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Nina Brugman, Chantal Diepenheim  
en Lysandra Thomas
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Foto omslag
Muziekvereniging Dockyard

Vormgeving
vanPOOK

Verantwoording
Voor 2021 hebben wij de volgende uitgaven 
begroot: onkostenvergoeding redactie (13%)  
en gastredacteuren (10%), fotografie (7%), 
opmaak (16%), drukwerk (49%) en distributie-  
en administratiekosten (4%).

Heijplaat Post wordt, naast de inzet van alle 
vrijwilligers en professionals, financieel mogelijk 
gemaakt door onze subidiegever(s), sponsoren  
en adverteerders. 

We zitten in een nieuw jaar. Voor de één gaat alles  

heel snel en een ander denkt: de maanden voelen aan  

als jaren. Het is maart 2021. Dus tijd om even in te lezen 

wat er zoal gebeurt op Heijplaat. Er is een hoop te 

ontdekken en beleven.

Bent u tijdens een wandeling ook langs STC-KNRM 

gelopen met de vraag: "Wat doen zij nu eigenlijk"?  

De directeur van STC-KNRM geeft hier antwoord op.  

Lees mee welk bedrijf er begin 

deze maand na meer dan  

100 jaar terug is op Heijplaat. 

Wat als je op het voortgezet 

onderwijs zit in deze periode 

en woont op Heijplaat? Lees 

wat één van de jongeren op 

Heijplaat bezighoudt. Maak 

kennis met een nieuw gezin 

wat vorig jaar een bijzondere Kerst bezorgde bij anderen. 

Leer ook een actieve jongedame kennen, die hier geboren 

en getogen is. Eigenares van Get Glammed deelt wat 

haar zoveel energie geeft in haar werk.

De historie is rijk van verhalen over winkels van vroeger  

en hoe druk het kon worden bij de waterkoker. Belangen-

vereniging WIJPLAAT informeert over de Waterbuslijn. 

Samen bereiken wij veel meer en kunnen we het hier 

schoon en veilig houden. 

De redactie van Heijplaat Post wil Jan Grolleman hartelijk 

bedanken voor de twee jaar dat hij met zijn unieke blik  

de column verzorgd heeft. Peter Breevoort zal het stokje 

dit jaar overnemen.

Alvast veel leesplezier!

Beste lezers,

voorwoord



NIEUWS & AGENDA

Activiteitenoverzicht  
verenigingen Heijplaat
Tijdens de corona-situatie even geen updates

van activiteiten van verenigingen. 

Wat duurt die lock-

down lang! Lange 

tijd leek het erop 

dat we alleen maar 

plannen konden maken voor acti- 

viteiten. Maar daar kwam bij de  

start van 2021 gelukkig verander-

ing in, toen konden de handen  

uit de mouwen. Het resultaat merk  

je meteen bij binnenkomst van 

De Huiskamer: je kunt gewoon 

met een man of vijf door elkaar 

praten en nog versta je elkaar. 

Dat komt door de akoestische 

panelen op het plafond en de 

nieuw gelegde vloer. 

We hebben het biljart naar de 

achteren verplaatst en voorin  

een lekkere leestafel neergezet. 

Achterin de ruimte staan grote 

tafels met stopcontacten; 

een ideale plek om te werken. 

Lekker even het huis uit! En we 

zijn klaar voor filmavondjes 

voor de toekomst! We willen 

op deze plek iedereen die zijn 

steentje heeft bijgedragen aan 

het schoonmaken, slepen met 

spullen, timmeren, schilderen, 

broodjes en koeken brengen  

heel erg bedanken. 

We waren dan wel in lockdown 

maar we hebben niet stilgezeten. 

Dus nog even volhouden en 

gezond blijven en daarna zien 

we elkaar weer in een vernieuwde 

Huiskamer.

Gratis Coronatest
Ook in Charlois en omgeving zijn veel Corona-

besmettingen. Om te weten of u besmet bent, 

wordt u uitgenodigd zich te laten testen. 

Want ook zonder Coronaklachten, kunt u wel besmet zijn met 

het Coronavirus. En het overdragen. De testlocatie op Heijplaat 

bevindt zich in het RDM-congrescentrum. Deze is open van 

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Testen kan zonder 

afspraak. De uitslag krijgt u binnen één dag.

© 2021. Artikelen uit Heijplaat Post mogen 

alleen met schriftelijke toestemming van de 

redactie worden overgenomen. De redactie 

behoudt zich het recht voor ingezonden  

bijdragen in te korten, te redigeren of niet  

te plaatsen.

Laatste huis  
Zeven Provinciën-
plein gesloopt

Het is zo ver: het laatste huis is 

gesloopt om plaats te maken voor 

fase 6 van Het Verborgen Geheim.

Huiskamer 2.0 verbouwd

In lockdown maar niet in stilstand

3



'Niet lullen  
  maar    
  poetsen'

oud

Vroeger was het op Heijplaat levendiger. In de speeltuin  

was het met Koninginnedag groot feest voor de kinderen.  

De speeltuin was echt kenmerkend voor Heijplaat. Er waren  

containers en andere havenobjecten waar kinderen mee 

konden spelen. Echt een havenspeeltuin. Er was een buiten-

zwembad waar heel Rotterdam-Zuid speciaal voor naar 

Heijplaat kwam. Dat mist ze nu voor de kinderen. Zij heeft  

in haar jeugd tot 18 jaar niets gemist.

Wat nu beter is, is dat café-restaurant Courzand zaterdag  

en zondag open is. Wij hebben fijne vervoersmiddelen zoals  

de watertaxi en waterbus. Je hebt hier huisfeestjes waar 

iedereen iets meebrengt en samen wordt het gezellig.  

Ze houdt ervan dat dit nog kan. Dit zal ze allemaal missen  

als ze zou verhuizen. Huisfeestjes zijn gezellig. Voor het uit-

gaan gaan haar leeftijdgenoten toch naar de stad.

Haar motto is lekker Rotterdams: ‘niet lullen maar poetsen’.

Voor een ieder die hier wil wonen, zegt ze: "Je komt wonen in 

een dorp in een stad. Een prachtig dorp met een mooi uitzicht 

op de haven. Je kan zelf bepalen hoe actief je bent in het dorp. 

Ik geef met heel veel plezier turnles bij WIK. Wees van harte 

welkom! Er zijn nog plekken in mijn groep voor meisjes van  

6 t/m 12 jaar! Mail naar: wikheyplaat@hotmail.com.

Maak kennis met Emma Verbaas: 26 jaar.  
Zij is onderwijsassistent in het speciaal 
onderwijs. Daarnaast geeft ze turnlessen  
bij turn- en gymnastiekvereniging WIK. 
Zij zit hier zelf op zumba en turnt bij  
een vereniging in Barendrecht voor  
16 jaar en ouder.  

Emma woont haar hele leven op Heijplaat. Zij is geboren  

aan de Rondolaan. Haar beide opa's waren komen werken 

op de RDM. Zij kregen een gezin met kinderen. Emma's 

ouders ontmoetten elkaar in de Kolk. Vroeger 'the place to 

be' hier op Heijplaat. Dit was het begin van haar ouderlijk 

gezin. Het is zeer bijzonder dat drie generaties van dit  

grote gezin op Heijplaat woont.

Emma is zelf nooit verhuisd. Elders in de stad wonen leek 

haar wel leuk, maar het is duur. Daarentegen zijn al haar 

sociale contacten op Heijplaat.
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Wil jij ook in  
Oud & Nieuw?  

Stuur een 
mailtje naar 
de redactie!

'Er wonen hier best  
 wat mensen die  
  het moeilijk hebben'

& NIEUW

Eind 2020 trok een oproep op Heijplaat online 
mijn aandacht: Gratis kerstpakket! Het bericht 
was afkomstig van Tania (38). Samen met 
haar man Eduardo Hughes (42) en Timothy (3) 
woont zij sinds 2 jaar op het nieuwe dorp.  

Eduardo is via Utrecht en Aruba 18 jaar geleden in Rotterdam 

gekomen. Tania is een echte Rotterdamse. Ze hebben de 

drukte van de Maashaven verlaten om in deze kindvriendelijke 

omgeving hun zoon op te laten groeien. Het bevalt goed:  

Tania loopt hard door de haven; Eduardo is snel bij zijn werk  

als voorman metaalbewerking in de petrochemie en Timothy 

kan buitenspelen zonder verkeer- of ander stadsoverlast. 

Tania is financieel en HR manager bij een zorginstelling, 

ontstaan uit de kerk waar Tania en Eduardo elkaar hebben 

ontmoet. Het duurde jaren voor hun vriendschap uitgroeide 

en uiteindelijk leidde tot hun huwelijk in 2016. Tania: “Hij zag 

ons eerder samen dan ik”, dus was het lang wachten voor 

Eduardo, maar “het was het wachten uiteindelijk wel waard”. 

De onderlinge grappen en vrolijke blikken bevestigen dat.

Na een lange zoektocht heeft het gezin met 

hun Baptistengemeente op Zuid een vaste 

plek gevonden in de Huiskamer 2.0. De kerk wil 

graag iets doen voor de wijk en heeft daarom 

kerstpakketten uitgedeeld. Deze zijn dankbaar 

ontvangen. Iemand reageerde verbaasd: “Ik ken 

u helemaal niet, volgens mij bent u verkeerd!”. 

Het pakket bleek tóch voor haar bestemd.  

Tania constateert: ”Er wonen hier best wat 

mensen die het moeilijk hebben.”.

Voor Timothy zou het leuk zijn als er een grote 

buurtspeeltuin was met veel variatie. Eduardo 

verlangt naar een basketbalveld, zodat hij zijn 

oude hobby op kan pakken en ook jongeren  

die mooie sport kunnen ontdekken. 

De familie Hughes heeft het goed in hun mooie 

huis en rustige buurt. Ze kunnen lekker naar 

buiten ook als ze in quarantaine zouden moeten. 

En met een puzzel van 1000 

stukjes op de eettafel hoeven ze 

zich ook binnen niet te vervelen. 
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Directeur Riemert Moleman 
(53 jaar) deelt graag met onze 
lezers waarom hij zo trots is op 
zijn bedrijf. Meneer Moleman 
heeft zelf 13 jaar gewerkt bij  
de marine en is sinds 2018 
directeur van STC-KNRM.

STC-KNRM
Het voormalige Saio, opgestart in 2008, werd in  

2012 STC-KNRM. STC-KNRM is een bijzonder bedrijf 

bestaand uit een bv en een belangeloze organisatie. 

KNRM staat voor Koninklijke Nederlandse Redding 

Maatschappij. De KNRM heeft vrijwilligers en gedo-

neerde instrumenten. Het idee is dat mensen uit het 

water worden gered zonder achteraf een factuur te 

krijgen. Vandaag de dag zijn er weinig organisaties  

die door weer en wind zulke heldhaftige daden 

verrichten voor het belang van een andere ziel.  

 

De KNRM doet al 200 jaar reddingsacties. Het perso-

neel komt voort uit o.a. gezinnen die generaties lang 

dit werk doen. De KNRM heeft 45 stations langs de 

kade. De schepen en boten worden geschonken door 
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bedrijf

donateurs. Om een vrijwilliger te zijn, moet men dichtbij  

een station wonen. Anders kan je er niet op tijd zijn om te 

hulp te schieten. Verder volgen de vrijwilligers ook cursussen 

bij de STC-KNRM. Om dit werk te doen, moet een vrijwilliger 

wel de juiste papieren hebben en deze na verloop van tijd 

vernieuwen. De vrijwilligers hebben met de jaren ervaring 

opgedaan op het gebied van reddingsacties. Hierdoor kunnen 

zij zelf een cursus leiden. Woont u niet bij een station, maar 

wilt u toch de KNRM steunen? U kunt bij STC-KNRM handige 

artikelen kopen. De opbrengst hiervan gaat naar de KNRM.  

U kunt ook donateur worden van de KNRM.

STC-KNRM is een onderdeel van de STC-group. STC staat  

voor Scheepvaart- en Transport College. STC heeft verschil-

lende vestigingen, elk met zijn specialisatie. Deze locatie is 

bedoeld voor veiligheidstrainingen. De veiligheidstrainingen 

zijn opgesplitst in vijf grote werkgebieden: Offshore, Olie 

& Gas, Offshore wind, Maritiem, Industrie-gebied en Port 

operaties. 

De trainingen zijn theoretisch, maar ook zeker praktisch.  

Denk aan een BHV-training voor op kantoor of een 

brandoefening voor brandweer of personeel. Uiteraard  

ook reddingsactie-oefeningen in en om het water. 

STC-KNRM heeft op het werkterrein voor alle gevaarlijke 

werksituaties een simulatietraining. Wellicht dat sommigen 

zich de komst van de windmolen herinneren. Destijds dacht 

men op Heijplaat dat het om een echte windmolen ging.  

Het was een replica zonder wieken voor een veiligheidstrai-

ning voor de molen monteurs. Er is een drijvend binnen-

zwembad waar cursisten met windkracht 7 gepaard  

met hoge golven een reddingsactie moeten uitvoeren.  

De trainingen zijn zwaar. Wanneer je een certificaat hier  

haalt, dan bezit je de kennis van wat je moet doen in 

gevaarlijke situaties in je werkveld. De cursisten kunnen  

in het STC-KNRM gebouw op bezoek bij de keuringsarts.

Meneer Moleman is zeer blij met een prachtige locatie hier  

op Heijplaat. Vanuit het kantoor heeft hij een mooi uitzicht 

op het water. Van al onze cursisten komt wel 45% uit het 

buitenland. Er zijn op het terrein parkeerplaatsen, maar men 

parkeert wel eens bij de woonwijk. Om deze parkeeroverlast 

tegen te gaan, laat STC-KNRM de cursisten verblijven op  

de ss Rotterdam. Vanuit de ss Rotterdam komen de cursisten 

met de waterbus aan wal bij de halte van de STC-KNRM.  

Een soort VIP-route naar de training. 

Meneer Moleman kan zich voorstellen dat de bewoners 

op Heijplaat van buitenaf niet veel meekrijgen van wat zij 

doen. Wellicht dat er een open dag in de zomer komt, wat 

meer inzicht biedt. Uiteraard als dit binnen de maatregelen 

haalbaar is. Dan is Heijplaat van harte welkom om een kijkje 

te nemen. 

's Zomers zoeken jongeren verkoeling in het water. Meneer 

Moleman wil benadrukken dat de politie het zwemmen  

kan beboeten. Het water bij STC-KNRM is heel gevaarlijk.  

Er kunnen nog werkonderdelen van de RDM in het water 

liggen. Verder wil hij doorgeven dat er op het terrein veilig- 

heidstrainingen worden gegeven. Mocht je zonder toestem-

ming op het terrein komen, neem je een groot risico. Zit niet 

aan de spullen op het werkterrein. 

De cursisten komen uit verschillende overheidsinstanties en 

andere essentiële beroepen. Om hun werk te kunnen doen 

dienen zij in bezit te zijn van de geldige certificaten. Dit is  

de reden dat STC-KNRM zelfs in deze periode actief is.  

Schrik niet wanneer er een groot aantal overheidsvoertuigen 

op Heijplaat staat. Dit kan met een veiligheidstraining te

 maken hebben.
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Inmiddels worden de handtekeningen 
gezet onder de laatste Koop- en Aan-
nemingsovereenkomsten van fase 7.

Deze zomer zullen de bouwvakkers van Van Omme &  

De Groot Projectontwikkelaars & Bouwers de mouwen 

weer opstropen en starten met de bouw. Puur Rotter-

dams en nul-op-de-meter wonen, dat is wonen in  

Het Verborgen Geheim!

Het Verborgen 
 Geheim groeit! 

Ten Brinke Inspire Vastgoedontwikkeling ontwikkelt 6 woningen  

en 2 appartementen op een kavel aan de Heijsekade, uitkijkend op de haven.  

De verkoop zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 starten.
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Nieuws uit 
  de haven
door Arjan Hoefnagels, Havenbedrijf

gebiedsontwikkeling

Nieuwe huurder Grofsmederij
Visser van Raalte (Vivar) heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten  

met Havenbedrijf Rotterdam voor de huur van bedrijfsruimte in de Grof-

smederij op het RDM-terrein. Met de komst van Vivar is de gehele Grof- 

smederij nu volledig verhuurd aan verschillende partijen actief in de mari- 

tieme- en logistieke dienstverlening. Visser van Raalte is al meer dan 

70 jaar een bekende Nederlandse groothandel in scheepsbenodigd- 

heden en is al lange tijd gevestigd in de haven van Rotterdam.

Pietersen Elektriciteit naar RDM
Per 1 maart 2021 verhuist Pietersen Elektriciteit B.V. vanuit Vlaardingen  

naar Heijplaatstraat 1a in Rotterdam. Sinds de oprichting in 1917 is  

Pietersen de afgelopen 100 jaar uitgegroeid tot een innovatief elektronisch  

installatiebedrijf, deze rijke historie heeft in 2017 geleid tot het predicaat 

‘Hofleverancier”. Nu is het na meer dan 100 jaar tijd om thuis te komen. 

Thuiskomen in de stad waar het voor de oprichter allemaal is begonnen:  

Rotterdam. 

Het Magazijn
Op RDM wordt tussen de scheepslift en de onderzeeboot-

loods een kleinschalig complex van in totaal 4 bedrijfs-

ruimtes van 1000m2 per stuk gebouwd. Per bedrijfsruimte 

komt een kantoorruimte van 120m2, met spectaculair 

uitzicht op de Nieuwe Maas. De multifunctionele bedrijfs-

ruimtes, de haven-industriële uitstraling en de kracht van 

het netwerk van RDM Rotterdam en de haven maken 

deze locatie tot een unieke plek van waaruit een bedrijf 

succesvol kan ondernemen. De verwachte oplevering voor 

Het Magazijn is in 2021.
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De evaluatie van de proef was positief. De combifunctie 

blijft. Op 1 februari is Jacqueline David gestart in die 

combinatiefunctie. Zij is de wijkregisseur/-netwerker  

voor Heijplaat en het Zuidpleingebied. 

Prettig en handig voor u
Stadsbeheer ‘werkt’ met wijkregisseurs en de Gebieds-

organisatie met wijknetwerkers. Er zijn veel raakvlakken 

tussen de taken van de wijkregisseur en wijknetwerker. 

Daarom keek de gemeente of een combinatiefunctie 

prettig en handig is voor de bewoners en ondernemers  

in een wijk. Dit komt ook door de plannen om steeds  

meer wijkgestuurd te werken. Tot juni 2020 had Christa  

van Putten deze mooie combifunctie voor Heijplaat.  

Nu is Jacqueline David ‘het gezicht’ voor Heijplaat. 

Jacqueline staat ook opgesteld voor het Zuidplein- 

gebied. Ook daar is zij wijkregisseur/-netwerker. 

Eigenlijk voor iedereen
We vroegen Jacqueline naar haar plannen: “Voor alle 

inwoners van Heijplaat lever ook ik een bijdrage aan een 

schone, veilige en gezonde leefomgeving. Ik heb intensief 

contact met mijn collega’s van bijvoorbeeld Schone stad. 

Daarom kan ik snel schakelen als er klachten zijn.  

En natuurlijk ook bij oplossingen of ideeën om de wijk 

mooier, gezelliger en veiliger te maken. De buitenruimte  

is iets wat hoog op mijn agenda staat.”

Meer aandacht voor jongeren
Jacqueline vertelt verder: “Als wijkregisseur/-netwerker 

focus ik het komende jaar onder andere op de jongeren 

van Heijplaat. Met de jongeren en samenwerkingspartners, 

brengen we de wensen en vragen in kaart. Het is echt 

nodig om dit samen te doen. Dus bijvoorbeeld met het 

Jongerenloket, Thuis op Straat (TOS) en stichting WIJPLAAT. 

Ik weet zeker dat er fantastische ideeën en initiatieven zijn. 

Ik kom graag in contact met de jeugd van Heijplaat.” 

Contact met Jacqueline?
Je vindt mij vaak in de Huiskamer 2.0 en ‘op straat’. Ik hoop 

jullie daar te ontmoeten. Heb je een vraag aan Jacqueline 

of heb je een idee of wens? Stuur haar een mail via 

jl.david@Rotterdam.nl.

gebiedsontwikkeling

In 2010 is de gemeente gestart met  
een proef voor Heijplaat. Het gaat 
om een combinatiefunctie van wijk-
regisseur en wijknetwerker. Bewoners 
en ondernemers hebben zo één aan-
spreekpunt. 

Jacqueline David 
 is ‘het nieuwe 
 gezicht’ in de wijk
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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. 

Gemeente Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond en Provincie 

Zuid-Holland werken in 2021 nog meer samen om te komen tot 

minder geur- en vliegenoverlast op Heijplaat. Ook het Vliegen-

team van belangenorganisatie WIJPLAAT blijft betrokken. 

Gezamenlijk plan
Wat iedereen gaat doen, staat in één gezamenlijk plan.  

De bedoeling is ook dat de maatregelen die het bedrijf Suez 

neemt in dit plan komen te staan. DCMR houdt de uitvoering 

van het plan strak in de gaten. In het plan staan onder andere 

twee vliegenonderzoeken en het maken van een aangepaste 

vergunning voor Suez.

Twee onderzoeken
Voortbordurend op ons werk in 2020, doen we dit jaar twee 

vliegenonderzoeken. In het ene gaan we vliegenvallen plaatsen 

op Heijplaat om de trend in aantallen vliegen en de effectiviteit 

van de maatregelen te toetsen. In het andere gaan we ook 

vliegenvallen in andere wijken van Rotterdam plaatsen.  

Zo kunnen we aantallen gevangen vliegen vergelijken.  

Dat is namelijk belangrijk, omdat we dan een norm kunnen 

stellen: hoeveel vliegen is normaal? Zo’n norm bestaat nu  

nog niet in Nederland.

Aangepaste vergunning
DCMR is bezig om de vergunning van Suez aan te passen  

om geur- en vliegenoverlast beter te kunnen bestrijden.  

Voor vliegenoverlast loopt DCMR daarin dus voorop omdat  

er nog geen Nederlandse norm is. Het onderzoek in de wijken 

moet helpen die norm te stellen.

Meer informatie
Op de DCMR-website www.dcmr.nl vindt u onder ‘Dossiers’ infor- 

matie over de aanpak op Heijplaat. Hiernaast wordt het plan  

op Heijplaat Online gepubliceerd en zult u begin maart een 

nieuwsbrief ontvangen.

Vliegen en stankoverlast door Pascale van Knippenberg (DCMR)

http://www.dcmr.nl


Waterbus
Het wordt de komende periode 

spannend. Blijft de Waterbuslijn 

18 deels behouden? Komt er een 

voorlopige/toekomstige pilot 

(waarbij een proef wordt gedaan 

met vaartuigen en verschillende 

bestemmingen)? Of zal per 1-1-

2022 de Waterbuslijn 18 alleen 

nog maar varen tussen RDM Heijplaat en Vier-

havenstraat (zonder de fiets mee te kunnen 

nemen)?

Heel veel hangt af van de uitslag van de 

enquête, waar we 484 ingevulde vragenlijsten 

(35% response) op terugkregen. Dit laat ook 

meteen zien hoe belangrijk we dit onderwerp 

vinden. In maart hopen we de resultaten met  

u te kunnen delen. 

WIJPLAAT doet er alles aan om de nood-

zakelijke lijn tussen RDM en centrum Rotterdam 

te behouden. Alvast bedankt voor uw steun en  

laten we hopen op een positieve uitkomst!

Blijft de 
Waterbuslijn  
 deels    
behouden?
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Schoon en Veilig

Masterplan
Op dit moment werkt de gemeente aan 

de voorbereiding van het Masterplan,  

in september 2022 zullen met de aan-

leg van nieuwe riolering de eerste werkzaamheden 

beginnen. Een van de bovengrondse plannen zijn  

de dwarsverbindingen tussen de nieuwe- en de 

bestaande wijk. Zoals de Neptunusstraat met als 

eindpunt een groen autoluw plein, het Alcorplein. 

Binnenkort volgt een digitale bewonersavond waar  

ook het verkeerscirculatieplan gepresenteerd zal 

worden. 

Groen op Heijplaat Zuid
"Maak van Heijplaat weer een parel te midden  

van het havengebied.’ Met die slogan deed de  

gebiedscommissie aan B&W het verzoek voor aan- 

plant achter op Heijplaat Zuid. We wachten nog  

op groen licht maar het maakt een goede kans. 

Heysebad 

Geïnspireerd door de toenemende Rotterdamse 

belangstelling voor verbindingen tussen water, recre-

atie en wonen, denken we aan een recreatieve plek in 

het centrum van Heijplaat. De stille havenkom bij de 

Heysekade, met daarachter een ligweide. Onderzoek 

is nodig naar waterkwaliteit, veiligheid en eventuele 

horeca participatie. Het Havenbedrijf is enthousiast,  

het beheer van de ‘ligweide’ is reeds overgedragen  

aan de gemeente. 

 
Wandelpaden
Een ander idee is de optimalisering van wandelpaden 

op Heijplaat. Geïnspireerd door de Corona tijd waarin 

wandelen populair is geworden. Stelt u zich voor, 

de dag bij uw voordeur te beginnen met een stoere 

wandeling door groen en langs havens.

Containeradoptie
Door omstandigheden neem ik het 

stokje van Annelien over en zal ik me 

- naast Jo - inzetten voor een schoon 

en veilig Heijplaat. Dit kunnen we niet 

alleen! We hebben meer ogen nodig. 

Ogen die constateren waar huisvuil 

gedumpt is. Ogen die zien waar 

tuinafval neergegooid is. En uiteraard hebben  

we ook containeradoptanten nodig. Zie je rot- 

zooi liggen naast de container? Maak dan een  

melding, dan komt de gemeente dit z.s.m. 

opruimen. Meld je aan via wijplaat@gmail.com 

om adoptant te worden.

Vuilinzameling in Het Nieuwe Dorp
De gemeente Rotterdam geeft aan dat restafval 

dit jaar ondergronds gaat. In 2022 gaat papier  

per minicontainer aan huis. Gft (groente, fruit,  

tuinafval) volgt erna. Ondergronds glas en papier 

aan de rand van de wijk (Neptunusstraat) wordt 

iets verplaatst.

 
 

Nieuwe meldapp
De gemeente Rotterdam heeft een nieuwe 

meldapp ontwikkeld (MeldR). Deze app herkent  

de meldingen van bewoners - ook van container-

adoptanten - en kan hierdoor beter reageren.  

Het verzoek is deze app op je telefoon te down-

loaden en geen gebruik meer te maken van de 

Buiten Beter-app.

Buitenruimte
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jongeren

Op een donkere dag tijdens de lockdown spreek ik Roel Muijselaar (16) via de videochat. 

Deze spontane jongen vertelt onderhoudend over zijn leven, dat wel wat veranderd is door 

alle corona-maatregelen. Netflix en Youtube helpen om daar mee om te gaan, maar ook 

het feit dat hij als examenkandidaat gewoon dagelijks naar school mag. 

Roel doet eindexamen HAVO op het Lyceum Rotterdam met combinatieprofiel Natuur, 

Techniek & Gezondheid. Hij staat er goed voor en zal binnenkort een keus maken voor een 

vervolgstudie. Hij zou graag zijn hobby kunnen combineren met zijn interesse in gezond-

heid en techniek, zoals bij ‘gezondheidstechnologie’. “Die combinatie tussen gezondheid 

en techniek is belangrijk, maar niet vaak terug te vinden bij één persoon”, vertelt Roel.  

Hem interesseert dat juist wel. Ook studies als sportkunde of sportleraar hebben zijn 

interesse. Niet gek, als enthousiast hockeyer. 

Roel is al 9 jaar actief lid van HC Feyenoord. Deze jonge hockeyclub, opgericht in 2010,  

is begonnen als buitenschoolse activiteit op Katendrecht en het Afrikaanderplein. Roel is  

er keeper en trainer van jeugdteams (7 - 14 jaar). Hij is normaal gesproken 5 dagen per 

week op sportcomplex Olympia, nu door corona heel wat minder. Hij verheugt zich erop 

om straks weer lekker wedstrijden te spelen. 

Twee jaar geleden is Roel met zijn ouders, zusje (14) en broertje (11) van Katendrecht naar 

de Courzandseweg verhuisd. Hoewel hij geen inspraak had over de verhuizing, heeft hij 

zich makkelijk aangepast. Eigenlijk slaapt, eet en leert hij alleen maar hier. De rest van zijn 

leven speelt zich elders af. Het is weleens lastig om rekening te houden met de vertrektijden 

van de boot, maar als het nodig is neemt hij de watertaxi of fietst hij een half uurtje om 

door de Waalhaven. Zelf omschrijft hij het zo: “Houd lekker je leven wat je al hebt. Dan is 

dit gewoon je uitvalsbasis.” 

Opgroeien 
op Heijplaat: 
‘Dan is dit 
gewoon je 
uitvalsbasis’
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door Maurice van Dijk

Je werk laten schieten om muziek te mogen maken, bijna 
te mooi om waar te zijn. Voor de leden van harmonieorkest 
Dockyard was dat jarenlang de realiteit. Als er een boot te 

water werd gelaten bij de RDM dan moest het orkest zorgen 
voor een muzikale omlijsting. 

Muziek-
vereniging 
Dockyard



In het vaandel staat 4 mei 1915 als stichtingsdatum van  

het orkest. Maar volgens de Rotterdamse Courant werd  

het orkest al in 1906 opgericht toen de RDM nog op de  

oude locatie in Delfshaven was gevestigd. Het orkest  

begon als fanfare en werd later een harmonieorkest.  

De heer Van der Pols, een van de directeuren van de RDM,  

was beschermheer van het gezelschap en speelde als 

dat mogelijk was op zijn bas in het orkest. Het orkest gaf 

concerten in Courzand, in de muziekkoepel op het Rondo-

plein en op vele andere podia in de stad.

Internationale furore
Eind jaren ‘60 werd het harmonieorkest stilgelegd vanwege 

de terugloop van het aantal leden. Het werd daarna een 

drumfanfare. Begin jaren ’70 was Majorettegroep Ramaco 

uit Slinge op zoek naar een fanfare vanwege verzoeken tot 

optredens in het buitenland. Dockyard werd gevonden en  

zo volgde ruim 10 jaar een reeks aan betaalde optredens  

in het buitenland.

Thuisfront
In 1976 werden er in totaal 37 optredens in het buitenland 

gegeven, veelal in het weekend. Dat kostte uiteindelijk 

ook veel leden. Het thuisfront was er immers niet altijd van 

gecharmeerd dat de muzikanten zo veel van huis waren en 

dwong ze tot een lastige keuze. Naast deze buitenlandse 

avonturen werd de fanfare ook nog gevraagd voor optredens 

in het binnenland.

Beetje glamour
Een van de hoogtepunten van de optredens in het buitenland 

was in LeMans. Er stonden duizenden mensen langs de kant 

en het orkest werd welkom geheten door de burgemeester. 

Een en al glamour zou je zeggen, maar schijn bedriegt.  

De muzikanten moesten achter de schermen vaak in primi-

tieve omstandigheden slapen en omkleden. In datzelfde 

LeMans sliepen de orkestleden op matjes in een ruimte  

onder een zwembad. En bij een optreden in Duinkerken  

was de verkleedruimte een oude kerk zonder sanitair.  

Een gevonden kruiwagen deed dienst als toilet.

Lastig publiek en meer ongemakken
Je zou verwachten dat het publiek netjes op de stoep blijft 

staan als de fanfare passeert. Maar niets is minder waar. 

In de Spanjaardstraat in Delfshaven waren jongeren meer 

geïnteresseerd in de majorettes dan in de muziek. Sommigen 

konden hun handen ook niet thuis laten. Grote trom bespeler 

Verbaas wist daar wel raad mee. Tussen het spelen door 

kregen lastige jongens een hengst met een drumstok.  

Hij bleef uiteraard in de maat spelen. 

Voor een fietser die weigerde uit de weg te gaan en voort-

durend voor de fanfare uit bleef rijden had een geïrriteerde 

tambour-maître maar één gepaste oplossing. Hij stak zijn  

stok tussen de spaken van de fietser. 

Op weg naar een optreden in Duitsland bleek dat er op de 

grote trom die was meegenomen niet de naam Dockyard 

stond. Er werd een zelfklevend materiaal gevonden en ge- 

durende de rit werden daar letters van gesneden. Bij aan-

komst werden de letters er snel opgeplakt. Het zag er prach- 

tig uit maar bij de eerste roffel op de trom sprongen alle 

letters er af. Het publiek heeft van het optreden genoten.

Te weinig leden
Jarenlang was de Centrale Kantine de oefenruimte van de 

fanfare. Een aantal jaren terug wilde Stadshaven Rotterdam 

een café maken van deze ruimte. De fanfare moest verhuizen 

naar het oude Verbandgebouw, maar deze ruimte was veel  

te klein. De oude brandweerkazerne aan de Van Pottumstraat 

bood een uitkomst. Maar het ledenaantal daalde drastisch.  

Er werd uiteindelijk nog maar één keer per maand gerepe-

teerd. Een aantal jaren terug werd de vereniging opgeheven.

Begin ‘2000 heeft Muziekvereniging Dockyard 

meegewerkt aan de voorstelling “Verhalen uit  

de Droogdok” van het Rotterdams Wijktheater.  

Zes weken lang werden er elk weekend scenes  

uit het leven van Heijplaat gespeeld op verschil-

lende locaties zoals een huiskamer, een bus en 

natuurlijk de loodsen. De gehele voorstelling 

is terug te zien op www.vimeo.com. Zoek naar 

'Rotterdams Wijktheater' en vervolgens naar  

de voorstelling 'Verhalen uit de droogdok'.
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VERENiGING

Tussen het spelen 
door kregen lastige 
jongens een hengst 
met een drumstok. 
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In de beginjaren was ons dorp een 

heuse ‘vischhandel’ rijk (‘Neptunus’, in  

het huidige pand van ‘Di Franci’). Later 

vestigde zich magazijn ‘Elck wat Wils’  

in de Alcorstraat. Dit ‘magazijn’ was  

van oorsprong een kantoorboekhandel 

met een ruim assortiment. In de winkel 

was een postagentschap gevestigd en 

een ‘telefooncel’, wat niet meer was dan  

een ruime bezemkast met een bakelieten 

telefoon. Na afloop betaalde je aan  

de toonbank de rekening. Aan het eind 

van de Rondolaan zat kapper Brunner 

(‘graag opscheren in de nek kapper!’). 

Iets verderop zat schoenmaker Dekker 

(voorheen Pieterse). Een bijzondere  

‘winkel’ was de fietsenstalling van  

Ekko Smit in de Mijdrechtstraat.  

Op de begane grond konden bewoners  

een fiets of fietsbenodigdheden kopen. 

De stalling, die hoofdzakelijk werd 

gebruikt door medewerkers van de RDM, 

was te bereiken via een enorme houten 

helling naar de eerste verdieping. 

Een winkel die al bijna generaties lang  

uit ons straatbeeld is verdwenen, is de  

waterstoker. In een tijd waar er nog  

geen boilers of geisers bestonden, bood  

de waterstoker annex brandstoffen-

handel uitkomst voor het warme water 

van de wekelijkse was of voor thee en 

koffiewater. Om thuis de kolenkachel  

te ontsteken, kon je er voor een paar 

cent hete kooltjes kopen. Weggestopt 

in ‘het laantje’ achter het Vestaplein 

stonden mensen vaak langdurig in de  

rij, geduldig wachtend met een emmer  

of een pannetje. Boze tongen beweer-

den dat de waterstoker dé plek was  

voor de laatste roddels. Soms bleek dat 

door het langdurig geroddel, het water  

bij thuiskomst weer was afgekoeld.  

Met als gevolg dat je weer terug moest 

naar de waterstoker.

Het rijke oeuvre aan winkels dat ons 

dorp ooit heeft gekend, in zijn geheel 

beschrijven, is bijna ondoenlijk. Wat wel 

de moeite waard is, is de geschiedenis 

van een aantal winkels, die je met een  

beetje fantasie als voorloper van de 

latere supermarkt mag beschouwen. 

Deze winkels met een breed assorti-

ment werden vroeger vaak omschreven 

Winkels  
op Heijplaat

Heijplaat heeft sinds haar oprichting vele winkels gekend. 
Een lange opsomming van hele normale bakkers, slagers en 

groenteboeren sierde ons tuindorp. Maar er waren zeker ook 
winkels, die je in ons kleine dorpje niet direct zou verwachten.
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historiehistorie

als ‘warenhuis’. Al direct na de stichting 

van tuindorp Heijplaat werd er een  

Centraal Warenhuis geopend aan  

het Vestaplein. 

‘In de winkel van Sinkel is alles te koop

 Hoeden en petten

 En dames korsetten

 Drop om te snoepen

 En pillen om te poepen’

Zo is de tekst van een liedje uit de jaren 

zestig van cabaretier Wim Sonneveld. 

Heijplaat heeft nooit een ‘winkel van 

Sinkel’ gekend. Maar het Centraal 

Warenhuis, in de volksmond bekend 

onder de naam ‘In den Knollentuin’, 

was echter een winkel die volgens de 

overlevering net zo van alle markten 

thuis was als die van meneer Sinkel.  

Hoe divers deze winkel was, blijkt wel 

uit het boek ‘Tuindorp Heyplaat’ uit 1915:

‘Het warenhuis voldeed in den aanvang 

geheel aan de gestelde eischen... al 

zijn er altijd nog de verkoopsters in 

witte jassen, druk bezig, ieder in een 

eigen ‘rayon’ van manufacturen of 

kruidenierswaren, aardewerk, 

conserven, kortom alles, waarom 

moeder-de-vrouw in haar afgelegen 

uithoek van Rotterdam op een ogenblik 

zoo onthand kan zitten.’

In het pand aan het Vestaplein, waar 

tot voor kort een uitzendbureau was 

gevestigd, vestigde zich vanaf 1924  

het warenhuis ‘van Gilst’ (later van  

‘Gilst – Visser’). Weer later verhuisde  

dit warenhuis naar een pand in de  

Streefkerkstraat, daar waar nu Woon-

bron is gevestigd.

Een andere voorloper van de huidige 

‘supermarkt’ was de VIVO (Vrijwillige 

Inkoop- en Verkoop Organisatie).  

Deze kruideniersketen vestigde zich in 

het pandje van de waterstoker achter 

het Vestaplein. Hoewel het pandje 

piepklein was, was de VIVO rijk 

gesorteerd. Koopwaar stond bijna  

tot aan het plafond uitgestald.

Met de nieuwbouw van het Zeven-

provinciën Plein begin jaren ’60 kreeg 

Heijplaat zijn eigen mini ‘winkelcen-

trum’. Velen zullen met weemoed 

terugdenken aan de winkel van 

‘Koster en dochters’ op datzelfde plein.  

De karakteristieke buurtsuper waar 

Gerrit Koster, tot op hoge leeftijd  

in zijn stofjas vanachter de kassa,  

je vriendelijk begroette en altijd in  

was voor een praatje. 

De winkel van Koster is inmiddels 

verdwenen. Het winkelcentrum is 

afgebroken. Gelukkig hebben we met 

Fresh Food Heijplaat een buurtsuper 

die net zo van alle markten thuis is  

als haar kleurrijke voorgangers. 
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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.

Is uw kind bijna 2 jaar? Dan is het de hoogste tijd voor de leukste 
peuterschool van de Heijplaat. De Rotterdamse Peuterschool is 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.



puzzel 

REBUS door Jan Scheffe

Welke negen typisch Rotterdamse onderwerpen worden hier uitgebeeld?

Stuur vóór eind maart de oplossing naar heijplaatpost@gmail.com. 
Onder de inzenders die alle antwoorden goed hebben wordt een 
prachtige Rotterdam-poster van kunstenaar Jan Scheffe verloot.
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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-fit.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

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 

WIJPLAAT  
(belangenorganisatie Heijplaat) 
wijplaat@gmail.com

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

adressen

door Liset ‘t Hart - In december 2019 is ze begonnen met  
Get Glammed, Shanolia Hart. Qua timing had het beter 
gekund, maar dat is niet anders en er is zeker licht aan  
het eind van de tunnel, aldus Shanolia. Deze tijd gebruikt  
ze om haar PR-materialen op orde te maken, de website 
online te krijgen en de laatste dingen te finetunen.

Shanolia, gespecialiseerd in hair-extensions, brows, wimpers en make-

up, wil met haar kennis alle soorten haar en huid bedienen. Iets wat 

hier niet echt gebruikelijk is. Het feit dat de verschillende haartypes 

verschillende benaderingen hebben, heeft haar eerder gestimuleerd 

dan tegengehouden. Ook de verschillende huidtypes hebben voor  

haar geen geheimen meer. Dit is haar doel, ieder mens (m/v) te  

kunnen behandelen.

Met extensions van echt haar wil Shanolia zich ook richten op mensen 

met Alopesie (kale plekken) en mensen die na hun chemo behandeling 

weer lang haar willen. Ze heeft verschillende haartechnieken, o.a. 

microlink: dit blijft zeker 3 maanden perfect, wat voor extensions  

echt lang is.

“Ik hou van mijn werk en ik wil het uiterste uit mezelf halen.  

Een gelukkige klant is mijn doel dat maakt me extreem blij. Voor mij 

is mond-op-mond-reclame dan ook de beste manier om een vaste 

klantenkring op te bouwen. Het past bij mijn manier van werken.  

Of dat nou hier is of op locatie. Dus als de lock down voorbij is, sta ik  

er weer, vol energie en overgave!”

Get Glammed, Make-Up, Brow en Hair Extensions Styling is  

te vinden op: www.getglammed.nl, Streefkerkstraat 47,  

3089 PV Rotterdam, 06-36530662.

Get Glammed 

ondernemer
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column

Ook een bericht plaatsen? Mail de 
redactie op heijplaatpost@gmail.com 

berichten

Indruk
De bezoeker die niet eerder op Heijplaat geweest is rijdt op  

de A15 steevast verkeerd. Als je twee keer met je ogen knippert 

zit je per ongeluk in de Beneluxtunnel of schiet je door richting Euro- 

poort waarna je pas bij Spijkenisse om kan draaien. Op de terugweg 

moet je alert zijn om niet bij IKEA Barendrecht of op afslag Zuidplein 

te belanden. Als de reiziger dan toch de afslag richting Eemhaven-

weg gevonden heeft verkeert hij of zij nog steeds in verwarring,  

want tussen het industrieel geweld van de containeropslag en 

‘Grootste Haven van Europa’ is geen teken van bewoning zicht- 

baar, al komt men geregeld hier de ‘stoïcijnse loopert’ tegen die  

zijn dagelijkse route met fikse pas aflegt, ook ligt er altijd wel een 

oogstrelend cruiseschip of overweldigend booreiland. 

Als men de tegenwoordigheid van geest heeft niet de RDM op 

te rijden maar af te slaan en de rotonde een kwartslag richting 

Boulevard Courzand te nemen, is men eindelijk in het dorp 

aangekomen. Haaks op de weg vindt men dan de Heysekade 

Promenade, we zijn tenslotte in Charlois, door de onwetende 

bezoeker voor de zekerheid maar uitgesproken als ‘Sjarlwaa’.  

Met een paar bochtjes rijdt men over de Streefkerkstraat zomaar  

de geschiedenis van de verzuiling binnen met een aaneenschake-

ling kerken van verschillend religieus credo aan de linkerhand.

Voor de wandelaar is een uitstapje naar Buitengewest Quaran- 

taine aan te bevelen. Hier komt men dan waarschijnlijk de ‘in  

lycra gestoken oudere fietser’ tegen, die over het stuur gebogen  

zijn rondjes doet.

Als men aan het einde van de middag de levendigheid van de 

bruisende middenstand op zich in heeft laten werken, Courzand  

van toen het nog open mocht en de geweldige nieuwe aanwinst  

van Fresh Food Heijplaat, dan komt de middag langzaam tot 

stilstand en valt er een heerlijke rust over het dorp.

Van lockdown en avondklok zijn wij op Heijplaat niet erg onder  

de indruk.  

Peter Breevoort is cultureel  
ondernemer en woont sinds  
2000 op Heijplaat.

Financiële steun  
voor kinderen 
Voor kinderen uit Rotterdam uit gezinnen 

rond het sociaal minimum zijn diverse 

regelingen beschikbaar om ze financieel 

te ondersteunen. Dit kan oplopen tot euro 

2005 en een fiets! Dit is niet bij iedereen 

bekend. De regelingen zijn: 

Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt sport-  

of muzieklessen. Het is bedoeld voor gezin- 

nen met een inkomen tot 130% van het 

sociaal minimum. Meer informatie is te 

vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl

Stichting Meedoen geeft een vergoeding 

voor zwemles, een laptop voor schoolwerk  

of een fiets. Meer informatie is te vinden op 

www.stichtingvanhetkind.nl

Het Jeugdtegoed is bedoeld voor gezinnen 

met een inkomen tot 110% (voor een gezin 

met kinderen tot 12 jaar) en 130% (voor 

kinderen ouder dan 12 jaar) van het sociaal 

minimum. Dit bedrag wordt bijgeschreven 

op de Rotterdampas. Meer informatie is te 

vinden op www.jeugdtegoed.nl

Zeehond gespot
Misschien heb je hem wel gespot op het 

quarantainestrand? Jessica kwam tijdens 

het hardlopen een zeehond tegen op het 

strandje aan de Maas. Dank voor het delen!
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