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Colofon

Aan dit negende nummer hebben meegewerkt 

(in alfabetische volgorde): Carina Berwald, 

Peter Blokdijk, Nina Brugman, Edu Calicher 

(fotografi e), Chantal Diepenheim, Jo Dohmen, 

Victor Dreissen, Betty Exaltus, Sandra Evers-

van Meurs, Rinus Groen, Jan Grolleman, 

Paul Hendriks (vormgeving), Arjan Hoefnagels, 

Annelien van der Plas, Van Omme en de Groot 

en Coby van der Schee.

Verantwoording

Heijplaat Post wordt fi nancieel moge-

lijk gemaakt door onze subsidiegevers, 

sponsors en advertentie-inkomsten. 

Wij hebben de volgende uitgaven voor 2020 

gebudgetteerd: onkostenvergoeding redactie 

(0%) en gastredacteuren (34%), kosten opmaak 

(17%), kosten drukwerk (44%) en distributie- en 

administratiekosten (5%).

Contact heijplaatpost@gmail.com

Foto omslag Vestaplein

Vormgeving vanPOOK

Deze uitgave is, naast alle vrijwilligers, mogelijk 

gemaakt door stichting WIJPLAAT en onder-

staande subsidiegevers en sponsors.

Hoewel het een zachte winter was, zullen de meesten 

wel uitkijken naar de lente. Ik wel, want dat is de tijd dat 

de prachtige prunussen (Japanse sierkers) weer in bloei 

gaat. Als je het dorp op komt rijden kun je ze haast niet 

missen: rechts in de bocht van de Droogdokweg staat 

een groepje van deze uitbundige bloeiers. Maar ook in 

de Streefkerstraat staan ze.

Wat zo mooi is aan deze 

bomen is dat je ze no time 

knoppen aan ziet maken. 

Ergens in april/mei komt er 

eerst een soort bordeauxrode 

waas. Vanaf dat moment 

moet je goed opletten, want 

ineens… BAM! Grote roze 

bloesembollen. Met op de 

Droogdokweg op de achtergrond het harde metaal 

van de haven: een groter contrast kun je niet bedenken. 

Ze zijn helaas ook zo weer uitgebloeid. Dan ligt de straat 

bezaaid met zachte bloemblaadjes en heb je toch even 

het idee dat het heeft gesneeuwd.

Maar het is nu nog maart, dus nog even geduld. Lees tot 

die tijd wel lekker even het lentenummer van de Heijplaat 

Post van 2020. Met in dit nummer onder andere een 

kijkje bij RODAC, laat je meevoeren in de historische en 

ruwe kant van Heijplaat en maak kennis met een aantal 

nieuwe gezichten die je in het straatbeeld tegen kunt 

komen. Oh, en maart roert zijn staart, dus… lezen kan 

met een kop warme chocolademelk óf in het zonnetje 

in de tuin.

Veel leesplezier namens de redactie 
van Heijplaat.

De lente is in aantocht

voorwoordvoorwoord



Activiteitenoverzicht verenigingen Heijplaat
Dag  Wie  Wat  Tijd  Opmerkingen/Locatie
07-03-2020 BHV Muziekavond ca. 21.30 BHV

07-03-2020 Courzand Latin Night + Diner 17.00 - 01.00 Courzand

13-03-2020 sv RDM Statiegeld fl essen actie avond Heijplaat

14-03-2020 BHV Bingo 20.00 - 23.00 BHV

18-03-2020 Kinderboerderij de Heij Knutselen 13.00 - 15:30 Kinderboerderij de Heij

29-03-2020 BHV Boodschappen Bingo 13.00 - 15.00 BHV

04-04-2020 BHV Muziekavond ca. 21.30 BHV

04-04-2020 NightTownFest NightTownFest 21.00 - 03.00 Onderzeebootloods

11-04-2020 BHV Bingo 20.00 - 23.00 BHV

15-04-2020 Kinderboerderij de Heij Knutselen 13.00 - 15:30 Kinderboerderij de Heij

18-04-2020 CCH Sprookjesoptocht 18.00 Start Rondoplein

23-04-2020 InfraExperience  De bouw maakt het 10.00 - 16.00 Onderzeebootloods

24-04-2020 BHV Ouderendag 15.00 - 19.00 BHV

26-04-2020 BHV Boodschappen Bingo 13.00 - 15.00 BHV

26-04-2020 sv RDM Nacht van Oranje 19.00 - 01.00 sv RDM

27-04-2020 sv RDM Koningsdag hele dag sv RDM

02-05-2020 BHV Muziekavond ca. 21.30 BHV

04-05-2020 Commissie der Gevallenen Dodenherdenking 19.30 Henk Huisman plantsoen

05-05-2020 CCH Vredesontbijt 10.00 Letostraat

08-05-2020 WIJPLAAT Bewonersbijeenkomst 17.00 - 21.00 Huiskamer

09-05-2020 BHV Bingo 20.00 - 23.00 BHV

13-05-2020 Kinderboerderij de Heij Knutselen 13.00 - 15.30 Kinderboerderij de Heij

30-05-2020 CCH Karaoke 18.00 Rondoplein

24-05-2020 BHV Boodschappen Bingo 13.00 - 15.00 BHV

Wijzigingen onder voorbehoud. Bezoek de desbetreff ende site en let op de huis-aan-huis folders. Meld activiteiten voor de volgende uitgave 
uiterlijk 30 april 2020 aan via heijplaatonline@gmail.com. Voor een meer gedetailleerde agenda zie: heijplaatonline.com/agenda.

NIEUWS & AGENDA

Latin night bij Courzand
Op 7 maart 2020 vindt dit swingende initiatief voor de 

tweede keer plaats. Om 17.00 uur start Courzand’s Latin 

Diner. Om 19.00 uur kunnen de voetjes van de vloer 

met de gratis Bachata Workshop door Salsa Suriharold, 

gevolgd door zeer dansbare Latin muziek van DJ Pedro 

Pagano. Je wordt tot 21.00 uur verwelkomd met een 

glaasje bubbels, later op de avond met hapjes van 

het huis. Iedereen is welkom!

Bewonersorganisatie WIJPLAAT bestaat in mei één jaar. 

Wij nodigen u van harte uit om dit samen te vieren. 

Vorig jaar was supergezellig en hebben we veel oude én 

nieuwe bewoners ontmoet. We leren ook ú graag kennen. 

Ook horen we wat u wenst en wat u mogelijk zelf zou 

willen bijdragen aan ons prachtige dorp. 

Tot snel! Bibi, Annelien, Chantal

Zet u het alvast in uw agenda?

Datum: vrijdag 8 mei 2020

Tijdstip: 17.00 – 20.00 uur

Locatie: de Huiskamer 2.0, Heysekade 1 

(onder voorbehoud)

uitnodiging
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'Het heb 
gewoon wat'

oud &

“Mijn kinderen hebben nog gevraagd of ik niet bij hen in de 

buurt wilde komen wonen. Maar hier had ik mijn zwemclub 

en mijn kaartclub, kende ik de buren, had ik een sociaal leven. 

Ik hoefde dus helemaal niet weg. In het oude huis kon ik 

sowieso niet blijven wonen: ik werd slecht ter been en het 

huisje was te klein en te smal om bijvoorbeeld met rollator 

doorheen te kunnen.” 

Nadat ze haar nieuwe woning ingetrokken was, is haar oude 

woning nog langere tijd gekraakt geweest. “Op een dag zag ik 

een meneer de ramen zemen. Ik heb toen gezegd: ‘Wel goed 

doen hoor, dat heb ik ook 45 jaar gedaan!’. Ik ben een praatje 

blijven maken en we hebben nog heel erg gelachen. Ik heb 

hier op Heijplaat eigenlijk altijd een goed, rustig leven gehad.”

Haar goede, rustige leven met Leendert is zelfs gevangen 

in een korte documentaire van Karel Doing. ‘Happy End’, 

een fi lm zonder woorden over hoe je gelukkig kunt zijn. http://

www.kareldoing.net/doc/Happy_End.html

Maartje Roest woont sinds 8 jaar 
in het fl atgebouw aan de Victo-
rieuxstraat, tegenover de Wijde 
Blick. “Hiervoor heb ik 45 jaar 
samen met mijn man op de Heyse-
kade gewoond. In een beneden-
woning, met een tuintje. Mijn 
man was dol op tuinieren.” 

Toen zij te horen kregen dat de woningen ge-

sloopt gingen worden en zij er dus uit moesten, 

waren er wel even tranen. “Ook vanwege die 

tuin he, dat was mijn man z’n lust en z’n leven. 

Toch hebben we na die mededeling nog lang in 

onzekerheid gezeten, we kregen geen datum 

wanneer we er echt uit moesten. Uiteindelijk is 

mijn man overleden voordat we verhuisd waren.” 
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Wil jij ook in 
Oud & Nieuw? 

Stuur een 
mailtje naar 
de redactie!

'Het uitzicht verandert, 
maar alles went'

NIEUW

We spreken af in Café-Restaurant Courzand. 
Florence Caupain heb ik ontmoet tijdens de 
Nieuwjaarsborrel in de RDM Kantine. Altijd 
leuk om nieuwe bewoners te leren kennen.

Ze is op haar 19e naar Tilburg verhuisd om er te studeren. 

Florence komt oorspronkelijk uit Curaçao. Ze is naar Rotter-

dam verhuisd vanwege haar werk: ze werkt bij een middel-

groot accountantskantoor. Ze heeft diverse administratieve 

opleidingen gevolgd en is nu bezig met haar opleiding aan 

de Nyenrode Business Universiteit om accountant (RA) te 

worden, welke ze naast haar drukke baan doet.

Familie en vrienden zijn voor haar heel belangrijk. Via hen 

heeft ze Heijplaat ook ontdekt. Heijplaat gaf haar een dorps 

gevoel, geborgen! Zo’n 9 jaar geleden, toen het Waterschip 

werd gebouwd, is ze gaan polsen of ze hier een woning kon 

huren. En ja hoor, dit was mogelijk en nu bijna 10 jaar later 

woont ze er, samen met haar goudvis Meme met heel veel 

plezier. Ze houdt van de rust en omgeving hier. Het is heel fi jn 

om na een drukke werkdag om dan lekker rustig op Heijplaat 

thuis te komen. Haar uitzicht verandert nu wel 

met de Nieuwbouw. Maar goed, alles went!

Enige minpuntje van het wonen op Heijplaat, 

is het gemis van een snackbar en natuurlijk, 

een supermarkt in het dorp. Ze kan niet wachten 

tot de supermarkt opengaat: dat duurt nu toch 

wel heel lang...

Florence leest graag, het liefst thrillers. De ‘Da 

Vince Code’ vond ze een prachtig boek, vooral 

het puzzelwerk. Naast lezen, gaat graag naar 

de fi lm, lekker eropuit met vrienden of lekker eens 

op vakantie naar warme landen: lekker naar het 

strand en de cultuur opsnuiven. Daarnaast houdt 

ze ook van sporten, nu doet ze dit nog buiten 

Heijplaat maar misschien zal ze de fi tness op 

zumba/salsa/merengue-muziek op maandag-

avond eens uitproberen. 

Florence staat er ook voor open om iets voor het 

dorp te betekenen, maar heeft nu nog weinig 

tijd. Maar wie weet in de nabije toekomst...
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aan de slag bij
SUEZ, dat kan!
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. Vijf 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 Zuid-Holland. 

Puzzel 
door Betty Exaltus

Antwoorden op pagina 23  

onderaan de Berichten.

In welke plaats en provincie  
in Nederland kom je deze  

camping tegen?

Waar in Rotterdam kom je 
dit bord tegen?



Als ondernemer met een hart voor een betere 

wereld was dit project Michel op het lijf ge-

schreven. Niet veel later werd Michel door 

de horecabroers Tieleman en party-guru 

Ted Langebach benaderd om het oude Night-

town te vernieuwen. Dit leidde uiteindelijk tot 

de eerste duurzame danceclub ter wereld: 

‘club Watt’ in het centrum van Rotterdam.

Club Watt was voorzien van de laatste inno-

vatieve snufj es. Regenwater werd opgevangen 

om de toiletten door te spoelen en de ‘zero-

waste’ bars verbruikten een minimum aan water 

en energie. Grote blikvanger was echter de 

dansvloer van 6 bij 6 meter die de bewegingen 

van het dansende publiek omzette in energie, 

die vervolgens de dansvloer verlichtte. 

Het succes van deze dansvloer leidde er uit-

eindelijk toe, dat Michel samen met twee 

compagnons het bedrijf omdoopte van 

‘Sustainable Dance Club’ naar ‘Energy Floors’. 

Inmiddels is Energy Floors alweer zo’n 

7 jaar op RDM gevestigd.

De dansvloer is inmiddels verder ontwik-

keld en met deze vloeren reizen de me-

dewerkers van Energy Floors festivals en 

evenementen over de hele wereld af met als hoofddoel: mensen 

bewust maken dat met beweging energie kan worden opgewekt.

Inmiddels zijn er naast de ‘Dancer’ twee nieuwe producten 

ontwikkeld: de ‘Gamer en de ‘Walker’. Deze vloeren bestaan uit 

tegels die zonne-energie opwekken en sensoren die energie en 

beweging meten. Hiermee worden de LED lichten in de tegels

gevoed, waardoor er spellen kunnen worden gespeeld of inter-

actieve verlichting wordt aangestuurd.

Inmiddels is Energy Floors gegroeid naar een bedrijf van tien 

medewerkers en groei leidt tot vacatures. Vacatures die soms 

op onverwachte manier worden opgevuld. Zo was Michel ooit

bezig met het opstellen van een vacature voor een elektro 

monteur toen Heijplater Eric Oskam doodleuk met zijn hond 

binnen stapte en langs zijn neus weg vroeg of ze geen monteur 

zochten. Vanaf dat moment was Eric medewerker. Het bleek 

een gouden greep. Eric woonde om de hoek, maar de elektro-

freak bleek met zijn vakmanschap en recht voor z’n raap 

mentaliteit naadloos bij Energy Floors te passen.

bedrijf

Als ex-directeur van club Off  Corso werd Michel Smit 
gevraagd om met zijn kennis en netwerk deel te 
nemen aan een project. Dit project droeg de naam 
‘Sustainable Dance Club’ en was bedoeld om disco-
theken en festivals te verduurzamen. 

Energy Floors
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Iconisch gebouw

ARCHITECTUUR

Advocatenkantoor EwaldBorgman® is gevestigd in een prachtig pand, 
zowel qua architectuur als afmetingen, aan de Letostraat 5. Het is 
de oude Christelijke Basisschool De Rank. Het oorspronkelijke school-
gebouw dateert uit 1915. In 1995 is de school wegens daling van het 
aantal leerlingen verhuisd naar het schoolgebouw waar nu de Basis-
school De Klaver-Heijplaat zit.

Ewald Borgman heeft hier sinds 2001 zijn kantoor. Hij is 

gespecialiseerd in personen- en familierecht, jeugdrecht, 

arbeidsrecht, huurrecht, strafrecht en overeenkomstenrecht. 

Sinds 2019 huist hier ook Llex Rechtsbijstand®, opgezet door 

een aantal studenten van de Universiteit van Tilburg.

Ewald heeft klanten uit de hele regio. “Ik heb voor half Heij-

plaat al hun echtscheiding geregeld”, grapt hij als ik hem 

vraag hoe vaak Heijplaters van zijn diensten gebruik maken. 

Voor de vindbaarheid heeft hij pasgeleden toch maar een 

nieuw bord op de gevel geplaatst. 

Met gepaste trots leidt hij me in de voormalige school rond. 

Architect was H.A.J. Baanders, die indertijd tuindorp Heij-

plaat heeft ontworpen voor de werknemers van de RDM. 

Ontworpen volgens de principes van de Amsterdamse 

school, met grote ramen, hoge plafonds, bogen en gegla-

zuurd tegelwerk in warme kleuren. 

Het pand is liefdevol verbouwd. Hierbij zijn veel oorspronkelijke 

details behouden en/of gerestaureerd en is het geheel in stijl 

ingericht. Zo gebruikt Ewald de laaghangende kinderkap-

stokken nog steeds en heeft hij de zandbak van het school-

plein omgetoverd in een vijver. Wel is het pand aan de eisen 

van deze tijd aangepast met dubbel glas en spouwmuur-

isolatie. Dat is geen overbodige luxe met vijf meter hoge 

plafonds … Het is aangenaam warm in het pand.

“Ik loop hier na al die jaren nog steeds met verbazing rond 

dat ik in zo’n mooi pand mag werken.”

Herinneringen van een oudscholier

Van 1966 tot 1972 doorliep ik de basisschool aan de 

Letostraat. Het meest bijgebleven zijn de momenten 

net buiten de school. Ik ben een laatbloeier en was in 

die dagen nogal een dromer, zo viel ook regelmatig 

te lezen op mijn rapporten. Koppeltjeduikelen aan 

de stangen van het hek voor de school en spelen in de 

zandbak erachter, daarin blonk ik uit. Op het Rondo-

plein pal naast de school hielden we sprintwedstrijden. 

Het spannendst waren de ‘botsingen’ net om de hoek 

van de school met onze rivalen van de openbare 

basisschool ‘het Zaadhout’.

Een enkele keer leidde zo’n botsing tussen de christelijke 

kikkers (wij) tot een lichtgewond slachto� er bij de open-

bare klapsigaren (zij), bijvoorbeeld na een sneeuwbal-

gevecht. 

Het triomfantelijke gevoel van de overwinning verging 

je daarna al snel als je bij hoofdmeester Askes moest 

komen. Zijn kantoortje aan de voet van de schitterende 

trappen betrad je alleen als je iets had uitgehaald, óf 

als de schooldokter kwam. Ik weet niet wat ik erger vond. 

Straf van Askes, of een prik van de schooldokter. De straf 

van Askes was ik vaak snel vergeten. De prik zorgde vooraf 

al voor slapeloze nachten en achteraf voor duizeligheid 

en de opdracht om snel te gaan zitten met je hoofd 

tussen je benen. De juf lapte je daarna snel weer op.
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Op het RDM-terrein is het 
Techniek College Rotter-
dam gevestigd. Door de 
groei van de afgelopen 
jaren bevindt het tech-
niek college zich zowel in 
Innovation Dock als aan 
de andere zijde van de 
Scheepsbouwweg in 
de Scheepsbouwloods. 

Daarmee heeft de Scheepsbouw-

weg een dubbele functie gekregen. 

Enerzijds een schoolplein en ander-

zijds een weg waar grote diepladers 

transporten naar Ampelmann en 

de scheepslift mogelijk maken. 

Deze tegenstijdige functies zijn lastig 

te combineren. Om de veiligheid te 

waarborgen geldt overal op RDM 

30 km/u en zal ook de Scheepsbouw-

weg anders worden ingericht. 

Samen met de studenten is naar 

de inrichting gekeken. De studenten 

hebben met Tom David architecten 

straatmeubilair ontworpen welke 

ze nu zelf aan het fabriceren zijn. 

De verwachting is dat komend 

voorjaar de eerste zitelementen 

gereed zijn. Tot die tijd zijn er tien 

tijdelijke bomen neergezet om 

een fysieke scheiding tussen weg 

en stoep te markeren.

De bouw van Het Verborgen Geheim Fase 5 is offi  cieel 
gestart. In een tent vol kopers en betrokkenen bij het project, hebben 

de kinderen van Het Verborgen Geheim Fase 5 de feestelijke handeling 

verricht. Deze moderne en groene nieuwbouwwijk met 170 nul-op-de-

meter eengezinswoningen aan de stoere Heysehaven op Heijplaat, begint 

dan ook al echt vorm te krijgen! Inmiddels zijn de voorbereidingen voor 

Fase 7 in volle gang. De twee-onder-een-kapwoningen type Brug, eerder 

gerealiseerd in Fase 1, komen terug in Het Verborgen Geheim Fase 7.

Update 
Verborgen Geheim
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Nieuws uit 
de haven
door Arjan Hoefnagels, Havenbedrijf

Studenten maken 
zitmeubilair voor 
de Scheepsbouwweg



gebiedsontwikkeling
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Woonbron introduceert 
'Woonbemiddeling Heijplaat'
nieuwe stijl
Woonbron past de manier waarop zij huurwoningen op Heijplaat 
aanbiedt aan. Door de enorme aanloop bij de ‘kennismakingsdagen’ 
werkte de oude werkwijze niet meer. Verder geeft Woonbron voortaan 
voorrang aan mensen die op Heijplaat wonen bij de toewijzing van huur-
woningen. Deze voorrang geldt voor ongeveer 25% van het aanbod.

De woningen waarvoor Heijplaters 

voorrang krijgen, worden apart 

geadverteerd op WoonnetRijnmond. 

Voor de overige woningen organi-

seert Woonbron kennismakingsdagen 

nieuwe stijl. Geïnteresseerden kunnen 

reageren op een clusteradvertentie op 

www.woonnetrijnmond.nl. Hierna vindt 

een loting plaats en krijgen de eerste 

10 tot 20 geïnteresseerden een uit-

nodiging om op de Kennismakings-

dag Heijplaat langs te komen. 

Er is dus geen vrije inloop meer op 

de dag zelf. Tijdens de kennismakings-

dag krijgen de genodigden een rond-

leiding, een kennismakingsgesprek en 

de mogelijkheid zich in te schrijven. 

Na dit gesprek krijgen de kandidaten 

een link om zich online defi nitief 

in te schrijven. Afhankelijk van de 

beschikbaar komende woningen 

krijgen deze mensen binnen circa een 

half jaar een woning aangeboden.

U vindt meer informatie op Heijplaat 

online! Hier kondigt Woonbron ook 

aan wanneer er een clusteradver-

tentie geplaatst wordt.

Nieuw gezicht bij 
Woonbron op Heijplaat
Vanaf januari 2020 is Jessica van den 

Eshof de nieuwe sociaal beheerder van 

Woonbron op Heijplaat. Jessica volgt 

Ineke van Eden op die met pensioen 

ging. Jessica houdt zich als sociaal 

beheerder vooral bezig met het tegen-

gaan van woonoverlast. Verder treedt 

zij namens Woonbron op als eigenaar 

binnen VvE’s. Ook bevordert zij bewo-

nersbetrokkenheid, ook wel participatie 

genoemd. Zij werkt hiervoor nauw 

samen met haar collega’s de complex-

beheerders Frans Witjes en Mohammed 

Kamara. De Woonbron medewerkers 

zijn niet altijd in de wijk en de wijkpost 

is beperkt open. U kunt Woonbron 

op ieder moment bereiken op het tel.

nr. 088-9660000 of op Woonbron.nl.

Woonbron helpt bij het 
vergroenen van uw tuin!
Hebt u een tuin die helemaal vol ligt 

met tegels en wilt u meer groen? 

Wilt u uw schutting vervangen door 

een mooie groene haag? Woonbron 

kan u helpen!

De verandering van het klimaat leidt 

tot meer intense regenval. Een groene 

omgeving helpt om wateroverlast te 

voorkomen. Woonbron helpt huurders 

die hun tuin willen vergroenen. 

Jessica, Frans en Mohammed weten 

wat er mogelijk is.

Frans, Jessica en Mohammed



De juf weet precies wat 
ik nodig heb.

Iedereen is mijn 
vriend!

Mijn papa en mama doen 
mee.

Ik durf, ik kan, ik mag alles!

Ik leer samen spelen, 
samen delen.  

Ik ben
klaar voor
school.

Ik doe het 
lekker zelluf.

Ik ben een
#fi tkid.

Het begint bij De Rotterdamse Peuterschool! Een fi jne, 
veilige plek waar ieder kind zichzelf mag zijn. Wij bieden 
uw peuter de beste voorbereiding op de basisschool.

www.derotterdamsepeuterschool.nl

klaar voor
school.

Ik doe het 
lekker zelluf.



Het nieuwe jaar, met of zonder goede voor-
nemens, is net van start gegaan. Hoe zit 
het met jou? Heb jij nog goede voornemens? 
Goede voornemens zijn er natuurlijk ook in allerlei vormen en maten. 

Je kunt het bij jezelf houden, door bijvoorbeeld gestructureerd en 

gezonder te leven. Maar je kunt het ook breder trekken. Bijvoorbeeld 

door samen met (een aantal) buren ervoor te zorgen dat de straat, 

je blok of de wijk er op zijn best uitziet. 

Binnen Heijplaat zijn we hier 

al in het klein aan begonnen. 

Twee bewoners van de wijk 

hebben zich aangemeld 

bij de gemeente als afval-

containeradoptant. Door een 

container te adopteren draag 

je bij aan een schone en prettige 

leefomgeving. Wanneer huisvuil naast de container wordt geplaatst 

kun je als containeradoptant de container openen, omdat je hiervoor 

van de gemeente een sleutel ontvangt. Je kunt dan eerst checken of 

er geen vuil klem zit. Als blijkt dat de container helemaal vol is, kun 

je dit met je container-adoptantnummer melden bij de gemeente. 

De gemeente moet er dan binnen 24 uur voor zorgdragen dat de 

container wordt geleegd. 

Hoe meer containers een adoptant hebben, hoe sneller en beter 

gezorgd kan worden voor een schone wijk. Op dit moment zijn er 

14 containers op Heijplaat te adopteren. Ons goede voornemen is 

in ieder geval dat iedere container een adoptant heeft. Hopelijk 

willen jullie hieraan bijdragen!

Ook bij de bewonersbelangenvereniging WIJPLAAT staat het thema 

‘Schoon’ hoog op de agenda. Jo Dohmen is trekker van deze groep 

en ook het bestuur is nauw verbonden met dit onderwerp. Heb je 

nog andere tips of adviezen voor wat betreft dit onderwerp, dan 

horen we het graag via wijplaat@gmail.com. Ook kun je zelf gebruik 

maken van de BuitenBeter app van de gemeente Rotterdam.

Jo Dohmen & 

Annelien van der Plas

Nieuwe thematrekker
Het WIJPLAAT Vliegenteam heeft een nieuwe thematrekker: 

“Hoi, mijn naam is Rinus Groen. Ik woon vanaf 1976 op Heijplaat. 

Sinds 5 jaar ervaar ik veel overlast van vliegen. Ik heb mij op diverse 

manieren ingezet om hiervoor (h)erkenning van de gemeente 

Rotterdam te krijgen. Vorig jaar heb ik mij aangesloten bij WIJ-

PLAAT omdat we als groep altijd sterker staan als individu. Ik wil 

graag thematrekker zijn, maar daar heb ik u als medebewoners 

hard bij nodig. Want samen staan we sterk!” Sandra Evers-

van Meurs blijft actief teamlid. Dank je wel voor je inzet, Sandra!

Bezoek SUEZ
Dinsdagavond 21 januari bracht het WIJPLAAT Vliegenteam een 

bezoek aan SUEZ. Aanleiding was het rapport van het KAD in 

november vorig jaar, waar SUEZ als belangrijkste ontwikkelbron 

van overlast veroorzakende vliegen op Heijplaat werd aangemerkt. 

Het team wilde horen wat zij hieraan (gaan) doen. Het was een 

open gesprek.

Klaas Wierda, plant manager bij SUEZ, legde uit welke maatregelen 

ze sinds vorig jaar hebben genomen of nog willen nemen. “Duwboten 

voor langere termijn opslag worden geparkeerd buiten het woon-

gebied. Ook wordt het pand voor het grootste deel van de dag her-

metisch afgesloten.” Hij beaamde dat deuren echter wel een uur per 

dag open zijn om vrachtwagens in- en uit te laten. “Op advies van 

het KAD maken we een meetplan op om grenswaarden te bepalen 

over het aantal en soorten vliegen. Wanneer deze grens bereikt is, 

dan spuiten we gif. Hiervoor gebeurde dit alleen wanneer iemand 

waarschuwde.” Het team heeft met SUEZ afgesproken dat er in 

het begin van het seizoen wekelijks gespoten wordt. “Ook willen we 

investeren in een nieuw dak voor betere isolatie en ventilatie - ook 

voor onze eigen mensen - en een nieuw koolstoffi  lter plaatsen, liefst 

voor april dit jaar. Wachten is op de vergunning, dat duurt wel lang.”

Het WIJPLAAT Vliegenteam verliet met gemengde gevoelens 

de locatie. Eerst zien, dan geloven of genoemde maatregelen 

voldoende eff ect gaan hebben. 

Rinus Groen & 

Sandra Evers-van Meurs
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Nooit uitgeleerd op 
de Klaver-Heijplaat

Basisschool De Klaver-Heijplaat is een unieke school volgens interim-
directeur Aart Langerak. “Dat komt uiteraard door de plek, het prachtige 

gebouw, de historie, maar ook door de rol van de school in de wijk. 
Ik zie zo veel potentie dat deze school iets moois kan betekenen. 

Als je dat goed doet kan je de hele wijk omarmen.”
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Bij zijn start samen met co-directeur Lianne Vlandré moesten ze aan 

de slag met twee dingen tegelijk: kort op de bal op zaken die speelden 

in de waan van de dag én een plan bedenken voor de middellange/

lange termijn. Het opbouwen van een vast team van leerkrachten 

was daarbij een uitdaging op beide punten. “Maar het team, dat is 

inmiddels gelukt. Ik ben heel blij dat we onze laatste wissel in groep 7 

& 8 ook hebben kunnen invullen. Vanaf volgend schooljaar hebben we 

zelfs een vaste fulltimer extra voor de bovenbouw.”

Dit nieuwe en enthousiaste team werkt nauw samen, ze vragen 

en leren veel van elkaar. Daar is ook ruimte voor. Als de kinderen 

bijvoorbeeld gym hebben, kan een leerkracht een kijkje nemen in een 

andere klas. Daarnaast is er veel focus geweest op de lessen; zijn de 

methodes up to date, zijn de materialen op orde, worden ze goed 

gebruikt. “We werken volgens de Teach methode. Dit zijn lestechnieken 

waarvan bewezen zijn dat ze goed werken. Een voorbeeld daarvan is 

‘Weet niet, geldt niet’. Dit houdt in dat als een kind iets gevraagd wordt 

zij actief mee moet doen. Het kan best zijn dat je even het antwoord 

niet weet, maar dan komt de leerkracht er later bij het kind op terug.”

De school is afgelopen jaar ook gestaag aan het groeien. “We zitten 

nu op 89 leerlingen, dat zijn er 10 meer ten opzichte van vorig jaar. 

We hopen ook dat die groei zich voortzet, het ziet er in ieder geval 

qua instromers veelbelovend uit bij de peuters en de kleuters.” 

De Klaver-Heijplaat biedt naast de gewone lesuren ook extra’s aan. 

“We hebben een eigen BSO en sinds kort een logopedist en een 

oefentherapeut in huis. Maar de kinderen kunnen op donderdag 

hier ook muzieklessen volgen van de SKVR-wijkmuziekschool. 

We hebben een prachtige bibliotheek en kinderen kunnen terecht 

bij de schooltandarts van Sana kids.

Daarnaast staan we open voor de wensen van de ouders. We hebben 

hier geen andere scholen waar we rekening mee hoeven te houden 

om ons te onderscheiden, dus het is echt aan ouders om kenbaar te 

maken wat zij belangrijk vinden. Is dat bijvoorbeeld meer bewegen, 

of meer creatieve vakken. We willen daar als school in meebewegen 

en gaan daar graag over in gesprek met ouders. We willen graag 

de school zijn voor heel Heijplaat!”

Wie is Aart Langerak?
• Interim-directeur De Klaver Heijplaat 

sinds april 2019

• 63 jaar jong

Is directeur omdat “... we dit werk echt 

ergens voor doen. Je draagt in het 

onderwijs bij aan het welzijn en een 

toekomstperspectief van de kinderen.”

Een bewuste keuze
• Elvira Nas

• Woont op Heijplaat sinds: mei 2019

• Heeft een dochter Floor in groep 4

“Voordat ik mijn 

dochter hier naar 

school bracht, 

hoorde ik toch 

wel wat kritische 

geluiden over 

De Klaver. Wat voor 

mij de doorslag 

heeft gegeven om toch voor deze school te 

kiezen is het feit dat ik graag wil dat Floor 

hier haar eigen netwerk opbouwt. Heijplaat 

is een geïsoleerde omgeving, dus dan is 

het extra fi jn als ze hier haar vriendjes en 

vriendinnetjes heeft. 

Naast moeder ben ik van beroep leerkracht 

op een basisschool. Door die dubbele po-

sitie kan ik de school ook op een andere 

manier aanvoelen dan alleen vanuit het 

ouderschap. Ik merk en weet dat er de 

afgelopen tijd fl ink een bezem door ge-

gaan is en dat de school hard werkt om 

zich te ontwikkelen. Floor heeft ook haar 

draai gevonden en dat maakt mij positief 

voor de toekomst.”

SCHOOL
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Chris de Costa, sinds een half jaar voorzitter, 

komt me keurig in pak gestoken tegemoet. 

In een vorig leven was hij werkzaam bij Unilever 

R&D. Sinds een paar jaar is hij gepensioneerd. 

Al actief als voorzitter van de Porsche 914 Club 

Holland en vervend autoliefhebber en -klusser, 

zocht hij een hobbygarage in de buurt van zijn 

woonplaats Spijkenisse. 

“RODAC sprong er direct uit”, vertelt hij enthou-

siast. “RDM heeft dit 50 jaar geleden tiptop 

opgezet, ingenieus ingedeeld en met fantastisch 

gereedschap uitgerust.” “O, de nieuwe voorzitter 

komt binnen”, werd er gegrapt toen hij in maart 

2019 de hobbygarage bezocht. Twee maanden 

erna, nadat hij enkele suggesties had gedaan 

om de garage te moderniseren, werd dit realiteit, 

kort nadat hij lid was geworden.

“We hebben een grote diversiteit aan leden: 

rond de 400, waarvan zo’n 300 actief. 

We willen laagdrempelig zijn: iedereen is welkom. 

We werken met verschillende medewerkers 

(vrijwilligers) die het hek opendoen, hand- en 

spandiensten verrichten, advies geven of mee-

klussen. Henk bijvoorbeeld is al sinds 1971 lid. 

Opa Piet komt hier dagelijks sinds zijn vrouw is 

overleden.”

RODAC (ROtterdamsche Droogdok Automobiel Club) bestond 
vorig jaar 50 jaar. Een doe-het-zelf garage opgericht in 1969 
voor het RDM-personeel om onderhoud en reparaties aan 
de eigen auto te kunnen uitvoeren. Tegenwoordig kan ieder-
een lid worden. De contributie is € 72,50 (+ eenmalig inschrijf-
geld van € 15,00) per auto per jaar.

RODAC 50jaar jong!
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VERENIGING

Vernieuwing
Chris is een man met visie én daadkracht. 

Er is al veel veranderd in de afgelopen zes 

maanden. Hij heeft nieuwe sloten en buiten- 

en binnenverlichting aangebracht. Ook is er 

geen geld meer in kas: er wordt alleen gepind. 

Veiligheid, hobbyisme en gezelligheid staan 

voorop. Leden die zich niet aan de regels houden 

worden aangesproken en indien nodig de wacht 

aangezet. “Dat was wel even wennen voor 

sommige leden”, glimlacht Chris. “Milieudienst 

DMCR vereist van ons dat we auto’s waaraan 

geklust wordt op een vloeistofdichte vloer 

plaatsen, niet in de buitenruimte. Ook zijn we 

een hobbygarage en niet bedoeld voor de 

handel. Anders hebben onze leden te weinig 

mogelijkheden om de brug te reserveren.”

Chris heeft de twee hefbruggen binnen laten 

vervangen: die waren op. Hiernaast beschikt 

RODAC over een overdekte hefbrug buiten voor 

autogeen laswerkzaamheden. Ook zijn er twee 

boxen binnen en is (standaard) gereedschap 

gratis beschikbaar. Voor bandenafneem- en 

balanceerapparatuur dient extra te worden 

betaald, evenals voor diverse onderhouds-

middelen en de huur van een aanhangwagen. 

Onderdelen kunnen met korting aangeschaft 

worden.

RODAC beschikt over een eigen terrein (langdurig 

erfpacht) en 20 garageboxen: een erfenis uit 

de RDM-tijd. De garageboxen zijn ondertussen 

opgeruimd en worden verhuurd. Chris’ ambitie 

voor 2020 is om het gebouw, de boxen en de 

hekken te laten schilderen. Ook de bestrating wil 

hij graag vernieuwen, maar hier zijn de middelen 

(nog) niet voor. Vernieuwing van de website staat 

ook op de wensenlijst van het bestuur.

Een paar uur later kom ik terug bij de garage 

om toch nóg een foto te maken van de nieuwe 

hefbruggen. Chris heeft ondertussen zijn pak 

verruild voor een stofj as en staat gebogen over 

de motorkap. “Ja”, zegt opa Piet goedkeurend, 

“Hij weet wel waarover hij praat”.

Openingstijden
De hobbygarage is open van maandag t/m 

vrijdag van 09.00-17.00 uur en op zaterdag 

van 09.00-15.00 uur. Reken wel een halfuur 

voor sluitingstijd mee voor het opruimen en 

schoonmaken van werkplek en gereedschap.

Contactgegevens
RODAC bevindt zich op de Eemhaven-

weg 39, 3089 KE te Rotterdam, Heijplaat. 

Meer informatie is te vinden op de website 

www.hobbygarage.nl. Het emailadres is 

rodac@hobbygarage.nl.; het telefoon-

nummer (010) 4296495. En natuurlijk ook 

als je lid wil worden!

foto hierboven:
Voorzitter Chris de Costa 
(links) met opa Piet en 
zijn Mercedes 180S 
uit 1976 (te koop!)

foto rechtsboven:
Medewerker Henk, 
lid van (bijna) het 
eerste uur

Henk herinnert: 
“In de begintijd van RDM hadden we wel 

1700 leden!”, vertelt Henk. “Als je een auto 

bezat, werd je verplicht lid. Om toe te 

treden tot het bestuur moest je voorman 

zijn of hoger. Operators met interesse én 

connecties werden snel gepromoveerd. 

Zo kregen we wel 20 man in het bestuur!”

‘O, de nieuwe 
voorzitter komt 

binnen’
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De sterke arm 
op Heijplaat

Al ruim een eeuw zorgt de politie voor orde en gezag 
op Heijplaat. De soms serene rust in het tuindorp doet 

vermoeden dat de sterke arm aan Heijplaat een makkie 
heeft. Maar schijn bedriegt, want zeker de eerste decennia 
van de vorige eeuw, met de toename van havenactiviteit, 
had de politie regelmatig de handen vol aan amokmakers.

historie
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Direct na de bouw van de arbeiderswijk 

waren er al dienders actief in het dorp. 

Pas met de komst van de politiepost 

aan de Rondolaan deed de wijkagent 

zijn intrede, of wijkagenten beter 

gezegd, want Heijplaat kreeg er al 

direct twee, de agenten Kappetein 

en Hijman. Meestal te voet, maar 

soms ook te paard, zorgden zij voor 

rust op straat. Rust die soms wreed 

werd verstoord.

Zo meldde zich in het voorjaar van 1930 

een bewoner in paniek op het bureau. 

Een dronken Afrikaanse stoker bleek 

iedereen die hij op straat tegen kwam, 

uit te dagen voor een gevecht. Inmid-

dels had de zeeman al drie bewoners 

tegen de straatstenen gehoekt, zo 

vertelde de bewoner. Of de agenten 

dit maar even wilden oplossen. 

Op het plaats delict aangekomen, 

bleek de dader een reusachtige 

zeeman. In een ruime kring om hen 

heen stonden bewoners op veilige 

afstand. Op straat lag inmiddels 

een vierde slachtoff er. De agenten 

Kappetijn en Hijman spraken de vech-

tersbaas aan, maar door de drank 

bedwelmd, bleek deze niet meer voor 

rede vatbaar en daagde zelfs de 

agenten uit. Deze hadden echter al 

snel door dat deze strijd niet te winnen 

viel. In allerijl werd er gebeld met de 

collega’s uit Charlois die pas een uur 

later op kwamen draven. Samen met 

de versterking werd de reus uiteindelijk 

overmeesterd. Achter de tralies sloeg 

hij eerst het interieur van de cel aan 

diggelen, alvorens hij in slaap viel 

om zijn roes uit te slapen. Heijplaters 

konden weer veilig over straat.

Dronken zeelui bezorgden de wijk-

agenten wel vaker handen vol werk. 

Zo was er het voorval met een meisje 

dat zich huilend meldde op de 

politiepost. Al snikkend vertelde zij 

de agenten dat een zeeman haar 

op het Alcorplein had vastgegrepen 

en met een mes een vlecht had af-

gesneden. Direct zetten Hijman en 

Kappetein een klopjacht in om deze 

kinderbeul in de kraag te vatten. 

Van de dader ontbrak helaas elk spoor. 

De twijfel sloeg toe. Had het meisje wel 

de waarheid verteld? Een uur later 

2020



echter meldde zich een ijzerwerker op 

het de politiepost. Hij had op straat een 

vreemde vondst gedaan. Een halfl ege 

fl es jenever én... een vlecht! 

In de jaren 60 en 70 was agent Postma 

de wijkagent. Met zijn kaarsrechte 

gestalte en hoekige kin had hij de 

uitstraling van een ijzeren diender. 

Toch was Postma een sociaal bewogen 

persoonlijkheid, die op slimme manier 

de orde op het dorp wist te bewaren. 

Zelfs de jongste Heijplaters werden 

voor het kwaad behoed, door ze na 

het uithalen van kattenkwaad uit te 

nodigen op het bureau. Hier mochten 

ze vrijwillig even tien minuutjes een 

kijkje nemen in één van de twee cellen. 

De lol van het ‘zitten’ ging vaak al 

snel vervelen. Hierna deelde Postma 

hen op vaderlijk toon mee, dat als zij 

door zouden gaan met hun streken, 

zij de volgende keer geen tien minuten, 

maar wel tien dagen in de cel zouden 

moeten zitten! Het laat zich raden dat 

de kinderen zich na deze mededeling 

wel twee keer bedachten om weer 

kattenkwaad uit te halen.

Als ouderwets diender had Postma 

soms wat moeite met veranderende 

normen. Een groep die op dat gebied 

zijn extra aandacht trok, waren de 

pseudohippies die eind jaren zestig bij 

elkaar kwamen in de pastorie naast 

de katholieke kerk. Deze groep nam 

het niet zo nauw met de dorpse moraal 

en stonden bekend om vrije seks en 

het gebruik van drugs. Postma kon 

maar moeilijk wennen aan deze 

losbandige levenshouding. Toen hij 

op een dag vanuit de politiepost een 

groep ‘hippies’ op hun brommers dan 

ook schuin de straat over zag steken, 

zag hij zijn kans schoon en gebood 

de groep naar het bureau te komen, 

alwaar zij een uitgebreide verkeersles 

ondergingen. Want vrije seks en drugs-

gebruik dat was tot daaraantoe, 

maar schuin de straat over steken 

op Heijplaat, dat kon natuurlijk niet! 

historie

foto linkerpagina:
Politiepost aan 
de Rondolaan

foto rechterpagina:
Wijkagent Postma 
met Heijplaatse jeugd
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Hieronder enkele handige gegevens. 
Heeft u opmerkingen of aanvullin-
gen? Mail dan a.u.b. de redactie: 
heijplaatpost@gmail.com

Alarmnummer
Tel. 112

Gemeente Rotterdam
Tel. 14 010

Politie
Tel. 0900 – 8844

Woonbron
Streefkerkstraat 16, 3089 PW
Tel. 088 - 966 00 00
www.woonbron.nl
Spreekuur Wijkpost Heijplaat:
ma. t/m do. van 9.00 - 9.30 uur

Spreekuur Politie, Gemeente 
Rotterdam en Woonbron
elke 1e dinsdag van de maand 
om 11.00 uur in De Huiskamer

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

Dierenambulance
Tel. 010 - 415 56 66

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

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

Reistijden Openbaar Vervoer
Tel. 9292
www.9292.nl

Waterbus
www.waterbus.nl 

Watertaxi
www.watertaxirotterdam.nl

De Huiskamer 2.0
Heijsekade 1, 3089 TE
Tel. 010 – 341 44 16 
www.facebook.com/
huiskamer.heijplaat

RDM Kantine
Heijplaatstraat 3, 3089 JB
Tel. 010 – 429 18 34 
www.rdmkantine.nl

Café Restaurant Courzand
Courzandseweg 40, 3089 PE
Tel. 010 – 429 70 90
www.courzand.nl

Apotheek Dorpsweg
Victorieuxstraat 80, 3089 PX
Tel. 010 - 481 41 97
Tijden 9.00 - 11.00 uur
Bloedprikken woensdag
van 08.15 – 09.00 uur

Huisartsen op Heijplaat
Alleen op telefonische afspraak:

Dinsdagochtend vanaf 11:00 uur
 Dokter C.A.G.M. van der Pas
Tel. 010 - 429 39 11

Woensdagmiddag 
 Dokter Bruijns
Tel 010 - 429 25 76

Fysiotherapie Heijplaat
Victorieuxstraat 80, 3089 PX
fysiotherapiejvanhoorn.nl
living-fi t.nl/praktijken/
victorieuxstraat

Advocatenkantoor 
Ewald Borgman
Letostraat 5, 3089 RD
www.ewaldborgman.nl

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

Buurtvereniging Heijplaat (BVH)
www.facebook.com/
BVHbuurtverenigingHeijplaat 

Culturele Commissie Heijplaat 
(CCH)
cul.com.heijplaat@kpnmail.nl

Bakkerij Van der Lee
Ancorplein 10, 3089 PA
Open iedere dag van 8 - 12 uur

Darten
Iedere vrijdagavond bij sv RDM
www.dvrdm.nl

Fresh Food Heijplaat (supermarkt)
Victorieuxstraat 84, 3089 PX
Open: ma-za 8-20 en zo 12-20 uur 
fresh-food-heijplaat.business.site

De Klaver Heijplaat (basisschool)
Vestastaat 15, 3089 RL
www.klaver-heijplaat.nl

De Rotterdamse Peuterschool
Vestastaat 15, 3089 RL
www.derotterdamsepeuterschool.nl

De TanteS (kinderopvang)
Vestastraat 19a, 3089 RL
www.kindcentrumdetantes.nl

Kinderboerderij / Heyse Bazar
Oostbroekweg 15, 3089 KL

Rechtstreex 
(lokale versproducten)
www.rechtstreex.nl/heijplaat

RODAC Hobbygarage
Eemhavenweg 39, 3089 KE
Tel. 010 – 429 64 95
www.hobbygarage.nl

sv RDM (voetbal)
Arie den Toomweg 40, 3089 JR
Tel. 010 – 794 92 00
www.svrdm.nl

Volkstuinvereniging Heijplaat
Rondolaan 76, 3089 JE
vtvheijplaat@upcmail.nl

Yoga Heijplaat
Tel. 06 - 184 254 73 
pascale@bewustzen.nl
www.bewustzen.nl 

WIK Heijplaat (turn & gym)
Corydastraat 41, 3089 TA
Tel. 010 – 429 57 32
www.wikheijplaat.nl

Zeekadetkorps Rotterdam
Tel. 010 – 2021915
www.zkkrotterdam.nl

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

Op het Quarantaineterrein, verstopt tussen het groen, 
zit SauerMuziek. Ik mag een kijkje nemen in de studio 
van Arthur Sauer. Daar zijn knopjes, heel veel knopjes: 
van mengpanelen, computers, geluidssystemen en 
wat al niet meer. Door het raam kijk je uit op een aan-
sluitende ruimte waar muziek gemaakt kan worden. 
Er liggen instrumenten, maar ook andere spullen om 
geluiden mee te maken. 

“Een ideale plek hier, vooral vanwege overlast voor de buren.

Ik maak muziek en geluidseff ecten voor theater, fi lm, televisie, radio 

of waar ze dan ook maar geluid nodig hebben”, verklaart Arthur. 

Nu heeft hij mij al eens eerder verteld dat hij voor zijn huidige voor-

stelling ‘Ons Wereldrijk’ urenlang bezig geweest is met het geluid 

van krakend hout. Nu ik zijn studio zie valt bij mij die opmerking 

op zijn plaats.

Arthur wist al jong precies wat hij wilde. “Ik heb twee studies aan het 

conservatorium in Den Haag afgerond: Compositie en Muziekregistratie. 

Ik wilde per se naar Den Haag omdat je daar les kon krijgen van grote 

namen als Dick Raaijmakers.” Arthur componeert naast muziek voor 

theaterproducties ook elektronische muziek. Dat is beslist niet hetzelfde 

als hedendaagse dance: de stukken die hij componeert behoren tot 

een muziekstroming genaamd avant-gardistische elektronica.

“Ik heb in Den Haag 192 speakers tot mijn beschikking in een ruimte. 

Daar worden dit soort concerten gegeven. Daarbij gaat het om wat 

ze noemen ruimtelijke muziek. Door een uitvinding van een Neder-

landse akoesticus kun je met dit systeem geluiden in de ruimte plaatsen.

 Je kunt zelfs om een geluid heen lopen, zoals in het echt om een 

muzikant heen.”

adressen

Elektronische 
concerten en 
krakend hout

ondernemer
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UniportUniportUniport

’s Nachts ging ik er soms m’n bed voor uit. Of ik was mijn ’s Nachts ging ik er soms m’n bed voor uit. Of ik was mijn ’s Nachts ging ik er soms m’n bed voor uit. Of ik was mijn ’s Nachts ging ik er soms m’n bed voor uit. Of ik was mijn 

bed al uit. Als lichte slaper dwaal ik ’s nachts wel vaker bed al uit. Als lichte slaper dwaal ik ’s nachts wel vaker bed al uit. Als lichte slaper dwaal ik ’s nachts wel vaker bed al uit. Als lichte slaper dwaal ik ’s nachts wel vaker bed al uit. Als lichte slaper dwaal ik ’s nachts wel vaker 

door het huis. Uitkijkend over de skyline van de stad en de 

schepen die de haven binnenvoeren. Dan zomaar uit het 

niets fl itsten alle geelwitte lampen aan en zetten de hele 

omgeving in het licht. De loopkatten van de havenkraan 

bewogen van het schip naar de kade, de lege trucks kwamen 

voorrijden, de spreader zakte, spreidde haar armen, pakte 

de container, hees die omhoog en legde die minutieus op 

de oplegger. Tot ergens in december; toen was het voorbij. 

Nu is het ’s nachts donker, de klap omhoog tegen de 

nachtelijke hemel. Trots en fi er, met geheven hoofd boven 

alles uit, maar dat is schijn. Ze hebben het moeten opgeven. 

En ’s morgens vroeg staan ze toch weer klaar, hoopvol. 

Maar ik weet dat ze de dag werkeloos zullen doorbrengen. 

De grootse silhouetten tegen de dramatisch rode ochtend-

lucht is slechts een mooie ansichtkaart geworden. In de 

twee jaar dat ik hier woon raakte ik eraan gehecht. 

Een onlosmakelijk deel van mijn nachten, een nooit 

meer weg te denken bedrijvigheid van dit schiereiland. 

Zo dachten we. Nog steeds zie ik schepen komen en gaan, 

staan de Erasmusbrug en de Euromast stoer te shinen. 

Maar mijn nachten zijn niet langer de nachten zoals ze 

waren. Niet vanwege heimwee of behoudzucht maar 

omdat het me voerde naar de wereld buiten mijn huis en 

mijn bed. De wereld van de scheepvaart, verre havens en 

goederenstromen. Van de andere kant van de oceaan 

naar ons achterland. Duitsland, Oost- en Zuid Europa. 

Uniport, containeroverslag en bron van verhalen.  

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

Ook een bericht plaatsen? 
Mail de redactie! 

berichten column

Nieuw 
redactielid 
gezocht
Peter gaat na de 

zomer aan de studie! Hierdoor heeft hij 

jammergenoeg geen tijd meer voor de 

redactie van HEIJPLAAT POST. Wie heeft 

er zin in om ons te versterken?

Ruilpunten
Vorig jaar ben ik na 13 jaar gestopt met de 

Ruilwinkel te Heijplaat. Om dit toch netjes 

achter te laten kan iedereen met 25 of meer 

ruilpunten deze tot en met juni 2020 over-

boeken naar Ruilwinkel Schiedam (Noord-

vestsingel 89, 3119 DC Schiedam, tel.nr. 

010-2231579). Hier kunt u de punten veilig-

stellen of bijvoorbeeld verder overboeken 

naar Ruilwinkel Crooswijk. Iedereen die er-

voor gezorgd heeft dat we met veel plezier 

zo lang een Ruilwinkel konden hebben, 

bedankt! Ciao, Coby van der Schee. 

Kippenpaleis
Op de Kinderboer-

derij wordt hard aan 

de weg getimmerd: 

letterlijk en fi guurlijk. Met de bouw van een 

nieuw kippenpaleis (zie foto) hebben onze 

legkippen straks weer een prachtig mooi 

onderkomen. De kakelverse eieren zijn 

nu al te koop. Doos à 6 stuks voor €1,50, 

doos à 10 stuks €2,00. En natuurlijk onze 

eigen honing. Per pot (400 gram) €7,50. 

Ook kunnen we altijd extra hulp gebruiken. 

Wie durft?

Puzzel Antwoorden van pagina 6:

1. In Warns in Friesland

2. Het Kralingsebos
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Kinderpagina

Groep 7/8 van de Klaver-Heijplaat naar:

Leerlingen vertellen: ‘De school kreeg kaarten om met groep 7/8 naar de wedstrijd Leerlingen vertellen: ‘De school kreeg kaarten om met groep 7/8 naar de wedstrijd 

Feyenoord – sc Heerenveen te gaan. Dit was op een zaterdagavond. We moesten Feyenoord – sc Heerenveen te gaan. Dit was op een zaterdagavond. We moesten 

rond 18:00 uur op het schoolplein verzamelen. Daar stonden juf Nanda en rond 18:00 uur op het schoolplein verzamelen. Daar stonden juf Nanda en 

juf Louisette ons al op te wachten. Ze hadden allebei een Feyenoord sjaal om juf Louisette ons al op te wachten. Ze hadden allebei een Feyenoord sjaal om 

en juf Louisette droeg zelfs een pet van Feyenoord. Het was heel grappig om en juf Louisette droeg zelfs een pet van Feyenoord. Het was heel grappig om 

de ju� en zo te zien.’de ju� en zo te zien.’

‘De bus kwam later dan verwacht, maar toen werden we met een heel grote bus ‘De bus kwam later dan verwacht, maar toen werden we met een heel grote bus 

opgehaald. Niet een gewone, maar eentje met een barretje er in en tafels waar opgehaald. Niet een gewone, maar eentje met een barretje er in en tafels waar 

je met z’n 4-en aan kon zitten!’je met z’n 4-en aan kon zitten!’

‘Bij de Kuip was het al erg druk. We vonden het best spannend om ‘Bij de Kuip was het al erg druk. We vonden het best spannend om 

tussen zoveel mensen te moeten lopen. We kregen allemaal een tussen zoveel mensen te moeten lopen. We kregen allemaal een 

eigen toegangskaart en moesten door de poortjes naar binnen.’eigen toegangskaart en moesten door de poortjes naar binnen.’

‘Toen we binnen waren wilde de beveiliging ons spandoek zien. ‘Toen we binnen waren wilde de beveiliging ons spandoek zien. 

Hij was eigenlijk te lang, maar we mochten hem toch meenemen. Hij was eigenlijk te lang, maar we mochten hem toch meenemen. 

We hadden heel goede zitplaatsen. We zaten dichtbij en droog. We hadden heel goede zitplaatsen. We zaten dichtbij en droog. 

We hebben de hele warming-up gezien en daarna begon de We hebben de hele warming-up gezien en daarna begon de 

eerste helft. Die was super gaaf, want er vielen veel doelpunten eerste helft. Die was super gaaf, want er vielen veel doelpunten 

en Feyenoord had een voorsprong.’en Feyenoord had een voorsprong.’

‘In de pauze kregen we wat te drinken en wat lekkers! De tweede ‘In de pauze kregen we wat te drinken en wat lekkers! De tweede 

helft was minder spannend. Er werden weinig kansen gecreëerd helft was minder spannend. Er werden weinig kansen gecreëerd 

en er viel ook een tegendoelpunt.’

‘Toen de wedstrijd afgelopen was moesten we tussen alle mensen 

door naar huis. We moesten elkaar heel goed in de gaten houden, 

want het was heel druk! We werden opgehaald door een nog grotere 

bus; een dubbeldekker! We zijn met z’n allen bovenin gaan zitten.’

‘Het was een super leuke ervaring en we hopen dat we dit soort uitjes nog een keer kunnen doen!’


