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zich het recht voor ingezonden bijdragen in 

te korten of niet te plaatsen.
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Foto omslag Ronde van Heijplaat

Vormgeving vanPOOK

Als deze HP in de bus komt is de vakantie alweer voorbij. 

Kinderen zijn weer naar school en wij met frisse moed aan 

het werk. We hebben aardig wat warme dagen gehad. 

Hopelijk kunnen we ook nog genieten van een mooie nazomer. 

Deze keer lees je in de historie over het ontstaan van sv RDM, met 

een startkapitaal van 100 gulden en een grasveldje aan de rivier. 

We hebben een verslag van 

de wielerronde van Heijplaat, 

wat Heijplaat weer op een 

sportieve manier op de kaart 

zet. En een verslag over het 

welkom heten van nieuwe 

bewoners, met een prachtige 

tocht over land en op het 

water. Verder gaan de paden 

van het Quarantaineterrein 

op de schop, hebben we een doorbraak in 

het vliegenonderzoek en stelt Christa, onze nieuwe 

(en oude bekende) wijkregisseur zich aan ons voor.

Deze editie eindigt met een poëtisch verhaal over een fi ets. 

Niet één uit de wielerronde, maar een eenzame... Gelukkig 

heeft Jan wel aan haar gedacht.

Heb je trouwens nog vliegen over? Kijk eens op de website 

magnusmuhr.com voor leuke toepassingen ;-)

We wensen je weer veel leesplezier!

Weer aan het werk

voorwoordvoorwoord
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Activiteitenoverzicht verenigingen Heijplaat

Dag  Wie  Wat   Tijd   Opmerkingen/Locatie

01-09 Stichting Lawine Kunst Fest  12.00 - 18.00 Quarantaineterrein

06/08-09  Havenbedrijf R'dam Havendagen Rotterdam zie website

07-09 Externe organisatie Doen We! Braderie/Muziek 10.00 - 17.00 RDM Kantine

21-09 CCH Dorpstuinfeest  16.00 -   Rondoplein 

27/29-09 Heijkids  Kampweekend        

06-10 Externe organisatie Harbour Run Heijplaat 11.00 -   Heel Heijplaat 

12-10 CCH Lampionnenoptocht 19.00 -  start Rondoplein

Wijzingen onder voorbehoud. Bezoek de desbetre� ende site en let op de huis-aan-huis folders. 
Meld activiteiten voor de volgende uitgave uiterlijk 31 oktober aan via activiteiten.heijplaatpost@gmail.com.

NIEUWS & AGENDA

Fase 4 binnenkort 
opgeleverd. 
Fase 5 bijna 
uitverkocht.

Heyse Bazar verhuist

De bouw van de woningen van fase 4 

is in volle gang. Over een aantal maanden 

zal de nieuwe wijk Het Verborgen Geheim de 

nieuwe bewoners welkom heten. Ook bijna alle 

woningen van fase 5 zijn verkocht. De gemeente 

is gestart met de werkzaamheden om de grond 

klaar te maken voor de bouw ervan, wat dit 

najaar zal starten.

De Heyse Bazar opent haar deuren in september op het terrrein van 

de Kinderboerderij. Deze sympatieke kringloopwinkel ondersteunt met 

haar activiteiten de voedselbank. Bezoekers kunnen tweedehands spullen 

'betalen’ met (verpakt en houdbaar) voedsel of met geld, zodat initiatief-

nemers John en Liam hier voedsel voor kunnen kopen.

Woonbron heeft zowel Van Omme & de Groot 

als de Heyse Bazar de huur opgezegd van de 

Heysekade 4 om ruimte te maken voor nieuwe 

huurders.

Van Omme & De Groot heeft de kantoorinboedel 

geveild. De opbrengst van de veiling is door hen 

verdubbeld en gedoneerd aan Heijkids on Tour 

voor het jaarlijkse kampweekend.

Opbrengst 
veiling naar Kids
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'Weelderige 
tuin, 

zingende 
vogels 

en haven-
geluiden'

oud &

Beide Van Stratens zijn op Heijplaat meerdere keren verhuisd. 

Ze wonen nu 14 jaar in het huis van de tuinman, die vroeger 

het groen op Heijplaat onderhield. Tineke bekijkt veranderend 

Heijplaat met een tuiniersblik: “Vroeger zorgde iedereen er voor 

dat hun tuin mooi verzorgd was”. Nu ziet ze veel tuinen die 

als rommel-opslagplaats worden gebruikt en verpauperen.

De leegloop na het faillissement van de RDM was funest voor 

de sfeer. Er wordt nog steeds veel georganiseerd, maar er is 

weinig belangstelling van de bewoners. Jan en Tineke hebben 

veel initiatieven voorbij zien komen en kunnen zichzelf niet 

meer motiveren om mee te doen. Wel opent Tineke haar tuin 

met het Verborgen Tuinen festival en gaat Jan al ruim 50 jaar 

wekelijks naar de gymclub. 

Hun zoons zijn vertrokken. Toch verwachten Jan en Tineke tot 

hun einde op Heijplaat te blijven. Hier zijn ze thuis: de prachtige 

tuin, de rust, de vogels die ze horen zingen en de vertrouwde 

havengeluiden.

door Marja Iliç - Ook in de 
Aurorastraat bevindt zich een 
Verborgen Geheim. De paadjes, 
perkjes en bloeiende hortensia’s 
vormen samen de weelderige tuin 
van Jan & Tineke van Straten, 
twee rasechte Heijplaters. 

Tineke (1958) is geboren in één van de de houten 

huisjes aan de Rondolaan. Zij vond Heijplaat 

een heerlijke plek om op te groeien en rond te 

hangen met vrienden. Pas op de middelbare 

school bleek hoe beschermd de Heijplaatse 

jeugd was vergeleken met de rauwdouwers 

uit Rotterdam. 

Ook Jan (1963) heeft een onbezorgde jeugd op 

Heijplaat gehad, vol kattenkwaad: "Vroeger kon 

je hier een boe�  e zijn". Hij vertelt enthousiast 

over de brommers die hij samen met zijn 

vriendjes van de sloperij aan de haven haalde en 

waar ze op een braakliggend terrein op crosten 

tot de politie daar een eind aan maakte. 

In hun jeugd was er nog een bloeiend gemeen-

schapsleven. Er waren veel voorzieningen en 

er reed een zwembus naar het zwembad. 

Ook was er veel onderling contact en accep-

teerden de mensen elkaar. 
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Wil jij ook in 
Oud & Nieuw? 

Stuur een 
mailtje naar 
de redactie!

'Psycho-sociaal-werk, 
daar ligt mijn hart'

NIEUW

Ad van Rijthoven is een beetje oud en sinds 
kort ook weer nieuw op Heijplaat. Hij is 
namelijk geboren op een binnenvaartschip 
hier in de Waalhaven en is als baby op 
Heijplaat gedoopt. “Maar een kind van een schipper 

blijft niet lang”, zegt Ad. Wel bleef het water lang bij hem; 

na een jeugd op verschillende internaten werd hij matroos 

op de binnenvaart en later bij de Gemeentelijke Havendienst.

“Na 12 jaar nam ik afscheid van het water en van mijn leven 

als gemeentelijk ambtenaar. Want naast mijn werk als 

matroos deed ik vrijwilligerswerk in de verslavingszorg. 

Psycho-sociaal-werker, dat was waar mijn hart lag.” 

Ad herkende veel in de verhalen, maar noemt zichzelf 

gelukkig dat hij nooit de stap naar verslaving gezet heeft. 

Ondertussen liet hij zichzelf fl ink omscholen via zijn 

nieuwe werkgever Pameijer Psychiatrie.

“Ik heb met mensen mogen werken met een 

grote verscheidenheid aan psychiatrische 

problematiek als Psycho-sociaal-werker. 

Ik eindigde bij de jeugdpsychiatrie in Baren-

drecht, toen er bij mij COPD (longziekte) werd 

geconstateerd. Dat verklaarde veel: als ik bij 

een noodoproep naar een ander deel van de 

instelling moest rennen, had je niks aan mij 

omdat ik eerst heel lang naar lucht stond 

te happen. Uiteindelijk ben ik afgekeurd en 

kon ik nog maar voor 25% werken.”

Ad is toen veel vrijwilligerswerk gaan doen voor 

de wijk in Carnisse. “Dat zou ik hier op Heijplaat 

ook graag oppakken. Maar ik woon hier nog 

maar sinds juni, dus ik moet eerst uit zien te 

vogelen waar hier behoefte aan is en wat 

bij mij past.”
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Langs de immens hoge productie-
loods loop ik naar het kantoor aan 
het water, waar ik word verwelkomd 
door Rick Mostert, hr business 
partner bij SJR Group.

Tot 2010 maakte SJR Group vooral tanks voor 

de tuinbouw. Toen deze sector zo’n negen jaar 

geleden in zwaarder weer terechtkwam, verleg-

de het bedrijf de focus naar de petrochemische 

sector en groeide uit tot allround tankbouwer. 

De ‘core business’ is daarbij het produceren, iso-

leren, repareren en aanpassen van opslagtanks, 

op locatie bij de klant en bij het bedrijf zelf.

Het bijzondere is dat SJR Group in hun produc-

tieloods op het RDM-terrein de tanks tot een 

diameter van 24 meter en een hoogte van 32 

meter kan bouwen. Daarin zijn zij een inno-

verende speler op de markt. Op RDM-Oost, 

met de locatie aan het water, zijn de moge-

lijkheden optimaal. Als de tanks klaar zijn, 

verzorgt SJR Group het transport over 

water naar de klant, waar ook ter wereld. 

Als je een grote tank voorbij ziet komen, 

hangend aan een drijvende bok, is de 

kans groot dat deze bij SJR Group van-

daan komt.

Rick Mostert werkt hier nog niet zolang. 

Hij was directeur van een uitzendbureau 

dat projectmatig personeel aan SJR 

Group levert en is van daaruit hr business 

partner geworden. Hij doet dit werk met 

veel plezier. Daarbij vindt Rick jongeren 

opleiden belangrijk. SJR Group heeft dit 

seizoen twee stagiaires aangenomen van 

het Albeda college, locatie RDM. Zij hopen 

hiermee leerlingen te laten groeien binnen 

het bedrijf. 

SJR Group is 

op zoek naar 

gedreven mensen 

die net als zij 

willen groeien 

en houden van 

hard werken. 

Daarom is een 

open sollicitatie 

ook welkom. Rick 

ontvangt je graag. 

Neem een kijkje 

op www.sjr.nl voor 

meer informatie. 

bedrijf
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een terugblik op

De Ronde 
van Heijplaat 

zaterdag 15 juni 
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John de Roode, eigenaar van Courzand en 
organisator van de Ronde, had alles tot in 
de puntjes geregeld. Alleen het weer zit 
deze dag niet mee. Als om half één deze 
zaterdagmiddag het startschot op de 
Courzandseweg klinkt, stopt het echter 
met regenen. Alsof het voorbestemd is. met regenen. Alsof het voorbestemd is. 
Ruim 40 jaar na de laatste wielerronde op Heijplaat mag 

de regen natuurlijk geen spelbreker worden! Nadat de 

Funklassers zijn vertrokken en een voorzichtig zonnetje 

door het wolkendek prikt, neemt met het verstrijken van 

de eerste rondjes rond ‘de drie kerken’ het aantal toe-

schouwers gestaag toe! Op de stoep voor Courzand mengen 

wielerenthousiasten zich met nieuwe en oud-Heijplaters. 

Soms lijkt het pal voor de gevel van Courzand bijna op een 

reünie. De wielerronde is blijkbaar een aanleiding om elkaar, 

soms na decennia, weer op te zoeken of spontaan in de 

armen te vallen. 

Verderop langs het parcours groepen nieuwsgierige bewoners 

samen. Klapstoeltjes, campingtafels en koelboxen worden 

naar buiten gesleept. Een Radlertje en een rosétje in een 

zomerzonnetje, met voorbijrazende wielrenners als bewegend 

decor is natuurlijk ook geen alledaagse gebeurtenis op 

Heijplaat.

De lol kan deze zaterdagmiddag niet op, zeker niet als na de 

sportklasse, de bedrijventeams het parcours betreden om te 

strijden om de bokaal die vernoemd is naar de veel te vroeg 

overleden Heijplaatse wielerheld Bas Hordijk. De zoon van de 

groenteboer die het midden jaren zeventig tot professioneel 

wielrenner schopte bij de legendarische ploeg van TI Raleigh 

van ploegleider Peter Post. Speciaal voor deze gelegenheid 

zijn familieleden van Hordijk overgekomen uit de Verenigde 

Staten. Het wordt een warm weerzien met oud-buurtgenoten 

en familie.

“Mensen, mensen, wat een snelheid”, schettert het uit de 

luidsprekers langs het parcours als een groepje renners aan 

Courzand voorbij stuift. “De renners rijden hier op de Cour-

zandseweg de straatstenen op hun kant!” Tot ons spreekt 

microfonist en spraakwaterval Mels de Kievit. Aangenaam! 

Deze middag zal de Kievit, met zijn gebruinde hoofd onder 

een witte pet, staand voor de jurybus de wedstrijden van 

professioneel commentaar voorzien, zoals hij dat al ruim 

50 jaar doet. En dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Integen-

deel. De woordgrappen en oneliners vliegen je om de oren. 

De Kievit krijgt met zijn kwinkslagen met regelmaat de lachers 

op de hand. Als even later de ronde-miss passeert, merkt de 

Kievit droogjes op: ”Kijk daar is onze ronde-miss. Is het geen 

plaatje? Dat is toch een meisje om te zoenen!”plaatje? Dat is toch een meisje om te zoenen!”

Na de strijd tussen de bedrijventeams zijn we toe aan het 

hoogtepunt van de dag. De strijd tussen local heroes en 

oud profs als Erik Breukink, Steven Rooks en Maarten den 

Bakker. Breukink en consorten wonnen ritten in de Tour de 

France en andere grote ronden, maar vandaag scheuren ze 

doodleuk door de straten van Heijplaat. Het is niet alledaags, 

maar went snel. Ook voor de renners waarschijnlijk, want na 

20 rondjes door het tuindorp stuiven zij vol overgave op de 

fi nishlijn af. Op grote afstand herkent microfonist de Kievit 

de renners aan shirt of pedaaltred. “Het is Den Bakker, het 

is Den Bakker dames en heren... Maarten den Bakker gaat 

hier als eerste over de fi nish komen!”, roept de Kievit, terwijl 

er applaus en gejuich klinkt langs de kant. Den Bakker steekt 

zijn armen triomfantelijk in de lucht. Het maakt kennelijk 

niet zoveel verschil. Winnen smaakt blijkbaar overal even 

zoet. Of het nu om de fi nish op de Champs Elysees of 

de Courzandseweg gaat. Met zijn triomfantelijk gebaar 

symboliseert Den Bakker misschien deze editie van de Ronde 

van Heijplaat. Want deze hernieuwde kennismaking met 

de wielersport op Heijplaat was in al zijn facetten bijna een 

triomftocht door Heijplaat. Een triomftocht die naar meer 

smaakt. Graag volgend jaar weer!

EVENEMENT
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Schone lucht is belangrijk voor iedereen. Het 
draagt bij aan de gezondheid en het maakt 
daarnaast een stad aantrekkelijk om te leven. 
Vandaag presenteert wethouder Arno Bonte (Duurzaam-

heid, luchtkwaliteit en energietransitie) de Koersnota 

Schone lucht met daarin zijn ambities om de lucht-

kwaliteit in Rotterdam te verbeteren. Om deze doelen 

te bereiken zet het stadsbestuur 17 maatregelen in,

waaronder de inzet van elektrische bussen, het stimu-

leren van fi etsgebruik en de aanleg van walstroom 

voor zeeschepen.

“Met de 17 maatregelen zorgen we ervoor dat er volgend 

jaar geen straten meer zijn waar de Europese normen voor jaar geen straten meer zijn waar de Europese normen voor 

luchtkwaliteit worden overschreden en de lucht over vier luchtkwaliteit worden overschreden en de lucht over vier 

jaar in de hele stad schoner is”, aldus wethouder Bonte.jaar in de hele stad schoner is”, aldus wethouder Bonte.

Langere termijnLangere termijn

De maatregelen zijn ook nodig om de luchtkwaliteit 

op de lange termijn te verbeteren. Wegverkeer is de 

belangrijke bron voor een hoge concentratie NO2 in 

de stad. Het is een bron waar de gemeente relatief 

veel invloed op heeft. De gemeente zal daarom de 

komende jaren actief inzetten op schoner (auto)verkeer, 

vervangende vervoerskeuzes (fi ets, OV), schonere bouw-

werktuigen en het verschonen van de binnenvaart.

Een belangrijke maatregel in de koersnota is het reali-

seren van walstroomvoorzieningen voor zeeschepen. 

Aangemeerde schepen hoeven dan niet meer een 

generator op stokolie te laten draaien, maar kunnen 

een stekker inpluggen aan de kade.

Arno Bonte: “Inmiddels zijn bijna alle binnenvaartschepen 

van walstroom voorzien. Dat is goed nieuws. In de komen-

de jaren willen we ook voor zeeschepen in de Rotterdamse 

haven voor walstroomaansluitingen zorgen.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Diane Bouhuijs, te bereiken op 06 - 38 31 92 44 of 

db.bouhuijs@rotterdam.nl.

Even voorstellen…
Christa van Putten is vanaf 
1 juli aan het werk als wijk-
regisseur en netwerker voor 
Heijplaat. Christa was eerder 
ook werkzaam op Heijplaat 
en heeft dus veel ervaring 
en kennis van de wijk. En, 
misschien wel zo belangrijk, 
hart voor ‘ons dorp’.

Christa is het aanspreekpunt voor bewoners voor zaken die 

onder Stadsbeheer vallen. Denk hierbij aan dingen die zich 

in de buitenruimte afspelen, zoals het openbare groen, de 

containers en speelplekken. Naast wijkregisseur is Christa 

ook wijknetwerker bij de gebiedsorganisatie Charlois. 

Wijknetwerkers zijn de ‘gemeentelijke ogen en oren’ in de 

wijk. Zij zorgen dat vragen van bewoners en ondernemers 

op de goede plaats binnen de gemeente terecht komen 

en behandelen aanvragen bijdrage bewonersinitiatief.

De gemeente Rotterdam zoekt constant naar nieuwe vormen 

van samenwerking om wijkgestuurd te werken en maatwerk 

te kunnen leveren. De nieuwe gecombineerde functie van 

Christa als wijkregisseur en wijknetwerker is hier een goed 

voorbeeld van. Een samenvoeging van verschillende taken 

waardoor één ‘gemeentelijk gezicht’ voor de bewoners en 

ondernemers van Heijplaat ontstaat. 

Christa vertelt: “Ik ben jaren wijkregisseur op Heijplaat 

geweest, dus ik ken al veel bewoners en de uitdagingen die 

we daar hebben. Heijplaat is echt een bijzondere wijk, een 

dorp op zich. Met een woonkern midden in het Havengebied, 

waarbij de inwoners voortdurend te maken hebben met de 

dynamiek en de e� ecten daarvan. Ik voel me er echt thuis. 

De laatste jaren krijgen we, met een project als Verborgen 

Geheimen, steeds meer nieuwe bewoners. Dat geeft ook 

een nieuwe impuls aan de wijk. 

Ze gaat enthousiast verder: “Juist het contact met bewoners 

vind ik leuk. Mijn toegevoegde waarde is het verbinden 

van mensen. De functie van wijknetwerker is nieuw voor 

me en moet ik mij echt nog eigen maken. Mijn bijdrage 

is bewonersbetrokkenheid en het toetsen van initiatieven 

vanuit Heijplaat. Ik heb er zin in en vertrouw erop de 

komende tijd veel Heijplaters tegen te komen!”. 

Rotterdam zet in 
op schone lucht
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gebiedsontwikkeling

In de komende maanden zal op het QI-terrein een 
ingrijpende renovatie plaatsvinden van paden 
en leidingen. Bij de hoofdpaden wordt het koolas 
vervangen door bestrating. 

Vanaf half augustus zal steeds een deel van de paden zijn afgesloten. 

Het strand en de gebouwen blijven toegankelijk. De oude water- en 

elektraleidingen zullen tegelijkertijd worden vervangen. Naar verwachting 

zal het werk enkele maanden duren. De vernieuwing van het riool zal later 

apart plaatsvinden.

Zoals strandbezoekers al hebben gemerkt is het geheimzinnige strand-

paadje al verdwenen. Het strandpad zal worden verbreed en verhard. 

De strandtoegang wordt gemaakt met een brede betonnen trap. 

Het strand wordt hiermee helaas minder toegankelijk voor kleine kinderen 

en ouderen. Een afl opend pad naar het strandje zou veel beter zijn en 

meer passen bij het karakter van het gebied, 

maar dat zit niet in het ontwerp.

Het QI-terrein zal in de komende jaren 

drastisch veranderen. De verwildering zal 

langzamerhand verdwijnen en plaatsmaken 

voor parkeerplaatsen, boomgroepjes en 

gemaaide grasvelden. Daarmee zal naar 

verwachting ook de vogelstand en de grote 

diversiteit aan insecten verminderen. Volgens 

velen jammer, want daarmee gaat ongemerkt 

een bijzondere, geheimzinnige plek verloren 

waaraan veel Heijplaters en bezoekers uit de 

hele randstad erg gehecht zijn. Het is te hopen 

dat tijdens de herontwikkeling het inzicht 

groeit dat juist 'ongeregelde' groengebieden 

een grote waarde hebben...

Het gebruik van de gebouwen zal worden 

geïntensiveerd. De grote werkplaatsen voor 

in het badhuis worden nu opgeknapt, alle 

andere ateliers hebben een contract tot 

juni 2024. Vanaf 2024 mag er niet meer 

worden gewoond, maar de ateliers en 

werkruimten zullen blijven bestaan. In het 

nieuwe bestemmingsplan staat als gebruik: 

ateliers, kleine kantoren en (natuur)educatie. 

De huidige culturele ondernemers kunnen 

dan een atelier huren en er zal meer ruimte 

zijn voor nieuwe instroom van ontwerpers, 

kunstenaars en bedrijven die in deze 

creatieve context passen.

Ontwikkeling 
Quarantaine-
Inrichting
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Vanuit één van de kerken die Heijplaat rijk is ontvingen wij een reis door 

de tijd aan de hand van een zeer imposante reeks foto’s. Het ontstaan 

van de buitenwijk van Rotterdam, de bloeiende jaren in de RDM-tijd, 

tot aan de versobering door het uitblijven van nieuwe ontwikkelingen 

hier in Heijplaat. Een dorp met een geschiedenis, zo leert men ons, 

met veel potentie voor de toekomst. 

Vanaf de kerk worden we ter water gelaten. Gelukkig op een boot. De wind 

in onze haren, dochter in de buggy (dat overigens niet helemaal handig 

is - gelukkig zijn de ‘galante mannen van Heijplaat” nog niet verdwenen). 

De Waalhaven, het Quarantaineterrein en nog wat kades passeerden de 

revue. Even waanden wij ons wederom in de gloriejaren van Heijplaat. 

Eenmaal aan wal geraakt tourden we door het oudste gebouw van de 

Heijplaat, wat nu wordt bewoond. De kerk is omgebouwd tot een hele 

mooie woning! Ook wederom hier een kleine hick-up met baby, kinder-

wagen-variant. Geen toegang voor baby-wagens met een trap direct 

na de deur, maar wederom de galante heren van Heijplaat die een 

kleine blik in het oude huis van de Lieve Heer weten te creëren. 

De tour eindigde uiteraard in Courzand met een lekkkere borrel en 

een lunch. De gesprekken met de oude Heijplaters en de vereningen 

van het dorp waren gezellig en leuk. Door de tour raak je niet alleen 

Tour de 
Heijplaat!

door Annelien van der Plas - 
Als kersverse bewoners van 

Heijplaat is het maar al te leuk 
om een rondleiding te krijgen 

van de echte kenners! 
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Bewonersparticipatie

bekend met de geschiedenis, maar ook met 

de toekomst van Heijplaat. 

De bewoners van het Verborgen Geheim of de 

recente bewoners die de bijeenkomst hebben 

gemist raden wij aan om zich voor de volgende 

reizen op te geven. Je hoort veel over de 

geschiedenis van het prachtige gebied waarin 

wij wonen en leert veel over de initiatieven 

binnen het dorp. Zo kun je je bijvoorbeeld 

inzetten voor één van de sportverenigingen, 

belangenvereniging WIJplaat als ook voor de 

mooie Huiskamer, waarvan het je wellicht is 

ontschoten maar die mogelijk het einde nadert. 

Ik zeg: doen! Laten we ons samen inzetten 

om dit gebied nog mooier te maken en meer 

gezelligheid te brengen in het dorp!

Doorbraak 
in vliegen-
onderzoek
Nadat ook IJsselmonde in mei veel overlast van vliegen 

meldde, heeft de Gemeente Rotterdam haar onderzoek 

naar vliegenoverlast uitgebreid. Afvalverwerker SUEZ blijkt 

onvoldoende capaciteit te hebben om alle verpakkingsafval 

tijdig te verwerken. Het teveel aan afval verzamelen zij in 

grote duwbakken, die maanden in een leefgebied aan de 

kade liggen. Onderzoeksburo KAD concludeerde dat derge-

lijke duwbakken zeer geschikt zijn voor de ontwikkeling 

van vliegen en serieuze overlast kunnen veroorzaken. 

Een doorbraak in het onderzoek! 

De Gemeente Rotterdam heeft, samen met milieudienst 

DCMR en het Havenbedrijf Rotterdam, afspraken met SUEZ 

gemaakt om de duwbakken buiten leefgebieden te stallen. 

WIJPLAAT blijft nauw betrokken bij het onderzoek, dat 

tot oktober dit jaar duurt. We roepen iedereen op overlast 

te melden bij DCMR (www.dcmr.nl/melding-maken) en 

vliegenmonsters in te leveren bij het KAD (iedere woensdag 

van 12-13 uur in de Huiskamer). 
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Nou ben ik zelf geen darter, mijn 

ervaringen gaan niet verder dan de 

uitvergrote shots van Barney op TV die 

een pijltje gooit of een dartbord in de 

kroeg met een miezerig lampje erboven. 

En een whiteboard of krijtbord ernaast 

om de score bij te houden. Ik was dan 

ook verrast toen ik drie banen zag, 

goed verlicht en een digitaal score-

bord ernaast.

De geschiedenis van de dartvereniging 

gaat terug naar 1982, toe de vereniging 

opgezet werd. Een aantal van de hui-

dige leden dart er minstens even lang. 

“Dat maakt het voor mij soms ook 

wel lastig hoor, om te gooien tegen 

37 jaar ervaring,” bekent Joke, die de 

enige dame is die avond. Ze is na haar 

pensionering begonnen met darten. 

“Ik heb dat altijd gezegd: als ik met 

pensioen ben, ga ik darten,” vervolgt ze. 

“Niemand nam mij toen serieus, maar ik 

ben begonnen met oefenen op zolder. 

Toen werd ik wel steeds beter. Op zo’n 

dorp komen mensen er snel achter en zo 

ben ik uitgenodigd om me aan te sluiten 

bij de vereniging.” Joke roept de dames 

dan ook van harte op om het eens te 

komen proberen.

Competitie
Sinds 2012 mag de vereniging gebruik 

maken van de locatie op de sv RDM. 

“We hebben op dit moment acht leden,” 

licht Knut toe. “En het niveau is van 

alles: van beginnend tot heel goed!” 

vult John aan. Dat kan gerust gezegd 

worden, want John en Martin darten 

naar eigen zeggen ‘al zo’n beetje 

heel hun leven’. Wel zouden ze graag 

wat meer leden hebben. “We spelen 

onderling wel competitie, maar we 

missen nu wel een beetje de spanning.” 

Dat was vroeger wel anders. Ze zaten 

met de vereniging een tijd onder de 

BSW (Buurt- en speeltuinwerken). 

Veel speeltuinverenigingen hadden 

daarnaast ook een dartvereniging. Dus 

er was genoeg keuze om uit en thuis 

toernooien te spelen. Knut: “Dat zou nu 

ook kunnen, maar dan hebben we wel 

minimaal zes spelers in de basis nodig. 

Wel nodigen we af en toe andere clubjes 

uit, zoals bijvoorbeeld van mijn werk.”

Ondertussen wordt er ook een biertje 

getapt en een wijntje geschonken. 

“Ook dat kan hier en is een stuk goed-

koper dan in de kroeg. De frituur gaat 

ook regelmatig even aan.” De tweede 

Martin is inmiddels ook aangesloten. 

Tijdens het kletsen wordt er onvermin-

derd door gespeeld op twee banen. 

“Wil je ook eens gooien?” Ik krijg drie 

pijltjes in mijn hand. Een natuurtalent 

ben ik bepaald niet, als ik mijn gewor-

pen pijltje al zwabberend richting het 

bord zie gaan. Niet in de roos, maar 

toch keurig in het bord (en niet er naast). 

Iets te vroeg gejuicht, want de tweede 

boort zich in de hoek van een van de 

oude foto’s die er onder hangt. Oeps. 

De andere darters kunnen er gelukkig 

om lachen. “Daarboven hangt een foto 

van mij, die moet je ook wel kunnen 

raken!” Toch kan ik me wel indenken 

dat dit heel ontspannend is. “Nou en 

je moet toch ook je hersens wel aan 

het werk zetten hoor. Want je moet 

toch goed opletten met tellen.”

Gastvrij
De dartvereniging is een zeer toegan-

kelijke en gastvrije club. Je kan er, net 

zoals ik, gewoon op vrijdagavond tussen 

20:00 - 24:00 binnenlopen. Om te 

darten natuurlijk, een keertje proef 

te draaien, maar ook voor een drankje 

of om een kaartje te leggen. De leden 

vinden dat hartstikke gezellig. “Ik zie, als 

ik over het dorp loop en er is darten op 

TV, best veel zenders daar op afgesteld. 

Dus kom het een keer bij ons proberen,” 

sluit Knut af.

Darten en 
een goede sfeer 

Het is vrijdagavond 20:00 als ik de kantine van de sv RDM binnenloop. 
Ik kom op bezoek bij de dartvereniging die hier iedere vrijdag, 52 weken 

van het jaar, bij elkaar komt om tegen elkaar te darten. 

vereniging

Openingstijden: iedere vrijdag 

tussen 20:00 - 24:00 uur

Waar: Kantine voetbalvereniging RDM

Kosten lidmaatschap: €30,- per jaar 

(evenveel als een zakje chips per week)

Contact: 06-83597074

Meer info:

www.svrdm.nl/265/darten/
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puzzel

Waar op Heijplaat bevinden zich onderstaande detailfoto’s? 
De oplossingen staan vermeld op pagina 20.

Zoekplaten

Heb jij een leuk idee voor een puzzel of raadsel? 
Laat het de redactie weten!

A

C

E

B

D

F
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De pioniersjaren 
van sv RDM

Nog geen jaar nadat de eerste bewoners van Heijplaat waren gearriveerd 
in de nieuwbouw van het tuindorp, schoten de eerste verenigingen als 

paddenstoelen uit de grond. Naast noeste arbeid op ‘de Droogdok’ was 
er een grote behoefte aan ontspanning in de spaarzame vrije tijd die de 
arbeiders hadden. En hoewel voetbal van oorsprong een elitesport was 
(Sparta), ontstonden er aan het begin van de vorige eeuw steeds meer 

arbeidersclubs (Feijenoord). Het was onder andere Jaap Meijer, 
arbeider op de RDM, die het initiatief nam tot de oprichting van 

een sportvereniging op Heijplaat die in eerste instantie louter 
uit een voetbaltak zou bestaan >>

HISTORIE
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Toen Meijer directeur De Gelder van de RDM benaderde 

met zijn plan, was deze aanvankelijk niet erg enthousiast. 

Na aandringen kwam De Gelder tot het besef dat de 

bewoners naast hun zware arbeid ook ontspanning 

nodig hadden. Meijer kreeg toestemming en bovendien 

nog eens honderd keiharde guldens toegestopt. 

De voetbalpionier moest echter wel plechtig beloven 

dat al het geld dat hij over zou houden, terug zou worden 

gegeven aan De Gelder. Op 2 mei 1915 was het zover. 

De sportvereniging RDM werd opgericht. Onduidelijk is 

of De Gelder ooit zijn wisselgeld heeft teruggezien.

Het eerste speelveldje van de nieuwbakken vereniging 

lag verscholen in het groen pal aan de Maas, op de plek 

waar later de ketelmakerij en de grofsmederij van de 

RDM zouden worden gebouwd. Van een veld als een 

biljartlaken was geen sprake. Integendeel, slechts her 

en der waren wat pollen gras op het braakliggende ter-

reintje te herkennen. De doelen en een kleine tribune 

werden eigenhandig in elkaar getimmerd. Ondanks deze 

amateuristische aanpak was het op wedstrijddagen 

feest. Van heinde en verre trok het volk naar het veldje 

aan de Maaskant, waar een kleine entree werd geheven 

bij het betaalhokje van meneer Van Dongen. En hoewel 

niet iedereen op Heijplaat het even breed had, was de 

publieke belangstelling overweldigend. Langs de lijn stond 

het publiek rijen dik. Op de bijna wrakhouten tribune was 

het gezelligheid troef. De fanfare van de drie dagen na 

sv RDM opgerichte muziekvereniging Dockyard omlijstte 

de voetbalwedstrijd met haar muzikale klanken. 

De ligging van het speelveldje was bijna schilderachtig 

zo langs de oever van de Maas met zijn voorbijvarende 

schepen, maar het had ook zo zijn nadelen. Zo gebeurde 

het met de regelmaat van de klok dat de bal in de Maas 

verdween. Dit tot groot ongenoegen van balbewaarder 

meneer De Wolf. Op zo’n moment gold alarmfase één. 

Een bal was namelijk een kostbaar bezit, die niet iedere 

vereniging zich zomaar kon veroorloven. Met man en 

macht werd er dan ook een reddingsoperatie opgezet 

1818



historie

om de bal te redden. De dappersten waagden zich zelfs 

aan een zwemtocht op de drukbevaren Maas op zoek 

naar het bruingeveterde monster. Want ook toen al gold 

namelijk: alles voor de club!

Het voetbalgeluk op het terreintje aan de Maaskant 

mocht helaas niet al te lang duren. In de jaren ‘20 

breidde de scheepswerf uit en moest de voetbal-

vereniging uitzien naar een ander terrein. Een nieuw 

onderkomen werd gevonden op de plek langs de 

Rondolaan ter hoogte van de Linertonstraat.

Zoals elke voetbalclub streefde ook sv RDM het aller-

hoogste na. Heel soms werd zelfs een uitblinkende speler 

van de tegenstander op slinkse manier overgehaald 

om een overstap naar de sv RDM te maken. Een grote 

club als Feijenoord wist spelers te lokken door ze een 

baan als uitbater van een café in het vooruitzicht te 

stellen. sv RDM daarentegen haalde spelers binnen 

door ze een goedbetaalde baan op de scheepswerf 

en een bijbehorend huisje op Heijplaat aan te bieden. 

Een aanlokkelijk voorstel dat, zeker in de crisisjaren met 

zijn hoge werkloosheid en huizenschaarste, bijna niet 

te weigeren viel. Aldus wist sv RDM zijn eerste elftal te 

versterken. Het legde de club uiteindelijk geen windeieren. 

Van de 3e klasse van de Rotterdamse Voetbal Bond wist 

sv RDM het in de jaren ‘30 zelfs tweemaal tot kampioen 

van de 3e klasse KNVB te schoppen. De club was niet 

meer weg te denken uit het tuindorp en legde in de 

pioniersjaren voor de Tweede Wereldoorlog een stevig 

fundament voor toekomstige voetballertjes.

1919



oplossing puzzeloplossing puzzel

Zoekplaten
Hieronder de oplossingen van de Zoekplaten van pagina 16.
Had jij ze allemaal goed?

A speeltuin Streefkerkstraat, 
hoek Aurorastraat

D Ancorstraat, 
tegenover Elimkerk

B oplaadpunt, Streefkerkstraat, 
hoek Aurorastraat

E Courzandseweg, tegenover 
café-restaurant Courzand

C Streefkerkstraat 16

F speeltuin 
Het Verborgen Geheim



Op 6, 7 en 8 september is het weer zover: de Wereldhavendagen. 
Dit jaarlijkse maritieme spektakel heeft ook dit jaar Heijplaat 
weer in het programma opgenomen.

Toekomst in de maak
Tijdens een rondleiding kun je terecht bij 

de ondernemers van het Rotterdam Makers 

District, aan de overkant in M4H en bij 

ons op de RDM. Onder begeleiding van 

een ervaren tourgids kom je op de meest 

bijzondere plekken en maak je kennis 

met pioniers, de innovatieve makers en 

vernieuwers met lef!

Let op: bovenstaande rondleiding alleen 

zaterdag. Er wordt een kleine bijdrage 

gevraagd en je moet vooraf reserveren.

Broekman Logistics en de KVRE
Vanaf het hoofdkantoor van de KRVE op de 

Heijplaatweg maak je kennis met Broekman 

Logistics en dé roeiers uit Rotterdam.

Je kunt een rondleiding krijgen over de 

Terminal van Broekman Logistics, waar de 

stuwadoors met grote kranen de meest 

zware objecten op- en overslaan. Ook kun 

je zien hoe bijvoorbeeld die windmolens 

eigenlijk op zee terecht komen!

Daarna kun je meedoen met verschillende 

activiteiten op het terrein van KRVE, 

waar je op een leuke en informele wijze 

kennis maakt met deze bedrijven uit de 

Waalhaven. Er is van alles te zien en te 

doen voor jong en oud.

Let op: alleen zaterdag. Ook hier wordt een 

kleine bijdrage gevraagd en je moet vooraf 

reserveren.

Fietstour door de Waalhaven
Hier ontdek je de verborgen parels van de haven zoals ons 

eigen tuindorp Heijplaat, de historische Quarantaine-Inrichting 

met kunstenaarsateliers en je bezoekt indrukwekkende 

uitzichtpunten. De havenfi etstour is een bijzonder leuke, 

energieke en informatieve tour mét gids. Bij de startlocatie 

staat er een fi ets voor je klaar, maar je kunt ook met je eigen 

fi ets gaan. De fi etstocht is ongeveer 16 km.

Deze excursie is iedere dag te beleven en is gratis, op 

de eventuele boottocht met de waterbus na. Bekijk 

het hele programma op www.wereldhavendagen.nl.

EVENEMENT

Wereldhavendagen 
Rotterdam
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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

Bibliobus
Elke woensdag van 15.00 tot 
17.00 uur in de Neptunusstraat, 
vervalt per 19 juni. 

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

Apotheek Dorpsweg
Locatie Heijplaat
Victorieuxstraat 80
Tel. 010 - 481 41 97
Tijden 9.00 - 11.00 uur

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

Woensdagmiddag 
 Dokter Bruijns

Landmanstraat 1
Tel 010 - 429 25 76

Dierenarts Pieter de Jong
Op huisbezoek na telefonische 
afspraak. Tel. 010-4815557

Buurtvereniging Heijplaat (BVH)
O.a. ouderengym, klaverjassen en 
bingo. Kijk op www.facebook.com/
BVHbuurtverenigingHeijplaat 
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.com
• facebook.com/HeijplaatOnline

Feeërieke composities van planten, bloemen en 
insecten tussen glas of acrylaat. Liesbeth Bulk 
maakt de mooiste dingen van allerlei wilde planten. 
Vaak groeien ze ‘gewoon op Heijplaat’ of elders op 
het ruige terrein van de haven. Ze heeft haar atelier 
op het Quarantaine-terrein, waar zij de planten 
prepareert en omvormt tot ware kunstwerken.

Na haar studie aan de Kunstacademie en een master aan de Riet-

veldacademie, heeft zij zich ontwikkeld tot een specialist in het fi xeren 

van planten in glas en giethars tot objecten voor in het interieur. 

'Als klein kind zat ik al altijd met de neus op de grond, ik ben enorm 

geïnteresseerd in details. Deze details uit de natuur verwerk ik nu voor 

bedrijven die hun duurzaamheid visueel willen tonen. Bijvoorbeeld door 

onkruiden uit de omgeving te gebruiken of plantaardige grondsto� en 

uit hun producten te verwerken in een kunstwerk.’

Klanten vindt ze ook over de grens, zoals Razeto-Casareto; een 

exclusief Italiaans bedrijf dat aan superjachten levert. Zij presenteren 

in september een collectie deurklinken van Crush on Nature op de 

prestigieuze Genua Boatshow. En een online boutique uit Monaco 

dat staat voor sustainable luxury products heeft contact gezocht. 

Maar er zijn ook klanten in Heijplaat. ‘Voor één van de nieuwe 

bewoners ben ik nu bezig met hun derde werk.’ 

Ben je geïnteresseerd in een duurzaam kunstwerk voor je bedrijf, 

of in je huis? Of gewoon benieuwd wat Liesbeth maakt? Kijk dan 

eens op www.crush-on-nature.nl, of bezoek het atelier op afspraak. 

Vanaf 3 november is haar werk ook te zien in ByBranderhorst 

in Dordrecht.

adressenondernemer

Crush on Nature: 
heel bewust mooie 
dingen maken

2222



Ode aan een fi etsOde aan een fi etsOde aan een fi ets

Ik had willen schrijven over die fi ets. Een damesfi ets, die Ik had willen schrijven over die fi ets. Een damesfi ets, die Ik had willen schrijven over die fi ets. Een damesfi ets, die 

er sinds de herfst van vorig jaar stond. Al die maanden er sinds de herfst van vorig jaar stond. Al die maanden er sinds de herfst van vorig jaar stond. Al die maanden 

eenzaam op de hoek van de Waalhavenweg - Waalhaven eenzaam op de hoek van de Waalhavenweg - Waalhaven eenzaam op de hoek van de Waalhavenweg - Waalhaven 

zuidzijde. Het begin van de oprijlaan naar Heijplaat. Met zuidzijde. Het begin van de oprijlaan naar Heijplaat. Met zuidzijde. Het begin van de oprijlaan naar Heijplaat. Met 

een stevig kettingslot vastgelegd aan een paal met richting-een stevig kettingslot vastgelegd aan een paal met richting-een stevig kettingslot vastgelegd aan een paal met richting-

aanwijzers. Die je de weg wijzen naar Pernis, Rozenburg of aanwijzers. Die je de weg wijzen naar Pernis, Rozenburg of aanwijzers. Die je de weg wijzen naar Pernis, Rozenburg of 

het Centrum. Maar ze ging nergens heen, ze werd alleen het Centrum. Maar ze ging nergens heen, ze werd alleen het Centrum. Maar ze ging nergens heen, ze werd alleen 

gelaten. Niemand leek naar haar om te kijken. gelaten. Niemand leek naar haar om te kijken. gelaten. Niemand leek naar haar om te kijken. 

 Soms leek ze te zijn verdwenen. Maar als ik goed keek  Soms leek ze te zijn verdwenen. Maar als ik goed keek  Soms leek ze te zijn verdwenen. Maar als ik goed keek 

lag ze rustig op het trottoir. Als ik dan een paar dagen later weer lag ze rustig op het trottoir. Als ik dan een paar dagen later weer lag ze rustig op het trottoir. Als ik dan een paar dagen later weer 

langsreed stond ze er weer, fi er overeind. Iemand moet zich langsreed stond ze er weer, fi er overeind. Iemand moet zich langsreed stond ze er weer, fi er overeind. Iemand moet zich 

haar lot dan toch aangetrokken hebben. Zich over haar hebben haar lot dan toch aangetrokken hebben. Zich over haar hebben haar lot dan toch aangetrokken hebben. Zich over haar hebben 

ontfermd, en haar weer hebben opgepakt en rechtop gezet. ontfermd, en haar weer hebben opgepakt en rechtop gezet. ontfermd, en haar weer hebben opgepakt en rechtop gezet. 

 Langzamerhand begon die fi ets zichzelf en het gebied  Langzamerhand begon die fi ets zichzelf en het gebied  Langzamerhand begon die fi ets zichzelf en het gebied 

een gezicht te geven. Onaangedaan stond ze daar te midden een gezicht te geven. Onaangedaan stond ze daar te midden een gezicht te geven. Onaangedaan stond ze daar te midden een gezicht te geven. Onaangedaan stond ze daar te midden 

van containers en denderend vrachtverkeer. Een anonieme en van containers en denderend vrachtverkeer. Een anonieme en 

te grote wereld die de hare niet was, maar waar ze steeds meer te grote wereld die de hare niet was, maar waar ze steeds meer 

deel van ging uitmaken. Duizenden vrachtwagens, die haar deel van ging uitmaken. Duizenden vrachtwagens, die haar 

passeerden, en zij doorstond ze. Ze liet zien wat op die plek passeerden, en zij doorstond ze. Ze liet zien wat op die plek 

nodig is. Stoer en evenwichtig, maar ook menselijk en poëtisch. nodig is. Stoer en evenwichtig, maar ook menselijk en poëtisch. 

 En nu, nu is ze weg. Ik kon het eerst niet geloven. Ik ben 

een paar keer gaan kijken of ze misschien was teruggekeerd. 

Maar nee, ze was echt verdwenen. Zou ze het goed hebben 

nu, op een rustige plek in een fi etsschuurtje in een keurige 

Vinexwijk? Waar vertrouwde kinderstemmen uit de tuin 

klinken. Waar iemand haar meeneemt naar Albert Heijn om de 

boodschappen te doen. Ze was een baken. Ze liet zien dat ze 

er best mocht zijn in die grote onaanraakbare wereld van de 

Rotterdams haven. Ik ben blij dat ze er was.  

Jan Grolleman is beeldend 
kunstenaar/ontwerper en woont 
sinds voorjaar 2018 op Heijplaat. 
Hij schrijft in 2019 over wat hij 
ziet in de wereld om hem heen, 
te beginnen bij Heijplaat. Ook een bericht plaatsen? 

Mail de redactie! 

berichten column

Redactielid 
Heijplaat 
Post gezocht
Eind dit jaar zoeken 

we nieuw redactielid 

voor Heijplaat Post. Louike Duran, 

mede-initiatiefnemer van onze wijkglossy, 

trekt zich na 2 jaar terug om zich meer 

te concentreren op haar eigen werk. 

Kan je werven, heb je een neus voor 

nieuwtjes, wil je meer bewoners leren 

kennen of vind je het leuk een stukje 

te schrijven of gastredacteuren hiertoe 

uit te nodigen, meld je dan aan op 

heijplaat@gmail.com.

    Huiskamer 2.0?
    De Huiskamer, gevestigd 

    op de Heysekade 1, dreigt 

te verdwijnen als ontmoetingsplek voor 

Heijplaters. Zo’n 15 bewoners, oud en nieuw, 

zijn op 10 juli bijeengekomen om na te 

denken hoe we dit kunnen voorkomen. 

Dit heeft geleid tot inspirerende ideeën 

voor programmering en plannen hoe we 

dit alles kunnen organiseren, inclusief 

vrijwilligers en mogelijke fi nanciering. 

Gesprekken o.a. met Woonbron en 

de Gemeente zijn gaande om dit verder 

te onderzoeken.

2323



Kinderpagina

reisko� er
hotel
fototoestel
spelen
vakantieschool
vakantie
daguitstap
reis
zon
caravan
toerist
rugzak
zomer
kamperen
camping
tent

Vakantie
woordzoeker


