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Colofon Aan dit eerste nummer van jaargang 

twee hebben meegewerkt (in alfabetische volgorde): 

Carina Berwald, Peter Blokdijk, Nina Brugman, 

Edu Calicher (fotografi e), Chantal Diepenheim, 

Maurice van Dijk, Louike Duran, Sandra Evers-

van Meurs, Jan Grolleman, Paul Hendriks, Arjan 

Hoefnagels, Basisschool De Klaver, Nellie Loendersloot 

(gedicht), Van Omme en de Groot, Maurice S., Herman 

den Turk (agenda), Haralt Veldhuis, Bibi Weeke, Aad 

de Wol�  (fotoarchief) en Yvonne van der Waal.

Verantwoording Heijplaat Post wordt 

mogelijk gemaakt door subsidie van de 

gemeente Rotterdam - gebiedscommissie 

Charlois, en door sponsors Van Omme & 

de Groot, SUEZ, Condor en Franklin en advertentie-

inkomsten. Deze inkomsten dekken de voor dit jaar 

verwachte uitgaven, te weten: onkostenvergoeding 

redactie (25%) en gastredacteuren (15-20%), opmaak 

(15%), drukwerk (40%) en distributie-, administratie- 

en overige kosten (5%).

Contact heijplaatpost@gmail.com

Foto omslag Droogdokweg

Vormgeving vanPOOK 

Hier is-tie dan, de lente-uitgave van ons tweede jaar. 

In 2018 hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen. 

Heijplaat Post heeft een vast plekje veroverd in de communicatie 

in en over Heijplaat. Daarin worden wij gesteund door gemeente 

Rotterdam, gebiedscommissie Charlois en verschillende bedrijven. 

Er gebeurt op dit moment 

veel. De nieuwbouw vordert 

snel, waardoor het dorp ge-

lukkig weer groeit. Bedrijfs-

terreinen rondom Heijplaat 

veranderen ook, van gebrui-

ker of van functie. De nieuwe 

bewonersorganisatie, WIJ-

PLAAT geheten, is o�  cieel 

gestart en is actief o.a. op het 

gebied van Buitenruimte en Leefbaarheid. Heijplaat Post 

zal ook in 2019 informatie geven over alle ontwikkelingen. 

Ook de redactie is veranderd. Wij verwelkomen Nina Brugman 

als nieuw redactielid. En Jan Grolleman zal in 2019 columns 

schrijven over wat hem als nieuwe bewoner in Heijplaat opvalt. 

Heijplaat Post gaat vanaf nu nauw samenwerken met Heijplaat 

Online, om het actuele nieuws en achtergrondinformatie zo 

goed mogelijk te verdelen tussen de verschillende media.

Jij kan ook meewerken aan Heijplaat Post! Als gastredacteur kan 

je een medebewoner of iemand van een vereniging interviewen. 

Het is leuk om te doen en je leert allerlei medebewoners kennen. 

Iets voor jou? Je bent van harte welkom.

Veel leesplezier!

Heijplaat nooit saai!

voorwoordvoorwoord



Activiteitenoverzicht verenigingen Heijplaat

Dag  Wie  Wat  Tijd  Opmerkingen

01-03 Heijkids Kinderbingo  10.00-12.00 Huiskamer 

25-03 CPRW Huurdersbijeenkomst Woonbron 19.00 Huiskamer

05-04 Heijkids  Infoavond ouders 20.00 Huiskamer 

06-04 sv RDM  Klaverjasmarathon 10.00-22.00 Deelname €12,50 incl. 

    middag- en avondeten

13-04 CCH Sprookjesoptocht  18.00 Rondoplein 

27-04 svRDM Koningsdag   svRDM

03-05 Heijkids  Kinderbingo  10.00-12.00 Huiskamer 

04-05 Commissie der Gevallenen Dodenherdenking 19.30 Henk Huisman Plantsoen

05-05 Commissie der Gevallenen i.s.m CCH Vredesontbijt  10.00 Letostraat 

12-05 CCH Muziek in de straat 15.00 Letostraat 

19-05 CCH Muziek in de straat 15.00 Letostraat 

25-05 Heijkids  Carwash  11.00-16.00 Rondoplein 

26-05  CCH Muziek in de straat  15.00 Letostraat 

29-06  CCH Oud Hollandse Kinderspellen 15.00 Rondoplein

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

Heijplaat toegang 
tot twee AED’s

Goed nieuws! Sinds februari 

hangt een tweede publieke 

AED aan de buitenzijde 

van café-restaurant 

Courzand. Een mooie, centrale locatie. 

Hiermee is Heijplaat goed afgedekt, met 

aan de ene kant van het dorp een AED 

bij voetbalvereniging SV RDM en nu een 

tweede hier. Met dank aan Maurice S., 

die dit mooie initiatief heeft genomen.

Nieuwe rotonde werkt
Omgeven door vele borden is het vrachtverkeer, dat via deze 

route het dorp inrijdt, merkbaar verminderd. Wel is gebleken, 

zoals door oplettende bewoners voorspeld, dat de draaicirkel 

voor langere vrachtwagens te klein is. Deze rijden over de 

heuvel van de rotonde heen om te kunnen keren.

NIEUWS & AGENDA
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'Ik zou graag 
wat aanloop 

van bewoners 
willen hebben'

Nellie Loendersloot (1926) was bad-
ju� rouw toen zij haar aanstaande 
echtgenoot Jan leerde kennen in 
het Oostelijk zwembad. Hoe kwam zij 

eigenlijk op Heijplaat terecht? “Jan zat op de 

leerschool van de RDM. We trouwden in 1950 

en hij kon via de RDM een huisje krijgen in de 

Sirrahstraat. We zijn gaan kijken, waarna mijn 

moeder nieuwsgierig vroeg hoe het was gegaan. 

Het was niks, de huur is drie gulden vijftien”, 

grapte Nellie. Maar gezien de huizenschaarste 

was dit natuurlijk een buitenkansje!

Wonen in het tuindorp was heel anders dan 

het Noordereiland waar Nellie vandaan kwam. 

“Het was een schattig ééngezinshuisje. Heijplaat 

was één bloemenzee”. Nellie en Jan kregen 

twee zoons: Aad en Fred. “In die tijd liep ik nog 

via de Heijsedijk langs de slijterij van ‘Druppie’ 

naar Pernis om schoentjes te kopen voor Aad”. 

Aan vertier was geen gebrek op Heijplaat. 

“Ik zat op de zwemvereniging en in de winter kegelden we 

bij ‘de Poedelaars’ in Courzand. Ik ben nog langs de deur 

gegaan om leden te werven”.

Jan werkte zich op tot baas van de machinefabriek en dus 

verhuisde het gezin naar een grotere woning op de Cour-

zandseweg. Helaas is Jan al weer jaren geleden overleden. 

Nellie is inmiddels 92 jaar, bijna blind en afhankelijk van de 

liefdevolle mantelzorg van zoon Fred. Toch blijft Nellie bezig. 

‘Ik ben dichteres!’, meldt zij trots. “Mijn zoons hebben zelfs 

een gedichtenbundel van mijn werk gemaakt.” 

Zou de 92-jarige nog iets verbeterd willen zien op Heijplaat?

”Ik zou zo graag wat aanloop van bewoners willen hebben“. 

Wie deze hoogbejaarde dame, begenadigd dichteres met 

een zee aan verhalen, dit bijna weemoedig hoort vragen, 

kan niet weigeren! Ik ga binnenkort langs. Wie volgt?

oud &
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Wil jij ook in 
Oud & Nieuw? 

Stuur een 
mailtje naar 
de redactie!

'Zelf energie opwekken 
heeft wel de toekomst'

Pieter-Jan en Shiva Wind wonen sinds vorig 
jaar zomer samen met hun twee kinderen 
Vide (5) en Madu (2,5) in een van de eerste 
nieuwbouwwoningen. Hiervoor woonden ze midden 

in het centrum van Rotterdam. Shiva was zwanger van hun 

tweede kindje toen ze om zich heen begonnen te kijken om 

te verhuizen. “Dat was nog best een ding. Pieter-Jan wilde 

buiten de stad en ik wilde eigenlijk in de stad blijven. 

We waren wel eens op Heijplaat geweest voor de tentoon-

stelling van het bombardement op Rotterdam in de Onder-

zeebootloods. Verder hadden we eigenlijk niet per sé aan 

Heijplaat gedacht. Totdat we een keer gingen fi etsen. 

Toen zagen we de borden voor Het Verborgen Geheim 

en zijn we gaan kijken.”

Gulden middenweg

“Eigenlijk is dit de gulden middenweg: de drukte van 

de stad binnen handbereik en toch de rust van een dorp. 

Ikzelf werd enthousiast van de verbinding met de water-

bus, die ik inmiddels ook dagelijks gebruik.”

Het dorpse sprak ook Pieter-Jan wel aan, al bleef hij 

nog enigszins terughoudend. Ook best begrijpelijk als 

je in plaats van ‘buiten’ middenin de haven belandt. 

Maar na zes maanden is ook hij helemaal gewend. 

Huis op papier

Shiva: “Een nieuwbouwhuis koop je eigenlijk op papier. 

Vervolgens moet je nog twee jaar wachten. Ik zag het 

wel al allemaal voor me, maar Pieter-Jan moest het toch 

meer zien en ervaren.” De duurzaamheid van de huizen 

was doorslaggevend: “Zelf energie opwekken heeft wel 

de toekomst. We proberen ook zoveel mogelijk duurzame 

keuzes te maken voor het interieur. Zo zijn we heel kritisch 

op de herkomst en het materiaalgebruik.”

Ook Vide en Madu hebben het naar hun zin op Heijplaat, 

al missen ze wel nog een beetje het contact met het ‘oude’ 

dorp. “Ze zitten hier niet op school en zijn nog te jong om 

zelf op pad te gaan en vriendjes te maken. Maar we doen 

wel mee aan activiteiten, bijvoorbeeld als er iets op de RDM 

georganiseerd wordt of met het Sinterklaasfeest. Ik zie hier 

veel welwillendheid om dingen te organiseren of verbinding 

te zoeken. Vooral ouderen, die maken graag een praatje. 

Zeker in het begin was het eerste wat we hoorden: ‘Welkom 

op Heijplaat’. Wat dat betreft vinden wij het wel jammer 

dat een initiatief als Hotspot Hutspot gestopt is, daar leerde 

je toch meer buurtgenoten kennen. Wij hopen dat er iets 

soortgelijks terug komt.”

NIEUW
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Palet

Soms zou ik een schilder willen zijn.
Zoals van Gogh of Rembrandt van Rijn.

Dit verlangen is er niet zo vaak.
Het komt alleen als ik een foto maak.

Want op zo’n beeld kan ik niet weergeven
dat mooie kleuren voor mij gaan leven.

Een rood-oranje ondergang van de zon,
het kleuren van de bomen toen de herfst begon.

Schitterend beschenen alpentoppen,
vaak hele donkere onweerskoppen.

Exotische vogels met een prachtige tooi,
Een goede schilder weergeeft het zo mooi.

Maar ik maak een foto, klaar terwijl ik wacht.
Het wordt mijn mooiste omdat jij naar mij lacht!

Nellie Loendersloot

Nellie draagt haar gedichten ook online voor!

Ga naar YouTube en zoek op 'Gedichtjes van Mevrouw Loendersloot'.

gedicht
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Paul legt uit: “De Titanic 

had één van de eerste 

radio-stations aan boord 

en redde, toen het schip in 

1914 zonk, zo een aantal 

passagiers het leven. Hierna 

heeft radiotechnologie een 

grote vaart genomen. Radio 

Holland is in 1916 ontstaan 

en nu dus meer dan 100 jaar oud. Eerst bedoeld om radio-

o�  cieren op te leiden en te bemannen op schepen.”

Met alle vernieuwingen aan boord qua technologie is het 

sinds 1992 niet langer nodig om een radio-o�  cier aan 

boord te hebben. Radio Holland heeft zich over de jaren 

gespecialiseerd in het leveren, installeren en onderhouden 

van alle Navigatie, Communicatie en IT-gerelateerde 

apparatuur aan boord van schepen. Dit doen zij voor 

zowel de grote vaart, binnenvaart, visserijschepen als 

de grote luxe jachten. 

Paul vervolgt: “Je moet een schip zien als een drijvend dorp 

met veel apparatuur aan boord. Navigatie is natuurlijk 

belangrijk om koers te houden. Communicatie om in 

verbinding te blijven met elkaar, met andere schepen 

en met het thuisfront. Ook maakt het schip haar eigen 

drinkwater uit zeewater, dienen ruimtes verlicht en 

verwarmd te worden, wordt er gekoeld en gekookt en 

moet de was gedraaid kunnen worden.

Wij zorgen ervoor dat alle ‘NavCom’ apparatuur aan alle 

wetgeving voldoet en altijd werkt. Dit doen we met zo’n 

700 medewerkers verspreid over 66 vestigingen langs 

de wereldwijde scheepvaartroutes. Onze storings- en 

onderhoudsmonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per 

week klaar voor onze klanten. Radio Holland is met haar 

wereldwijde netwerk uniek en staat wereldwijd binnen de 

maritieme wereld bekend om de kwaliteit die zij levert.

Onze relatie met Heijplaat? Velen van ons hebben op de 

grote vaart gezeten, ook ik. We zochten een represen-

tatieve locatie voor ons hoofdkantoor, en voelen ons thuis 

midden in de haven. We zijn ons bewust dat we naast een 

woonwijk gevestigd zijn en sponsoren met plezier culturele 

initiatieven, zoals het Rondoplein en de HarbourRun.”

Op bezoek in het gebouw met het ‘bolletje’ bij Paul Smulders, 
CEO Europe van Radio Holland. En ik altijd denken dat hier 
een radiozender zat. Radio Holland blijkt een stuk meer in 
haar mars te hebben. 

Radio Holland

bedrijf
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Ruim 81 jaar turnen en bewegen op Heijplaat.

door Maurice van Dijk

Willen 
is kunnen!



Oprichting
De turnvereniging Willen is Kunnen (WIK) is met 

ruim 81 jaar nét niet de oudste sportvereniging 

van Heijplaat - wel nog altijd zeer actief en 

groeiend. Bij de oprichting was de turnvereniging 

alleen voor jongens. Op 4 mei 1940 werd een 

meisjesafdeling opgericht. In een speech van 

oud-voorzitter Arie Verhoeven wordt gememo-

reerd dat vier dagen later de Duitsers zich 

meldden: “… niet als lid, maar als bezetter, 

wel 5 jaar lang!”

Gedurende de oorlog werd de gymzaal 

geannexeerd. De wekelijkse trainingen 

gingen gewoon door op de dansvloer van 

cafe-restaurant Courzand en zorgde voor 

de nodige afl eiding. Wel was het behelpen, 

want de vloer was glad, wat vooral bij de 

grondoefeningen problemen opleverde.

Bepalende personen
Na ’45 deed de piano haar intrede in de gymzaal 

en werd er ook huisvrouwengym gegeven - door 

mevrouw Stuyt. Met haar grijze knot was ze 

lange tijd de drijvende kracht van de vereniging, 

zowel in de gymzaal als in het bestuur. Mevrouw 

Kramer, eveneens een begrip binnen en buiten 

de vereniging, was van ’45 tot ver in de jaren ’70 

assistent-penningmeester. Zij ging maandelijks 

alle deuren langs om de contributie op te halen.

Berlijn
In de jaren ’70 reisde een selectie van de WIK-

dames af naar Berlijn om mee te doen aan de 

Gymnastrade. Alle turnsters werden voor de 

gelegenheid helemaal in het nieuw gestoken 

om een demonstratie te geven bij het onder-

deel jazzballet. 

Jaarvergadering
Ieder jaar wordt er naar een aantal evenementen 

toegeleefd. De jongeren kijken uit naar de 

onderlinge wedstrijden: de meisjes nemen het 

dan in hun kleurrijke turnpakjes tegen elkaar op 

voor de mooiste prijzen. De oudere leden kijken 

uit naar de jaarvergadering: in het verleden 

mét bingo-dansant. Het dansje is verdwenen, 

maar de bingo zorgt elk jaar opnieuw voor een 

grote opkomst. Hiernaast doet de vereniging 

mee aan rayonwedstrijden en worden er 

diverse demonstraties en een zomer-gymshow 

gehouden. Tot slot kunnen alle bewoners 

van Heijplaat iedere zomer zes weken gratis 

meesporten tijdens de summerschool op 

het sportveld van voetbalvereniging RDM.

Toekomst
WIK biedt naast turn-

lessen ook lessen jazz-

ballet en conditie-

training. De vereniging 

heeft op dit moment 

zo’n honderd leden 

variërend in de leeftijd 

van 3 tot 88 jaar. 

Op woensdagmiddag 

turnen de kleuters 

en meisjes (op maan-

dagavond ook –in 

Charlois). Op maan-

dagavond werken 

volwassen dames 

en heren achtereen-

volgens aan hun 

conditie. Zowel opa 

als kleinzoon sporten in dezelfde groep. 

De avond wordt afgesloten met een partijtje 

volleybal. Woensdagochtend (voor ouderen) 

en donderdagavond (voor dames) wordt er 

jazzballet gegeven. 

Er is nog altijd ruimte voor groei, zowel in het 

aantal leden als ook in het aantal vrijwilligers. 

Als u zin heeft om samen met andere Heijplaters 

aan uw conditie te werken dan biedt de 

vereniging verschillende mogelijkheden. 

Voor het complete aanbod en rooster zie 

www.wikheijplaat.nl of kijk op Facebook: 

WIK Heijplaat. Iedereen is van harte welkom. 

Want ook voor u geldt: willen … is kunnen!

vereniging
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Het gebouw van de voormalige supermarkt Koster & 

Dochters, een begrip op Heijplaat, is gesloopt om plaats 

te maken voor de nieuwbouw.

Ondertussen zijn er volop gesprekken met een ondernemer, 

al eigenaar van een supermarkt in Charlois, voor een nieuwe 

buurtsuper op Heijplaat. Deze zou gevestigd moeten worden 

in de Wijde Blick, naast de apotheek. Een tiental bewoners 

zijn op uitnodiging van de gemeente actief betrokken om 

mee te denken om zijn concept uit te werken. 

Ten tijde van de druk van deze editie van Heijplaat Post 

was echter nog niet bekend of het allemaal doorgaat. 

We wachten met spanning af!

De Kopers van Het Verborgen Geheim fase 2 

en 3 gaan een spannende tijd tegemoet. 

Nog vóór de zomer worden deze 48 nul-op-

de-meter woningen én binnentuin Hof van 

Heij opgeleverd. De heistellingen schuiven 

weer een stuk op richting de kade, waar 

de bouw van fase 4 deze maand start.

Dat de bouw vordert, betekent dat ook 

de verkoop van de woningen goed vlot. 

De bekendheid van Het Verborgen Geheim 

neemt toe en daarmee ook merkbaar de 

interesse. Met fase 5 nu in verkoop, weten 

de Rotterdammers de parel Heijplaat 

steeds beter te vinden! 

Status 
supermarkt

48 nieuwe sleutels

voorzieningen nieuws
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Nieuws uit 
  de haven

Quarantaine 
Inrichting
Afgelopen januari / februari heeft een 

bodemsanering van het grote grasveld van 

het Quarantaineterrein plaats gevonden. 

De volgende stap is het veld in te zaaien 

met een bloemrijk grasmengsel.

Tot de zomer volgen er nog vele werkzaam-

heden op het terrein. De huidige wegen / 

paden en leidingen zijn namelijk dusdanig 

slecht, dat vervanging zeer noodzakelijk is. 

De werkzaamheden bestaan onder andere 

uit het kappen van enkele bomen om ruimte 

te maken voor de herinrichting van de paden 

en voor de nieuw aan te leggen waterleiding, 

elektra en het riool.

De wegen en paden gaan op de schop, 

waarbij het asfalt vervangen wordt door grijze 

betonstraatstenen. Het pad naar het strand 

zal, net als de aanlanding van de watertaxi, 

verhard worden. Vanaf de watertaxihalte 

komt een trap naar het strand. Rondom de 

paden wordt tevens gestart met de heraanleg 

van de historisch aanwezige ligusterhagen 

en het planten van bomen op de grens met 

buurmanbedrijf Rometal.

Op het grasveld zelf worden 20 parkeer-

plaatsen voor bezoekers aangelegd in een 

overrijdbare grassteenverharding. Ook komt 

er een nooduitgang ten behoeve van de 

hulpdiensten (denk aan de brandweer).

Hier rechts een artist impression van 

de toekomstige situatie in 2025.

Ontwikkeling hoek 
Heijsehaven nabij Condor
In de komende maanden vinden er werkzaamheden 

plaats naast de kademuur bij Condor. De oude palen en 

betonnen damwand worden verwijderd en de glooiing 

wordt verlengd. Op die manier ontstaat een schone en 

veilige hoek in de Heijsehaven. Aan de zijde van Condor 

wordt een ponton voor Condor geplaatst waar kleine 

vaartuigen kunnen afmeren. De standplaats van de 

Watertaxi blijft op de huidige locatie.

Nieuws uit 
  de haven
door Arjan Hoefnagels, Havenbedrijf

gebiedsontwikkeling
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Het doel is om de kinderen 

van de basisschoolleeftijd, met 

verschillende achtergronden en 

religies, tijdens het weekend met 

sport en spel te leren samenspelen 

en zo een hoop plezier te maken.

Wij huren meestal een accom-

modatie in een bosrijke omgeving, 

als tegenstelling tot ons dorp in 

de haven, waar wij omgeven zijn 

door industrie met alles wat daarbij 

hoort. Wij gaan met een gehuurde 

touringcar met leiding en kinderen 

op pad, want dat gezamenlijk in de 

bus heeft toch nog steeds wat! 

Het kampweekend is dit jaar van 

27 t/m 29 september 2019 in 

kamphuis D’n Hazelaar in Eersel. 

Heijkids On Tour is geen geregi-

streerde vereniging of stichting, 

omdat dat simpelweg te veel 

geld kost. Wij hebben geen vaste 

inkomsten en staan als leiding al 

jaren op allerlei evenementen op 

Heijplaat met kraampjes (eten, 

touwtje trekken; rad van avontuur) 

om geld voor het weekend te 

verdienen. Ook organiseren wij 

een Carwash in de zomer en 

verkopen wij in december olie-

bollen op Heijplaat. Zo proberen 

wij als kampleiding de kosten 

voor de ouders/verzorgers van 

de kinderen zo laag mogelijk 

te houden. 

Voor een indruk van het kamp-

weekend en onze activiteiten 

verwijzen wij u naar onze face-

bookpagina: www.facebook.com/

heijkidsontour

Gaat uw kind dit jaar ook mee? 

U kunt uw kind(eren) opgeven bij 

Suze Veldhuis, telefoonnummer 

0640280473.

Een weekend in 
het bos spelen en 

avonturen beleven!
door Haralt Veldhuis 

Wij zijn actieve en enthousiaste 
bewoners (jong en oud) van 
Heijplaat en wij verzorgen al 
tientallen jaren een kampweekend 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Eerst onder verantwoording en 
met behulp van de kerk, onder 
de namen GJO en Zondagschool, 
en later geheel onafhankelijk als 
GJO/SOK Heijplaat. Sinds een 
paar jaar heet het weekend 
Heijkids On Tour. 

12
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Wijplaat is 
van ons allemaal!

De afgelopen maanden hebben we een visie ontwikkeld, 

onze fi nanciering rondgekregen (met dank aan de 

gemeente Rotterdam), onze communicatiemiddelen op 

elkaar afgestemd en deze van een nieuw jasje voorzien. 

Het Algemeen Bestuur hebben we in de vorige editie 

geïntroduceerd. Hiernaast hebben we drie ‘Themateams’ 

opgesteld rond onderwerpen, die jullie hebben aangegeven 

belangrijk te vinden: 

 1  Buitenruimte (woordvoerder Jan Grolleman) 

 2  Leefbaarheid / Overlast (woordvoerders 

  Sandra Evers-van Meurs & Jo Dohmen )

 3  Verbinding (woordvoerder Karin Gerretsen)

In de komende maanden willen we deze teams uitbreiden 

met geïnteresseerde bewoners. Op deze manier willen 

we de betrokkenheid van bewoners en de slagvaardigheid 

om onze belangen te behartigen, vergroten. 

In deze teams zullen we de gekozen thema’s verder 

uitwerken. De resultaten hiervan toetsen we bij alle 

Heijplaters via social media of bewonersbijeenkomsten. 

In de toekomst willen we zeker uitbreiden met andere 

thema’s die jullie belangrijk vinden, maar voor nu hebben 

we hier onze handen aan vol.

Hoe vinden jullie ‘m, de nieuwe naam én 
bijbehorend logo van WIJPLAAT, de kers-
verse belangenorganisatie van HEIJPLAAT? 
WIJPLAAT, omdat we bewoners willen 
verbinden en gezamenlijk willen optrekken 
om het woon- en leefklimaat van Heijplaters 
te verbeteren.

Via Heijplaat Post en Heijplaat Online houden we jullie op de hoogte
Op de website van Heijplaat Online is informatie te vinden over WIJPLAAT. Zowel over 

de organisatie ervan, als over de status van - en achtergrondinformatie over actuele 

thema’s. Heijplaat Online is, naast Heijplaat.com, sowieso een waardevolle bron van 

algemene informatie over Heijplaat. De website trekt zo’n 4000 bezoekers per maand. 

Bij bijzondere gebeurtenissen, zoals de vliegenoverlast in mei 2018, zelfs 7000 bezoekers!

Heijplaat Online heeft ook een Facebook-, Instagram- en Twitter-account. WIJPLAAT 

communiceert in de toekomst via deze social media actueel nieuws, uitnodigingen en 

bewonersenquêtes. Zo kunnen we bewoners snel bij actuele onderwerpen betrekken 

en ieders mening eenvoudig peilen. 

Daarnaast zullen we bij belangrijke onderwerpen fl yeren en, waar passend, 

bewonersbijeenkomsten houden.

nieuws voor en door Heijplaters 
lente 2019 / jaargang 2 / uitgave 1 

 Oud & Nieuw 
 Nellie en 
 Shiva & familie 

 Historie 
 Drijvend zwembad 

 Wat doen ze 
 nou eigenlijk? 
 Radio Holland 

 Vereniging 
 Willen Is Kunnen 

 en nog veel meer! 
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De buitenruimte is van 

ons allemaal. Waar ons 

woongenot voor een groot 

deel van afhankelijk is. Groen, 

maar ook een parkeerplaats 

voor uw auto. Ruimte om te wandelen of een 

picknick in het park. Een bankje met uitzicht op 

de haven of de speelplek voor uw kind. Maar het 

gaat ook over een goed werkende waterafvoer 

en riolering. We profi teren ervan, maar willen er 

ons ook graag mee bemoeien; verantwoordelijk-

heid nemen.

De gemeente Rotterdam heeft Buro B+B vorig 

jaar opdracht gegeven om een Masterplan te 

ontwikkelen over de herinrichting van de buiten-

ruimte. Tijdens twee bewonersbijeenkomsten 

in 2018 heeft Buro B+B wensen van bewoners 

geïnventariseerd en haar voorlopige plannen 

met ons gedeeld. 

Buitenruimte
Voor WIJPLAAT lag er een belangrijke opdracht. Alhoewel wij nog 

in oprichting waren, wilden we hierop toch al graag onze invloed 

uitoefenen. Dat betekende dat we met een klein team aan het werk 

gingen. We raadpleegden deskundigen, lazen ons in en gaven oren 

en ogen goed de kost. 

Zo leverden we commentaar op het plan, maar schreven ook over 

wat er niet in stond. Met daarbij de centrale vraag: hoe kan de 

buitenruimte voor iedereen beter worden? Vanuit het besef van de 

kwaliteit van Heijplaat als historische enclave in een omgeving van 

haven en industrie. Dat betekent onderdeel zijn van een groot en 

ingewikkeld woon- en werkgebied. Waar het soms schuurt en botst, 

maar waar het een buitengewone uitdaging is er te wonen.

Het defi nitieve Masterplan van Buro B+B kunt u inzien op de website 

van Heijplaat Online/Wijplaat/Theamteams/Buitenruimte/Dossier. 

Ons commentaar hierop zal binnenkort op de site beschikbaar zijn.

In het vervolgtraject met gemeente Rotterdam zal er door de bewoners 

van Heijplaat de komende tijd veel werk verzet moeten worden. 

Uitbreiding van het team Buitenruimte is daarbij zeer welkom. 

U hoort van ons, wij graag van u. 

Jan Grolleman

foto: Jan Grolleman

Belangenorganisatie
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Leefbaarheid
Hallo! Ik ben Sandra, 

bewoonster van dit mooie 

dorp. Sinds een jaar of vijf 

zet ik mij intensief in voor 

het probleem vliegen en 

stank op het dorp. Dit zet ik nu door, binnen 

de belangenorganisatie Wijplaat. 

Uit meldingen bij DCMR én de poll op Heijplaat 

Online is gebleken dat de vliegenoverlast de 

afgelopen jaren enorm is toegenomen. Tijdens 

de bewonersbijeenkomst op 14 november 

2018, waar zo’n 30 bewoners op af kwamen, 

heeft het KAD een presentatie gehouden en 

uitleg gegeven over hun onderzoek tussen juni 

en september 2018. Er zijn een aantal vragen 

gesteld, waaronder of er een verband is met 

het vliegenprobleem in Delfzijl, waar KAD ook 

onderzoek gedaan heeft. De notulen van de 

vergadering zijn, net als de rapporten van KAD, 

te lezen op de website van Heijplaat Online/

Wijplaat/Themateams/Leefbaarheid/Dossier.

Goed nieuws is dat we als bewoners gevraagd 

zijn om als volwaardig gesprekspartner mee te 

doen aan een vervolgonderzoek in 2019. Want 

helaas gaf het laatste onderzoek wel nieuwe 

inzichten, maar (nog) geen duidelijke oorzaken. 

Want wel is duidelijk dat de overlast bij de bron 

moet worden aangepakt. 

Blijf melden, al lijkt het soms dat het geen 

zin heeft. Alleen zo houden we het probleem 

onder de aandacht. We geven niet op: samen 

staan we sterk!

Vangstresultaten 
KAD vliegenonderzoek 2018:

Gewone kamervlieg 423

 Kleine kamervlieg 
(leeft op vloeibare mest) 3.545

Vleesvlieg 
(legt eitjes op vlees)  21.758

Op de kinderboerderij werden alle soorten 

aangetro� en. Bij SUEZ komt binnen 

de gewone kamervlieg voor, buiten de 

vleesvlieg en gewone kamervlieg. In tuinen 

van bewoners met overlast komen alle 

soorten voor. In de buitenomgeving zijn 

weinig gewone kamervliegen gevonden. 

Belangenorganisatie
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Waterpret 
en klein 

kinderleed



1950 - De zon staat hoog boven de haven als de achtjarige 

Rietje Scherpenisse samen met een vriendinnetje over de 

Heysekade rent. De twee zijn niet alleen op straat. Half 

Heijplaat is op de been om Koninginnedag te vieren. Nog 

maar kort geleden, in de oorlogsjaren, was elke vorm van 

vaderlandsliefde streng verboden en dus wordt er in de 

naoorlogse jaren extra uitbundig gefeest. Ma Scherpenisse 

had voor haar dochter zelfs eigenhandig een rieten rokje in 

elkaar gezet voor het gekostumeerd zwemmen, een wedstrijd 

waar Rietje reikhalzend naar uit heeft gekeken. Verkleden is als 

achtjarige natuurlijk altijd leuk, maar al helemaal als je er het 

zwembad mee in mag springen. De aankondiging dat er mooie 

prijzen vielen te winnen, maakte de dag extra spannend voor 

de Heijplaatse.

Inmiddels zijn Rietje en haar vriendinnetje rechtsaf de Eem-

havenweg ingeslagen en de eerste woonarken gepasseerd. 

Iets verderop ligt het drijvend zwembad in de Werkhaven. 

Al vanaf 1917 hadden zwemliefhebbers op Heijplaat de 

beschikking over zo’n zwembad. Het oorspronkelijke bad 

was niets anders dan een houten drijvende constructie met 

duikplanken, kleedhokjes en een uitkijktoren, die vanuit de 

Courzandseweg te betreden was. Op zonnige dagen wisten 

zwem-enthousiaste Heijplaters elkaar daar te vinden, onder 

wie RDM-directeur Van der Pols, die er zijn 

baantjes trok. Door zijn opvallende snorretje 

kreeg de zwemmende directeur van de jeugd 

stiekem ‘de zeehond’ als bijnaam. 

Bij de steiger van het zwembad is het een drukte 

van belang. Jaloerse kinderblikken worden uit-

gewisseld. Ook Rietje schat haar kansen in. 

Zo op het eerste gezicht slaat ze geen slecht 

fi guur als Afrikaans meisje met haar rieten rokje. 

Even later wordt de deur naar het zwembad 

geopend. Snel lopen Rietje en haar vriendinnetje 

het domein van badmeester Wessels binnen, 

om niet veel later net als alle verklede Heijpla-

tertjes op het teken van de badmeester het 

water in te plonzen. 

Het drijvend zwembad was vaak het podium 

voor zomerse waterpret, maar heel soms ook 

klein kinderleed. Zo was er het voorval met 

het stotterende jongetje met watervrees. Om 

kinderen over hun angst voor ‘het diepe’ heen 

te helpen, had badmeester Wessels een trucje 

bedacht. Met een touw om hun middel moesten 
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jongeren op het puntje van de duikplank plaatsnemen, om 

vervolgens af te tellen en het water in te springen. Toen het 

stotteraartje aan de beurt was, telde hij met knikkende knieën 

af. Daar onder aan de duikplank gaapte immers de oneindige 

diepte van de nieuwe Maas: “Éé, éé, éé, éé, één! Tuh, tuh, tuh, 

tuh, twee! Duh, duh ,duh, duh, ... durf niet!”, schreeuwde het 

jongetje tot grote hilariteit van toekijkende badgasten uit. 

Overigens haalde ook hij uiteindelijk zijn zwemdiploma, 

mede dankzij badmeester Wessels.

“De uitslag van het gekostumeerd zwemmen!”, galmt het 

plots uit de luidsprekers van het zwembad. Die mededeling 

trekt direct Rietjes aandacht. Gespannen spitst zij haar oren, 

maar na het voorlezen van de eerste twee namen zakt de 

moed haar weer in de schoenen. De kans op een prijs wordt 

steeds kleiner. “De eerste prijs, een vogel in kooi …”, klinkt het 

plots weer door het zwembad. Rietjes hart klopt in haar keel. 

Een mooi kanariepietje: als dat toch eens waar kon zijn! 

”… gaat naar … Rietje Scherpenisse!” Als in extase schreeuwt 

Rietje het uit. Met bonkend hart meldt zij zich even later 

aan de rand van het zwembad om haar kanarie in ontvangst 

te nemen. “Kijk eens aan Rietje, hier is je prijs”, zegt de bad-

meester tegen de dolblije Heijplaatse en overhandigt haar 

een kooi. Direct valt haar mond verbijsterd open, want in 

de kooi zit namelijk geen bontgekleurde 

zangvogel, maar een dood-ordinaire bruine 

kip. Een illusie armer beent Rietje boos het 

zwembad uit met in haar hand de kooi met 

klein kinderleed. Want zo’n lelijke kip, zeg 

nou eerlijk, das toch heel wat anders dan 

een bontgekleurde kanariepiet! 

Naschrift:
Het gezin Scherpenisse eet die avond 

gebraden kip. Rietje krijgt geen hap door 

haar keel. Het drijvend zwembad vindt zijn 

einde, nadat een kapitein van een Dockyard 

sleepboot het zwembad aanvaart, waarna 

het naar de bodem van de Werkhaven zinkt!

Pag 17. Het eerste drijvende zwembad lag oorspronkelijk 

aan de Courzandseweg - hoek Heijplaatstraat. Op de 

achtergrond de oude Scheepsbouwloods. 

Pag 18. Het drijvende zwembad in de Werkhaven aan 

de Eemhavenweg. 

Pag 19. Rietje Scherpenisse (links bij de startblokken) 

jaren na het voorval met de kip. Op de achtergrond 

kijkt badmeester Wessels toe.

historie
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Ieder kind een vliegende start. Dat is wat

De Rotterdamse Peuterschool wil. Kinderen

van 2 tot 4 jaar mogen tot vier keer per

week komen spelen en leren. Ze spelen en

leren niet alleen: ze zingen, dansen,

springen, lezen, praten, vallen en staan

weer op.

 

In kleine groepen werken onze deskundige

en enthousiaste pedagogisch medewerkers

aan de ontwikkeling van uw peuter.

Taal, rekenen, de sociaal-emotionele

ontwikkeling, motoriek en gezondheid…

alles komt aan bod. Maar bovenal is het

belangrijk dat uw peuter een fi jne tijd heeft

en spelenderwijs leert.

 

De peuterschool werkt nauw samen met 

groep 1 en 2 van basisschool De Klaver bij 

u in de buurt. Zo maken we de overstap 

van peuterschool naar basisschool 

zo klein mogelijk!

Informatie
Wilt u eens komen kijken hoe leuk het op

onze locatie is? Dat kan natuurlijk!

U kunt gewoon eens binnenlopen 

op onze locatie, zonder afspraak.

Wilt u eerst wat meer informatie?

Bel dan gerust met onze afdeling

Planning & Plaatsing 

op 010 – 477 10 09.

Het begint op 
de Rotterdamse Peuterschool

De peuterschool werkt nauw samen met 

groep 1 en 2 van basisschool De Klaver bij 

u in de buurt. Zo maken we de overstap 

van peuterschool naar basisschool 

Wilt u eens komen kijken hoe leuk het op

onze locatie is? Dat kan natuurlijk!

U kunt gewoon eens binnenlopen 

op onze locatie, zonder afspraak.

Wilt u eerst wat meer informatie?

Bel dan gerust met onze afdeling

www.derotterdamsepeuterschool.nl

De beste voorbereiding op de basisschool

We zoeken:  

• Ploegleider 
• Hoofd Operator A/B 
• Sorteerder huishoudelijk afval 
• Chauffeurs (rijbewijs B/C met code 95) 

Met ruim 150 collega’s sorteren en verwerken we 
op de locatie aan de Waalhavenweg 50, Rotterdam 
huishoudelijk plastic verpakkingsmateriaal van 
60% van de Nederlandse gemeenten. Zes dagen 
per week dragen we bij aan de recycling van 
verpakkingsmateriaal en maken we samen 
grondstoffen voor nieuwe producten.

Interesse? Check www.werkenbijsuez.nl 
en selecteer de functies in Zuid-Holland. 

Aan de slag bij 
SUEZ, dat kan! 

klaar voor de grondstoffenrevolutie



Ik ben Lady, Op zijn chic: Lady 

Granola de Eerste. Een hollandse 

jachtneus met een frans randje. 

PS: Ik ben gek op brokjes...

Ik ben Ezee, een 'Jekyl en Hyde 

hond’, zegt mijn baassie. Ik ben 

buiten een ke� ende stuiterbal, 

die op alles reageert. Maar 

binnen lig ik het liefst op schoot, 

en kroel ik graag met het konijn 

van mijn baassie’s kleindochter.

Ik ben Slash. Ik houd van jagen 

op katten, vogels en alles wat 

beweegt. Lekker eten is altijd 

welkom. PS: Ik ben een hele 

knappe Ste� ord!

Ik ben Mr Bojangles, als pup 

gevonden op de Canarische 

Eilanden. Ik ben een Podenco 

Canario, die worden gebruikt voor 

de jacht op konijnen en hazen. 

We zijn redelijk terughoudend, 

maar verschrikkelijk lief. 

  Hond & 
 baas quiz!

Lady

Ik ben Miranda, ooit blond geweest, 

53 jaar, dol op hondjes en ander 

dierlijk gespuis. In Rotterdam-Noord 

geboren en woon al 5 jaar met 

plezier op Heijplaat. Mijn hobby’s 

zijn: naaien (o.a. hondenjasjes), 

krijtborden maken en bordspellen.Miranda

Ik ben John, gek op mijn vrouw, 

kinderen en kleinkinderen. 

Veel van mijn dieren zijn opvang-

dieren. Ik kijk graag een goede 

tv-serie en game graag.

John

Ik ben Krien, brandweerman in hart 

en nieren, en sinds kort rookvrij. 

Een dierenvriend, die geniet van 

de wandelingen met mijn hond. Ik 

ben dol op muziek, van hardrock tot 

klassiek!!!
Krien

Ik ben Manuela. Ik woon al heel 

lang op Heijplaat en ik doe alles 

voor de mensen die gebruik maken 

van de voedselbank! Helaas is het 

Kledingpunt opgedoekt, waar ik 

mijn ziel en zaligheid kwijt kon. 

Maar ik geef nooit op!Manuela

Ezee

Slash

Mr Bojangles maar verschrikkelijk lief. 

Antwoorden: John + Eeze, Krien + Lady, Manuela + Slash, Miranda + Mr Bojangles

Wegens grote populariteit opnieuw eentje!
Welke hond hoort bij welk baasje? 
De antwoorden vind je onderaan in het bot. 
door Yvonne van der Waal

puzzel
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Hieronder enkele handige gegevens. 
Heeft u opmerkingen of aan-
vullingen? Mail dan a.u.b. de 
redactie: heijplaatpost@gmail.com

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
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.

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

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

Buurtvereniging Heijplaat (BVH)
O.a. ouderengym, linedance, 
naailes, klaverjassen en bingo. 
Kijk op Facebook (BVH Buurt-
vereniging Heijplaat) voor meer 
informatie.

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

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

Biljart
In de Huiskamer

Darten
Iedere vrijdagavond darten 
bij svRDM. Meer informatie 
via www.svrdm.nl
  
Het Zeekadetkorps Rotterdam
www.zkkrotterdam.nl

Yoga Heijplaat
Pascale van der Gaag 
Tel. 06 - 184 254 73 
pascale@bewustzen.nl
www.bewustzen.nl

Heijplaat op internet
• heijplaat.com
• heijplaatonline.wordpress.com
• facebook.com/HeijplaatOnline

010 Onderhoud: 
voor alle klussen
Ik stap bij Cor binnen in een gezellige huiskamer. 
“Nou, het moet nodig opgeknapt worden hoor, 
maar daar kom ik gewoon niet aan toe. Ik ben te 
veel bij anderen bezig,” verontschuldigt hij zich. 
Cor van Zinnen is nu zo’n vier jaar bezig. Samen met 
zijn dochter Zoë runt hij 010 Onderhoud. “Dat is 
nog iedere dag een feestje, om samen met haar te 
kunnen werken”, zegt hij met een brede glimlach. 

Ze doen hele diverse klussen. Zo worden ze 

ingehuurd door Praxis of Multimate, maar er 

loopt ook een samenwerking met een VVE in 

Rotterdam. Ook particulieren kunnen bij 010 

Onderhoud terecht. “We doen eigenlijk alles, 

behalve tegelen en metselen. In Charlois 

hebben we een keer een volledige dakrenovatie gedaan. Zijn we 

een week bezig geweest om de originele dakpannen te vinden. 

Dat lukte uiteindelijk helemaal in Brabant. Bij deze mensen ga ik 

als ik in de buurt ben nog wel eens ko�  e drinken. Het persoonlijke 

contact is wat dit werk leuk maakt.”

“Sommige mensen helpen mee. We waren een keer bij een klant aan 

het werk om zijn toilet op te knappen. Deze meneer had toen zelf de 

stortbak geïnstalleerd en de wc-pot er aan vastgemaakt. Alleen had 

hij het 20 centimeter te laag gedaan, dus was het een soort peuter-

wc. Dat soort klussen kun je dus beter aan de professionals overlaten,” 

besluit hij.

Zoek je nog een klusjesman/vrouw? Je kunt 010-Onderhoud 

bereiken op 06 - 13 81 79 95 of mail naar cor@010-onderhoud.nl.

Voor meer informatie www.010-onderhoud.nl

adressenondernemerondernemer

2222



De container.De container.

Hij staat aan de Waalhavenweg, op de hoek waar je het Hij staat aan de Waalhavenweg, op de hoek waar je het 

dorp binnenrijdt. Container Origami. Uit elkaar gevallen dorp binnenrijdt. Container Origami. Uit elkaar gevallen 

en opnieuw in elkaar gezet, maar dan anders. Onderdeel van en opnieuw in elkaar gezet, maar dan anders. Onderdeel van 

expositie follyDOCK in 2007, het jaar van de architectuur. expositie follyDOCK in 2007, het jaar van de architectuur. 

In de catalogus staat de onvergetelijke zin: de mogelijkheid In de catalogus staat de onvergetelijke zin: de mogelijkheid 

van een idylle. Na een strenge selectie werden het zestien van een idylle. Na een strenge selectie werden het zestien 

follies, verspreid over dit schiereiland. Nutteloze bouwsels, follies, verspreid over dit schiereiland. Nutteloze bouwsels, 

waarvan er een paar zijn blijven staan. Zoals deze container. waarvan er een paar zijn blijven staan. Zoals deze container. 

Een folly is een dwaasheid. Container Origami lijkt niet op de Een folly is een dwaasheid. Container Origami lijkt niet op de 

serieuze bak die ik hier dagelijks zie. Deze staat hier nutteloos.serieuze bak die ik hier dagelijks zie. Deze staat hier nutteloos.

Balancerend langs de kant van de weg steekt het de draak Balancerend langs de kant van de weg steekt het de draak 

met de echte container. Een grap dit kunstwerk, maar met met de echte container. Een grap dit kunstwerk, maar met 

een serieuze ondertoon. Het toont wat eigenlijk niet kan; een serieuze ondertoon. Het toont wat eigenlijk niet kan; 

doet wat hier niet hoort. Dit is geen container maar toont de doet wat hier niet hoort. Dit is geen container maar toont de 

mogelijkheden ervan. Net als een container zit het dagelijks 

leven vol nut. Zaken waarvan we aannemen dat het niet anders 

kan. Dan is het goed om af en toe iets tegendraads tegen te 

komen. En je de vraag stelt: ‘Oh, kan het ook zo?’ Kijk je dan 

goed om je heen, dan blijkt er meer mogelijk te zijn dan je 

dacht. Container Origami laat zien dat de dingen altijd 

anders kunnen. Een troostrijke gedachte, vindt u niet?

Oh ja, nog iets. Op Heijplaat stond tot eind vorig jaar ook 

een andere container. Geen folly maar een tiny house. 

Of is dat nou juist wel een folly? In elk geval een vorm van 

dwaasheid. Of wijsheid? Zou een mens zo klein kunnen wonen? 

Met zo weinig spullen? Dat bleek te kunnen, heel goed zelfs. 

Knus met z’n twee. Een idylle. Het moest verdwijnen om plaats 

te maken voor echte, serieuze woningen. We zouden meer 

dwaasheid moeten toelaten. Ja toch!   

Jan Grolleman is beeldend kunste-
naar/ontwerper en woont sinds voor-
jaar 2018 op Heijplaat. Als opvolger 
van André de Baerdemaeker schrijft 
hij in 2019 over wat hij ziet in de 
wereld om hem heen, te beginnen 
bij Heijplaat. Ook een bericht plaatsen? 

Mail de redactie! 

columncolumnberichten

Facebook 
moderators gezocht

Wegens een groeiend aantal 

actieve gebruikers, zoekt Heijplaat 

Online enthousiaste moderators voor (met 

name) Facebook, die ervoor zorgdragen 

dat bewoners op een constructieve manier 

met elkaar in contact kunnen blijven komen.

Tweede yogales 
in de Parasite
Op verzoek van een aantal enthousiaste 

dames die sinds kort in Heijplaat wonen, 

starten we vanaf dinsdag 19 februari met 

een nieuwe yogagroep in de Parasite op 

het Quarantaine terrein! 

De 1e yogales is van 17:30 – 18:30 uur en 

de 2e (nieuwe) groep van 19:00 – 20:00 uur.

Er zijn nog plekjes vrij, dus meld je aan via 

pascale@bewustzen.nl met vermelding van 

je telefoonnummer. Van harte welkom!

Kinderboerderij De Heij 
op zoek naar vrijwilligers

Kinderboerderij 'de Heij' 

zoekt dringend vrijwilligers, 

om mee te helpen de dieren 

te verzorgen. Kan je een dag-

deel per week meehelpen, bel dan tel. 

06 - 48 33 46 78. Wij vertellen er graag 

meer over op een gezellige pannen-

koekenmiddag. 
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Gedicht naar aanleiding van de Sociale Vaardigheidslessen van juf Esther

Juf Esthers leerdoelen

Het ging over pesten en vertrouwen
Daarmee konden we heel veel vriendschap opbouwen.
Onze handen waren door elkaar
En daardoor konden we heel moeilijk uit elkaar.
Het papiertje is gekreukeld en gescheurd
Dus er is veel met het papiertje gebeurd.
Het schilderen ging heel erg goed
En daarom hadden we heel erg veel moed.
We gingen in een kring zitten en over pesten praten
En daardoor gingen we elkaar minder haten.
We gingen minder haken
En daardoor konden we meer vriendschap maken.
En bij het schrijven van dit gedicht gingen we een paar keer haken
Maar samen konden we het weer goed maken
Juf Esther, dank u wel voor de lessen
En nu kunnen we het hopelijk niet verpesten.

Brent, Karolina, Riyoni, Sem en Annalys (groep 5 en 6)
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