nee, dat is niet eerlijk. Maar waarom vraag je dat?” Jantje: 
 “Ik heb mijn huiswerk niet gedaan.” Karolina (groep 4), Saphira (groep 3)

Het is groen met bruin en glijdt snel van de berg af. Antwoord: Een skiwi!
    Dj (groep 4), Kean (groep 3)

Twee koeien zitten in bad. Vraagt de ene koe aan de andere: 
“Mag ik je washandje lenen?” De andere koe kijkt hem 

       verbaasd aan en vraagt: “Waarom dan?” De koe antwoordt: “Ik krijg mijn vlekken er 
   niet af!” Brent (groep 4), Gabriel en Hailey (groep 3)

Waarom vliegt een heks op een bezem? Antwoord: omdat een stofzuiger te zwaar is!    
   Szymon (groep 4), Arda en Saar (groep 3)

    Wie gaat er als eerste naar bed: de wolf of de haas?  
   Antwoord: de haas, want die hoeft maar twee tanden   
         te poetsen! Lana, Xianthe en Kirsten (groep 3)

Moppen!
Jantje zit in de klas en zegt: “Broem broem broem broem.” De juf vraagt: “Jantje, wil je 
even ophouden?” Waarop Jantje door blijft gaan: “Broem broem broem broem.”
De juf wordt boos en zegt: “Jantje, ga nu maar naar de gang!” “Nee,” zegt Jantje, 

Jantje loopt met oma door een supermarkt en ziet 50 euro 

Moppen!

Er zitten twee vliegen op een kaal hoofd. Zegt de ene vlieg tegen de andere: 
   “Weet je nog, hier speelden we vroeger verstoppertje!” 
     

Waarom vliegt een heks op een bezem? Antwoord: omdat een stofzuiger te zwaar is!    
   

    Wie gaat er als eerste naar bed: de wolf of de haas?  


