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 Oud & Nieuw 
 Francisco & Joke en 
 Cindy & C' Vayron  
 
 Wat doen ze  
 nou eigenlijk? 
 Staalprofiel B.V. 
 
 Architectuur 
 Project Juul 
 
 Vereniging  
 Kinderboerderij De Heij 
 
 en nog veel meer! 
  
 



Colofon

Aan dit nummer hebben mee- 

gewerkt (in alfabetische volgorde):

Carina Berwald, Erik Bosveld,  

Peter Breevoort, Matthijs van Burg (O.-festival),  

Edu Callicher (fotografie), Maurice van Dijk, 

Louike Duran, Anthonita van Egmond (SUEZ), 

Sandra Evers - van Meurs, Liset ‘t Hart,  

Paul Hendriks (vormgeving), Arjan Hoefnagels 

(HbR), Marja Ilić, Martijn en Ria van der Linde 

(beiden gemeente Rotterdam), Evert van der 

Schee en Jan Scheffe.

Redactie

Nina Brugman, Chantal Diepenheim en  

Lysandra Thomas

Contact

heijplaatpost@gmail.com

Foto omslag

Project Juul (voorheen Julianakerk)

Vormgeving

vanPOOK

Heijplaat Post wordt, naast de inzet van alle 

vrijwilligers en professionals, financieel mogelijk 

gemaakt door onze subsidiegever(s), sponsoren  

en adverteerders. 

Na regen komt zonneschijn. Zomer 2021 is zonniger op 

Heijplaat. 

Neem Heijplaat Post mee om te lezen op een ontspannen 

plek. Wel goed insmeren met zonnebrandcrème, want er 

staan een hoop leuke onderwerpen in. 

De familie Latorre neemt ons mee in de tijd dat er 

hier een sloperij stond. Wellicht dat sommigen bij het 

lezen zich herinneren hoe mooi die tijd was. De familie 

Toppenburg heeft ook een herinnering hoe bijzonder  

het is om hier te wonen. 

In de zomer zijn er in  

de omgeving een aantal 

werkzaamheden. Neem  

het door, want u wilt niet 

tijdens een hete zomer- 

dag geïrriteerd in het ver- 

keer vastzitten. 

 

WIJPLAAT laat zien wat 

Opzoomer Mee kan betekenen voor je straat of buurt.

Dus heb je een idee voor op Heijplaat? Kijk wat er  

allemaal mogelijk is. Wie weet maakt uw idee Heij- 

plaat nog leuker. Over leuker maken gesproken:  

de kinderboerderij was dicht maar zij hebben niet stil 

gezeten. Lees wie er werken, wat de kinderboerderij 

doet en wat wij de komende tijd voor nieuws kunnen 

verwachten. 

Wat u ook niet mag missen is het verhaal van de Juliana-

kerk hoe het als een feniks uit de brand herrijst als een  

prachtig nieuw bouwproject. En het O. festival komt naar 

Heijplaat. Wees erbij en beleef Heijplaat op een nieuwe 

manier! 

Drink iets kouds ter verkoeling. Vergeet tussen het lezen 

door niet naar uw omgeving te kijken.

Wat is Heijplaat toch mooi in de zomer!

Beste lezers,

voorwoord



NIEUWS & AGENDA

© 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.

Geschiedenis komt tot leven
De belevenisvoorstelling Quarantaine Eiland van 

het muziek-theatergezelschap OPERA2DAY in 

samenwerking met O. (voorheen Operadagen 

Rotterdam) speelt op deze bijzondere locatie met 

een reden. Tijdens de voorstelling worden verhalen 

verteld en gezongen over pandemieën uit vervlogen 

tijden, met een verbinding naar de huidige Corona-

pandemie. De geschiedenis van de locatie speelt  

een zeer belangrijke rol. 

Lokale verhalen
We vroegen aan Tobias Kokkelmans naar de voor- 

stelling. “Door gesprekken met Heijplaatbewoners 

kwamen we terecht bij mensen die veel over de Qua-

rantaine-Inrichting wisten te vertellen. Zo kwamen we  

via Joop van der Hor, medeschrijver van het boek 

Heijplaat in Verzet, op het spoor van brieven en dag- 

boeken van jonge Joodse vluchtelingen die hier vlak  

voor de Tweede Wereldoorlog een onzeker lot af-

Quarantaineterrein 
 decor voor 
  unieke voorstelling

door Matthijs van Burg (O.-festival) - 
Van 25 t/m 29 augustus a.s. komen verhalen 
uit het verleden tot leven in de theater-
voorstelling Quarantaine Eiland. Een 
muzikale wandeling in de groene oase  
die Heijplaat-bewoners goed kennen. 

wachtten. Verder spraken we de 81-jarige mevrouw Addie de 

Vogel-Engelen, die als 5-jarig meisje op het terrein behandeld 

werd vanwege de tyfus. Ook het gesprek met Frits Bareman, 

de zoon van de laatste opzichter van het Quarantaine-terrein, 

was zeer bijzonder.”

Wereldmuziek
In Quarantaine Eiland komen muziek en verhalen over epi- 

demieën uit alle windstreken en van alle tijden samen.  

De muziek wordt gespeeld door musici met uiteenlopende 

achtergronden. Ook spelen acteurs van de MBO Theaterschool  

Rotterdam mee. De voorstelling wordt in nauwe samenwerking  

gemaakt met de huidige bewoners van het Quarantaineterrein 

Heijplaat en met Havenbedrijf Rotterdam. Vanaf 25 augustus 

is de voorstelling te zien tijdens O. Festival for Opera. Music. 

Theatre. Meer informatie is te vinden op de website van O. 

(www.o-festival.nl) en van OPERA2DAY (www.opera2day.nl). 

De kaartverkoop voor de voorstellingen is gestart.

ACTIE: gratis vertoningen voor lezers Heijplaat Post OPERA2DAY en O. nodigen inwoners van Heijplaat uit om op dinsdag 24 augustus als 
eerste de voorstelling mee te maken. Stuur een e-mail naar info@o-festival.nl o.v.v. Heijplaat Post om een 
uitnodiging te krijgen. Reageren kan tot vrijdag  
30 juli a.s. Let op: het aantal plaatsen is beperkt!

Activiteitenoverzicht Heijplaat
• Huiskamer 2.0 - ma, woe, vr van 10-12 uur inloop voor kwetsbare senioren

•  O. festival - 24/29 aug - theatervoorstelling Quarantaine Eiland

Kijk op www.heijplaatonline.com voor het actuele activiteitenoverzicht.
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‘Het blijft uniek, 
een cruiseschip 
in je achtertuin’

oud

dat de jongens elke woensdag hier rondhingen. Het mocht  

niet, maar werd wel gedoogd. In zijn middelbare schoolperiode 

had hij zoveel huiswerk dat er geen tijd was voor kattenkwaad. 

Joke woonde vanaf haar derde in de Mijdrechtstraat.  

Haar vader kwam uit Groningen naar Heijplaat om als lasser 

bij de RDM te werken. Joke is de middelste van drie dochters. 

Francisco en Joke leerde elkaar ècht kennen via Joke’s zusje 

en zijn beste vriend. Zijn beste vriend is nu ook zijn zwager. 

Francisco gaf karate les in de oude Sportschool Heijplaat.  

De sportschool, waar voorheen ook judo werd gegeven,  

was gevestigd op de bovenste verdieping van de basis- 

school (vroeger Zaathout) de Klaver-Heijplaat. Bij de fusie  

van de twee scholen had de school deze ruimte zelf nodig. 

Joke werd later op dezelfde basisschool overblijfjuf en bleef 

dit ook doen, nadat hun kinderen van school waren. 

Heijplaat was vroeger een hechte gemeenschap door de RDM.  

Iedereen kende elkaar. Wanneer ze over het RDM terrein wan- 

delen, beseffen ze dat hun voorouders daar ook hebben gelo- 

pen en gewerkt. "Je hebt daar een stukje geschiedenis als familie. 

Als bewoner op Heijplaat moet je kunnen omgaan met het wel en 

wee van de haven, maar dat is ook wat het zo bijzonder maakt.” 

Ze wonen er 56 jaar met veel plezier en zien zichzelf niet 

verhuizen naar een andere buurt. 

Maak kennis met Francisco en Joke Latorre 
(56), ouders van Manuela (31) en Jordi (26).

Zoals de namen al doen vermoeden, dit is een nederlands-

spaanse familie. De vader van Francisco kwam na de 

burgeroorlog in Spanje als migrant in de begin jaren ‘60  

op Heijplaat werken. In Spanje was er te weinig werk.  

Tijdens het uitgaan in het weekend kwam hij de moeder 

van Francisco tegen. Hij vond haar zo leuk dat zij al snel 

trouwden. Samen kregen ze twee zonen. En hij bleef in 

Nederland. 

Francisco is opgegroeid op het Vestaplein, vroeger woonde 

de familie van zijn moeder met 3 generaties in één huis in 

de Van Kinsbergenstraat. Zijn vader werkte als elektricien 

bij de RDM. De jonge Francisco hield wel van een beetje 

kattenkwaad. Woensdagmiddag ging hij na school met 

buurtjongens naar de sloop. Bij de sloop werd de schroot 

(waaronder oude auto's en brommers) gebracht via schepen. 

Ze sprongen over het hek op zoek naar brommers die het 

nog deden. Soms gingen ze rijdend van de sloop richting  

het crossveld bij pier 6 (Radio Holland). Agent Postema wist 
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Wil jij ook in  
Oud & Nieuw?  

Stuur een 
mailtje naar 
de redactie!

‘Het water 
geeft mij rust’

& NIEUW

Dit is de familie Toppenburg met moeder 
Cindy (30), zoon C' Vayron (5) en hond Gucci. 

Cindy woonde hiervoor in Rotterdam-West in een grote 

studentenflat bij de Kees van Dongenhof. In de studentenflat 

woonden veel Antilliaanse medestudenten. Het was daar 

gezellig met feesten. Alhoewel Cindy vaak achteraf pas hoorde 

dat er iets georganiseerd was, voelde ze zich toch thuis daar. 

Ze is namelijk erg op zichzelf gesteld. Een vriendin van Cindy 

kreeg een woning bij de Heysekade. Destijds (2014) moesten de 

huizen gesloopt worden. Haar vriendin wilde niet alleen in het 

huis wonen. Ze vond het eng en afgelegen. Haar vriendin vond 

het geknipt voor Cindy omdat ze al zou gaan samenwonen.  

Het was een volwassen stap van een studio naar een eigen 

woning. Haar moeder en broertje kwamen uit Curaçao bij haar 

inwonen. Haar omgeving vond dat ze in het Papiamento: "tras 

di lomba di Dios" woont. Letterlijk vertaald: Je woont achter  

de rug van God. Ze bedoelen dat ze afgelegen woont.  

Haar ene vriendin zonder kind vindt het hier saai. Een andere 

vriendin met kinderen vind het hier perfect wonen wanneer je 

een kind hebt. Alleen: je moet wel een auto hebben.  

Aan de Heysekade heeft ze mooie herinneringen. 

Ze komt tot rust als ze daar zit en naar het water  

kijkt. Cindy vind Heijplaat een apart en kindvrien-

delijk dorp. In 2017 was een man een jongen kwijt 

op Heijplaat. Heel Heijplaat was op de been op 

zoek naar de jongen. De één te voet; de ander 

met de auto. Zonder oordeel samen in overleg op 

zoek. Na een uur was de jongen gevonden bij de 

treinrails te Radio Holland. Iedereen was blij om 

hen herenigd te zien. Zelfs hond Gucci werd ook 

eens helemaal onder de modder teruggebracht. 

Ze moest goed kijken. "Gucci, ben jij dat?"  

Hij reageerde op zijn naam. Cindy is vaak binnen 

maar eenmaal buiten is ze wel sociaal. Ze vindt 

het hier gezellig met de alle activiteiten op het 

Rondoplein. Ze zal graag als vrijwilliger willen 

meehelpen aan activiteiten op 

Heijplaat. 
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Vorig jaar heeft SUEZ besloten haar activiteiten in Nederland 
af te stoten. PreZero, een Duits bedrijf, neemt bijna alle 
activiteiten over. Daarmee verdwijnt de naam SUEZ van  
de gevel van de kunststofsorteerinstallatie (KSI). 

Wat betekent dit voor de KSI?
De Europese Commissie heeft ingestemd met de overname door PreZero, maar niet 
met de overname van de KSI. PreZero wordt anders te groot in kunststofsortering. 
Daarom gaan we voor de KSI op zoek naar een nieuwe eigenaar. De overname is 
waarschijnlijk rond op 1 juni 2021. 

We bekijken of de locatie aan de Waalhavenweg kan worden gesplitst, zodat de 
op- en overslagactiviteiten onder de vlag van PreZero verder kunnen. Ondertussen 
werken we gewoon door zoals altijd. We blijven inzetten op maatregelen tegen 
vliegen. En we blijven meewerken aan het plan van aanpak met de DCMR. 

SUEZ Nederland wordt 
PreZero Nederland

Om het vliegenprobleem aan te pakken is er door DCMR een 
aanpassing gemaakt in de vergunning voor Suez. Hierin staat 
wat SUEZ moet doen om het aantrekken, de ontwikkeling en 
verspreiding van vliegen zo veel mogelijk te voorkomen.

Ondanks de maatregelen die zij neemt claimt SUEZ dat zij niet 
de hoofdveroorzaker is van vliegenoverlast. SUEZ heeft beroep 
ingediend en verzocht de gewijzigde vergunning te schorsen  
tot dat er een uitspraak is gedaan in het beroep.

Voor meer informatie, zie de website van DCMR: www.dcmr.nl

Gewijzigde vergunning 
Suez nog niet in werking
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bedrijf

Vanuit zijn hooggelegen kantoorcabin heeft  

Gerrie uitzicht over de hele loods, waar mannen 

druk bezig zijn met het assembleren van steiger- 

materiaal. 

In dit bedrijf, een joint venture van Afix B.V. en  

SP Projecten, ontwikkelde Gerrie Roos een nieuwe 

enerziezuinige produktiemachine. Eindprodukten 

worden ter plaatse afgewerkt en gemonteerd, 

inclusief coatings. Alle restafval wordt hergebruikt. 

De enorme machine beslaat één zijkant van de  

loods. Een grote rol staal wordt over meterslange 

rollerbanen in verschillende profielen gewalst en 

eindigt als glimmende steigerplanken.

Als jonge ingenieur specialiseerde Gerrie Roos 

zich gaandeweg in de ontwikkeling van machines 

en produktielijnen voor koudgewalst staal om 

hoogwaardige stalen onderdelen te maken.  

Hij werkte daarbij in Nederland, België, Zwitser-

land en India. Staalprofiel B.V. is de plaats waar  

alle kennis en ervaring samenkomt. Dus als je 

bedrijf een speciaal profiel nodig heeft, bel Gerrie  

even... Voor meer info, zie www.staalprofiel.com.

door Louike Duran - In de gerenoveerde Grofsmederij op RDM-Oost  
tref ik Gerrie Roos, eigenaar van Staalprofiel B.V. Het bedrijf, dat hier 
sinds twee jaar zit, produceert koudgewalste profielen, onder andere 
voor de bouw en voor zonnepanelen.

Staalprofiel B.V.
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Het eerste ontwerp Artist impressies (hierboven) en Nima Moroc (rechts)
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architectuur

Van 
Juliana 
naar 
project 
Juul door Maurice van Dijk

Minidroom
Het was een minidroom die uitkwam voor Nima Moroc. Als student bouwkunde  

tipte zijn vader hem over de mogelijke koop van de Julianakerk. Zijn vader woonde  

al 17 jaar op Heijplaat. Nima kwam er vaak op bezoek en werd er steeds meer door 

gecharmeerd. Woonbron wilde van de kerk af. De herontwikkeling was als project  

‘te groot voor een kleine partij en te klein voor een grote partij. Het project werd  

zijn afstudeeropdracht en kreeg de naam Juul.

Nima besloot er met vier vrienden te gaan wonen en 5 jaar de tijd te nemen om  

te werken aan de herontwikkeling van de kerk. In maart 2017 bouwden ze een  

keuken en badkamer. Met tweedehands materiaal creëerden ze voor iedereen  

aparte ruimtes. Nét voor de vakantie was alles af en hadden de meesten hun  

spullen verhuisd naar de kerk. Na de vakantie zouden ze er gezamenlijk intrekken.  

Ze waren trots op dat ze het op tijd gered hadden!

Drie weken verdriet
In de avond van 6 augustus 2017 werd Heijplaat opgeschrikt door veel sirenes: de 

Julianakerk stond in brand! Nima was nét een dag terug van vakantie. Bij het eerste 

bericht dacht hij nog dat het wel zou meevallen, maar toen hij vanaf de Erasmusbrug 

richting Heijplaat reed en de rookwalmen zag, wist hij dat het goed mis was. Zijn 

vader had nog een poging gedaan om de brand te blussen. >>



>> Net als andere omwonenden bracht Nima die zondagnacht door in de Kolk. 

Hij kreeg veel steun van Heijplaters. “In de Kolk heb ik mijn buren leren kennen”, 

aldus Nima. In de dagen daarna kreeg hij ook veel reacties op sociale media. 

Ook heeft het zijn vriendschap met z’n vier vrienden verdiept.

De eerste drie weken heeft hij veel gehuild. Tot hij zich realiseerde dat hij nog 

steeds eigenaar was van de grond en van de overblijfselen van de kerk. Hij 

kreeg veelvuldig het advies om alles plat te gooien en iets nieuws te bouwen. 

Van het begin af aan stond echter zijn besluit vast om dat niet te doen. Het 

historisch belang van de Julianakerk was te groot voor Heijplaat, vond hij.

Samen met één van zijn vrienden hield hij kantoor in het pastoriegebouw naast 

de kerk wat de brand had overleefd. In het begin was er geen stromend water. 

Met een emmer water van de overburen werd dagelijks de koffie gezet.

Door de brand is er wel meer vaart in proces van de herontwikkeling gekomen. 

Iedereen leefde mee. Ook van de gemeente kreeg hij de nodige ondersteuning. 

Hij verhuisde naar de binnenstad en ging aan de slag met ontwerpen.

24 ontwerpen
Nima is een sociaal bewogen architect. Zijn eerste ontwerp bestond uit zestien 

kleine woningen, o.a. geschikt voor studenten. Op deze manier zou een mooie 

verbinding gemaakt kunnen worden tussen het dorp en de campus op het 

RDM-terrein. De gemeente wilde dat er maximaal zes eengezinswoningen 

zouden komen en wees het ontwerp af. 

Nima was ondertussen afgestudeerd en werkte bij een architectenbureau.  

Ieder vrij uurtje schetste hij aan Juul, zoals het project gedoopt was. Over  

de tijd heeft Nima 24 (!) ontwerpen gemaakt, hierbij regelmatig geadviseerd 

door de afdeling Stedenbouw van de gemeente.

Bouwen in de ruïne
In alle ontwerpen bleef hij trouw aan zijn eerdere 

besluit om de nog bestaande muren en toren te 

behouden. 

De toren van de kerk heeft niet zo’n sterk funda-

ment. In zijn eerste ontwerp wordt de toren hierom 

ondersteund door twee hoge gebouwen aan beide 

zijdes. De rest van de kerk zou dan een publieke tuin 

worden. 

In het uiteindelijke ontwerp worden er 4 woningen 

gebouwd losstaand van de oorspronkelijke kerk- 

muren. De toren wordt voorzien van een metalen  

frame, waar klimop langs groeit (“Een primeur  

in Nederland”, volgens Nima) en krijgt een woon- 

functie. In het midden komt een gemeenschappe-

lijke tuin. Het tuinontwerp is door zijn vriendin 

gemaakt: zij is landschapsarchitect.

De bouwvergunning is inmiddels aangevraagd en  

er is een aannemer gevonden met ervaring in soort-

gelijke projecten. De woningen worden verkocht via 

Ooms Makelaardij en worden, als alles volgens plan 

loopt, in de tweede helft van 2022 opgeleverd.

En Nima? Die heeft in 5 jaar tijd een zee van 

ervaring opgedaan en een prachtig project 

opgezet. Geïnteresseerd? Schrijf je in op:  

www.wonenbijjuul.nl.

Evenementen
Het is de afgelopen jaren niet helemaal 

stil geweest in de kerk. Zo was de ruïne het 

decor van onder meer een filmavond, een 

concert en een diner. Nima denkt op dit 

moment nog na over een laatste evenement 

voordat de bouw definitief start.
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In de periode van eind juni tot eind 

augustus 2021 zijn werkzaamheden 

aan de Reeweg gepland. Gelijktijdig 

met deze wegwerkzaamheden zal  

ook groot onderhoud aan de fiets-

brug over de Havenspoorlijn en 

de openbare verlichting worden 

uitgevoerd.

Omgeving bereikbaar
Om hinder zoveel mogelijk te beper- 

ken, voeren we de wegwerkzaam- 

heden in het weekend (van vrijdag-

avond 21.00 tot maandagochtend 

05.00 uur) uit. Tijdens de werkzaam-

heden blijft de woonkern Heijplaat 

en omliggend gebied altijd bereik-

baar. Meer informatie vindt u op

portofrotterdam.com/reeweg.

Inmiddels is Het Verborgen Geheim  

Fase 6 volop in ontwikkeling.

Over deze fase, de laatste van  

Het Verborgen Geheim, komt na de 

zomer meer informatie beschikbaar.

Laatste fase 
nieuwbouw 

verwacht
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Het Oude Dorp, klaar voor de toekomst
Projectleider Ria van der Linde van de gemeente Rotterdam 

vertelt wat er allemaal gaat gebeuren: “We maken van het 

Oude Dorp een prettigere plek om te wonen en verblijven.  

We herstellen de buitenruimte in de oude glorie en voegen 

groen toe. En we zorgen ervoor dat het dorp tegen de klimaat-

veranderingen kan. We zijn al gestart met het aanpakken van 

de verkeersproblemen.  

Straks is de wateroverlast aan de beurt, onder andere door de 

vervanging van het riool. Tenslotte krijgen de straten en pleinen 

een nieuwe inrichting, passend bij de uitstraling van vroeger. 

We ontwikkelen alle plannen samen met bewoners, Woonbron 

en andere partijen in de wijk. Samen maken we het Oude Dorp 

klaar voor de toekomst.”

Verkeerscirculatieplan
Aanleiding

De volgende verkeerskundige problemen worden  

door bewoners ervaren:

• Overlast van vrachtverkeer voor de haven.

• Verkeerscirculatie en de verbinding tussen  

het oude en nieuwe dorp. 

• Parkeerdruk rond het RDM-terrein.

• Hard rijden/onveilige situaties en onvoldoende 

herkenbaarheid van de woonkern Heijplaat.

Herkenbaar

De gemeente brengt de bebording op orde en maakt  

de entrees van het dorp beter herkenbaar. Bij binnen-

komst worden welkomstborden geplaatst met de 

borden 30 km-zone. En optioneel de regel dat 

automobilisten alleen in de parkeervakken mogen 

parkeren. 

Veilig

De gemeente maakt de straten veiliger met snelheids-

remmende maatregelen en het voorkomen van vracht-

verkeer door het dorp. Op de Courzandseweg komen 

wegversmallingen.

Duidelijke verkeerscirculatie

De gemeente zorgt voor een duidelijker verkeers-

circulatie voor het hele dorp. Verkeer van de Heyse- 

kade naar het Landverhuizersplein kan dadelijk niet 

meer via de Directeur De Gelderstraat. 

Verbinden oude en nieuwe dorp

In het oude dorp komt een langzame verkeersas van 

noord naar zuid de Alcorstraat en Streefkerkstraat.  

De Neptunusstraat zal deze straten met elkaar  

verknopen via een fiets- en voetpad. De oversteek-

bewegingen worden zo geconcentreerd op de 

Courzandseweg.

Parkeercapaciteit aanpassen aan de behoefte 

De Alcorstraat, het Alcorplein en een deel van de 

Streefkerkstraat worden autovrij gemaakt en de 

parkeercapaciteit verplaatst naar de Rondolaan. 

Hierdoor kunnen mooie en veilige looproutes  

gemaakt worden voor scholen, speeltuintjes en  

andere voorzieningen. 

Bewoners Ria Corvelijn, Mariska van Oostveen  
en Bibi Weeke (WIJPLAAT) waren 15 april j.l.  
te gast bij een talkshow over de plannen.  
Meer informatie over het verkeersplan:  
www.rotterdam.nl/wonen-leven/heijplaat/

Als u actief betrokken wilt zijn bij de plannen  
kunt u zich aanmelden voor de klankbordgroep  
via de site of wijplaat@gmail.com.
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Opzoomer Mee stimuleert Rotterdammers 

om initiatieven te nemen om hun eigen 

straat of buurt schoner, veiliger, socialer en 

gezelliger te maken. Opzoomer Mee voert 

hiertoe twee programma’s uit:

1. Opzoomeren, gericht op  
de versterking van straat-

netwerken. Bewoners kunnen 

kleine bijdragen / faciliteiten 

aanvragen om activiteiten /  

initiatieven in de eigen straat te  

kunnen organiseren. Denk b.v. aan  

groen- of schoonmaakacties, een straat-

feest, spelletjesdag, straat-BBQ of kindermiddag 

(vanzelfsprekend binnen de Coronaregels).

2. Uitvoering Subsidieregeling Bewonersinitiatie- 

ven van de gemeente Rotterdam. Bewoners kunnen een  

aanvraag doen voor een bijdrage tot max. €10.000  

voor een eigen initiatief in hun straat, buurt of wijk. De 

gebiedscommissie besluit over de toekenning hiervan.

Op de website www.opzoomermee.nl is informatie 

te vinden over beide programma’s, inclusief een aan-

vraagformulier. Uitbetalingen lopen via een stichting  

of vereniging. De afgelopen tien jaar heeft de HVH 

(HuurdersVereniging Heijplaat) de uitbetalingen van  

Opzoomer Mee initiatieven ontvangen en overgedra-

gen aan de initiatiefnemer(s). Inge Zaal draagt nu het 

stokje over aan WIJPLAAT. Dus, mochten jullie een 

initiatief willen indienen, laat het ons (tijdig!) weten  

via wijplaat@gmail.com. We staan voor jullie klaar! 

WIJPLAAT faciliteert bewoners 
voor uitbetalingen Opzoomer Mee

Na 21 jaar wonen op dit prachtig historische en 
bijzondere dorp is het tijd om ons woongenot  
elders opnieuw te starten. 

De afgelopen acht jaar is ons woongenot dermate 
verpest dat het mij psychisch teveel geworden is.  
Wij kunnen al jaren niet meer rustig BBQ-en of lekker 
chill een boekje lezen in de tuin. Ook binnen in huis  
ben ik continu op mijn hoede: er kan zomaar een vlieg  
in je glas met limonade zitten. 

De stank van SUEZ is gelukkig verminderd dankzij  
de nieuwe koolstoffilterinstallatie. Desalniettemin  
is een wandeling met de hond langs het bedrijf nog  
een steeds walgingwekkende ervaring. 

De afgelopen jaren heb ik keihard gevochten voor  

ons woongenot. Van onze burgemeester, Gedeputeerde 
Staten mevrouw Bom-Lemstra tot aan de commissaris 
van de koning ben ik gekomen. Er is nog één stap die ik 
zal zetten als mijn gevoel dat nog nodig vindt. 

Ik ben superblij dat wij gaan verhuizen, maar tegelijker-
tijd voelt het ook keihard als onrecht. De woorden van  
mijn schoonmoeder zal ik ook nooit vergeten: “Suez 
heeft mijn kinderen weg gejaagd.” 

Lieve allemaal, ik hoop oprecht dat de mensen die  
de overlast ervaren serieus genomen gaan worden.  
Een ieder ervaart de overlast op zijn eigen manier. 

Mijn motto, als je iets te klagen hebt... doe er dan ook 
iets aan. Denk niet, een ander doet het wel. 

Lieve groetjes,

Sandra Evers-van Meurs

Dit was het dan... 
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Nieuwe 
gymzaal 
in zicht
door Martijn van der Linde (gemeente  
Rotterdam) / Maurice van Dijk

De huidige gymzaal aan de Corydastraat staat in de weg voor 

de nieuwbouwplannen van Het Verborgen Geheim. Daarom 

wordt er op het perceel naast de huidige zaal een nieuwe gym-

zaal gebouwd. Het was voor de architecten een grote uitdaging 

om een ontwerp te maken op dit perceel met z’n atypische vorm. 

Uiteindelijk hebben ze er voor gekozen om deze vorm te benut- 

ten: de entree van de zaal loopt in een punt en is zo van verschil-

lende zijden direct zichtbaar.

Het gebouw is duurzaam ontworpen met zonnepanelen en een 

groen dak. Het interieur is geheel van hout. In het royale entree 

komt een afsluitbare pantry zodat er koffie en thee gezet kan 

worden. Zo kan deze ruimte in de toekomst ook gebruikt worden 

voor bijvoorbeeld vergaderingen en bewonersbijeenkomsten.

In december en begin mei j.l. zijn bewoners geïnformeerd over  

de bouwplannen. In week 20 is een start gemaakt met het 

egaliseren van de grond voor de bouw. De gemeente kijkt 

er naar uit om zo een mooie bijdrage aan de wijk te mogen 

leveren!

impressies: LIAG architecten en bouwadviseurs
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bedankt!

Na meer dan 
50 jaar met 
pensioen!

gedicht door Evert van der Schee 
(fragment)

Beste André van Kaam,

In Heijplaat is er altijd wat aan de hand.
Laatst nog stond de kerk in brand.

Huizen worden gesloopt en weer opgebouwd.
Mensen scheiden of zijn juist getrouwd.

Maar ook al zijn de problemen klein of groot,
Altijd is daar André… met zijn brood!

We zullen hem missen daar achter het glas.
André altijd voorkomend, netjes in zijn  

witte jas.
Hij blijft onze bakker met zijn zorg voor  

ons brood.
Onze dank en waardering zijn groot.

Zelf zegt hij: “Mensen, ik ga met pensioen!”

Met onze beste wensen André: “Moet je doen!”

André van Kaam, geboren in Charlois, verhuisde met zijn familie op z’n  

vierde naar Heijplaat. Hij woont nog steeds in hetzelfde huis in de Turbina-

straat. Na de bakkersschool liep hij bij bakkerij van Gelder binnen om een  

baantje (“Lekker dichtbij”). Hij had geluk. Er was iemand ziek geworden en  

hij kon zo beginnen. Eerst bij bakker Siem van Gelder, hierna bij zijn zoon  

Jan en de laatste 40 jaar bij bakker van der Lee. In de hoogtijdagen begon-

nen ze om 11 uur 's avonds en waren ze om 2 uur 's middags klaar. Er reden 

twee busjes om het brood en banket naar grote klanten te brengen, zoals  

ECT en EMO.

 

Zaterdag 15 mei werd hij in het zonnetje gezet: na meer dan 50 jaar werk- 

zaam te zijn geweest bij de bakkerij. Diverse bewoners roemden de tom-

pouces, appelflappen, gevulde koek en slagroomtaart: alles vers gebakken. 

Maar meer nog: een altijd hulpvaardige André, die rustig de tijd nam voor  

zijn klanten en al die jaren het gezicht van de bakkerij was.

 

Evert van der Schee las een zelfgeschreven gedicht voor. Dochter Coby 

overhandigde André een zelfgemaakte pentekening van de bakkerij.  

Maria Berg-Wolmut uit Oostenrijk bedankte hem dat hij altijd zo aardig  

was en verstaanbaar praatte. John de Waard grapte over die keer dat  

André aangevallen werd door een tijgerbrood, maar gelukkig van zich  

af kon slaan met een stokbrood. Op de vraag van Wilma van Gennip:  

“Waar haal jij je brood nu?”, bekende André beduusd: “Bij de Dirk…”.

 

“Wat gaat hij doen nu hij met pensioen is?” “Uitslapen!”, antwoordde  

André glunderend van alle aandacht.
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‘Een cadeautje 
  dat ik elke dag 
 mag uitpakken’
    door Marja Ilić

Mick en Luuk  

(oud-leerlingen): “Juf Diny is  

een heel lieve zachtaardige juf.  

Een soort oma. Ze knutselt  

graag met kinderen, maar kan  

ze ook heel hard laten werken  

als het moet!”

Goof hoort op een 
vredesontbijt een oud-leerling 

tegen zijn stoere vrienden 
zeggen: “Respect hè, voor juf 

Diny! Dat was de liefste juf van 
de school. Respect!”

Een collega: “Ze heeft  

weleens een zak met luiers 

aan een deur gehangen 
bij een gezin dat het 

moeilijk had.”

Twee leuke meiden 
uit groep 6: “Ze is 

de liefste juf!”. 
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bedankt!

‘Heel erg bedankt!’
Diny bedankt de schoonmaakster die 

net haar klaslokaal heeft gedweild 

hartelijk. “We hebben er een troep van 

gemaakt.” Deze woensdagochtend zijn 

de kleuters van groep 1 druk geweest 

met het vervoeren van aarde uit haar 

tuin naar de schooltuinbakken op het 

plein van De Klaver. De grens tussen 

werk en privé is voor deze juf niet veel 

meer dan een poort die altijd openstaat. 

Binnenkort zal die poort toch sluiten:  

juf Diny gaat met pensioen. 

 

In haar tuin vertelt Diny van der Stoep, 

leerkrachtondersteuner onderbouw van 

basisschool De Klaver-Heijplaat. Aan 

niets is te merken dat ze over enkele 

maanden met pensioen gaat. Haar 

collega’s zeggen: “Diny dendert maar 

door!”.

Kleuters
Diny heeft in alle groepen van de 

basisschool gewerkt, maar de kleuters 

hebben haar hart veroverd. Deze 

kinderen zijn zo puur en ontwikkelen 

zich snel. “Hen daarbij helpen is 

een cadeautje dat ik elke dag mag 

uitpakken”, vertelt ze. De kinderen in 

haar klas worden vanzelf een beetje 

haar kind. Diny is creatief en gaat ver in 

het helpen van haar leerlingen. Onlangs 

maakte ze tot 10 uur ’s avonds voor 

een leerling uit groep 4 materiaal om 

cijfers te leren. Op dit moment is het 

thema in de kleutergroep ‘Eten’. Voor 

het restaurantje heeft ze kokskleding 

genaaid. De colonne kleuters met 

kruiwagentjes die heen-en-weer liepen 

door de poort tussen het schoolplein en 

de tuin van Diny werd een les over zaaien, 

tellen, woordenschat én samenwerken. 

Dienen
Haar vriendelijkheid en grote inzet 

worden genoemd door collega’s en 

(oud-)leerlingen. Een diepe drijfveer 

voor Diny is haar geloof. Het klaarstaan 

voor anderen is haar met de paplepel in 

gegoten. Haar grootvader gaf van zijn 

eigen oogst waar het nodig was. Haar 

ouders waren betrokken Heijplaters. In 

de oorlog hadden zij onderduikers. Die 

kinderen gingen gewoon naar school 

toe en daar deed niemand moeilijk 

over. Diny staat zelf ook dienend in 

het leven. Haar gezin omvat eigen 

(klein)kinderen, een pleegzoon en 

drie surrogaatkleinkinderen. Ze geeft 

Nederlandse les aan anderstaligen en 

is actief in het gemeenschapsleven. 

Kinderen op school die het moeilijk 

hebben, stopt ze weleens wat extra’s 

toe en ze biedt een luisterend oor als 

een leerling verdriet heeft. 

Van droom naar werkelijkheid
Diny en haar zussen gingen naar de 

openbare school Zaathout die destijds 

in het huidige gebouw van de Klaver 

zat. Hoewel de kleine Diny Motz ervan 

droomde om ‘juf’ te worden, had ze 

een kantoorbaan tot haar oude juf 

Vrooman haar in 1986 als vrijwilligster 

bij de school betrok. Ze genoot van 

het helpen met leren lezen en andere 

ondersteunende taken. Via verschillende 

opleidingen groeide Diny uit tot 

leerkrachtondersteuner. In 2005 was 

ze aangemeld voor de PABO. Helaas 

gooide een ernstig auto-ongeluk roet in 

het eten. Een zware revalidatie volgde. 

Het perspectief op haar leuke baan én 

haar doorzettingsvermogen, brachten 

haar weer op de been – letterlijk. 

Nog steeds doet het lopen soms pijn, 

maar niemand hoort haar klagen.  

Toch vindt ze het nog altijd jammer  

dat het hierdoor niet gelukt is om  

dat PABO-diploma te halen. 

‘It takes a village to raise 
a child’ (Gandhi)
Diny is enthousiast over de school waar 

ze al zoveel jaren aan verbonden is. Na 

wat fusies en strubbelingen staat er een 

goede school. Er werken enthousiaste 

nieuwe mensen. Diny is trots op de 

diversiteit in de school en de goede 

zorgstructuur: “We zijn een school 

in opbouw die in een razend tempo 

de goede kant op is gegaan.”. Haar 

collega’s werken hard en het aanbod 

van vakleerkrachten is groot. Diny 

refereert aan Gandhi als ze benadrukt 

dat het voor een kind prettig is om in 

de wijk waar het woont naar school 

te gaan, zodat het opgroeit in een 

omgeving waar het gekend wordt. 

‘Heerlijk!’
Voor Diny lijkt haar pensioen nog ver 

weg, maar echtgenoot Goof weet 

wel een invulling: “Ik zet haar aan het 

werk in de tuin!”. Samen dromen ze ook 

over de reizen die ze kunnen maken 

buiten het hoofdseizoen. Toch wordt 

het een uitdaging voor deze juf om de 

schoolpoort dicht te doen. Zoals ze zelf 

lachend zegt: ”Het is geen baan. Het is 

geen werk. Het is heerlijk!” 
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Het is een zonnige dag op Kinderboer-

derij de Heij. De fruitbomen staan vol 

in bloei, één van de varkens geniet 

duidelijk van het voorjaarszonnetje. 

Net als de geiten overigens. “We krijgen 

er binnenkort vier kleine geitjes bij”, 

vertelt Sjaan enthousiast terwijl ze mij 

samen met Annebeth rondleidt. Tijdens 

de rondleiding wordt al snel duidelijk 

hoeveel werk er verzet is. De woeste 

bossage is gekapt, en daarmee is er 

enorm veel ruimte bijgekomen. “Daar 

willen we graag een konijnenheuvel 

aanleggen.” Links van de geiten is het 

ooit zo modderige terrein veranderd 

in een fijne bak waarin met de pony’s 

gereden kan worden. Er zijn er normaal 

drie, maar Joop is op ‘werkkamp’. Deze 

pony van Sjaan is pas drieënhalf, de 

paardenleeftijd om te leren om bereden 

te worden met een zadel op zijn rug.  

De kleinste, Naomi, staat gemoedelijk 

op wat stro te kauwen. “Deze dame 

is al 23 en bijna helemaal blind. Ze is 

superlief met kinderen.”

Verse eitje en een bakkie koffie
De kinderen, die missen ze op de kin-

derboerderij. Want net als de horeca, 

dierentuinen en andere gelegenheden 

zijn ze al maanden gesloten voor 

publiek. “Dat is toch waar je het voor 

doet”, licht Arie toe. “De gezelligheid  

van de bezoekers, lachende kinderen  

die met de dieren komen kroelen.”  

De overige leden van het bestuur 

knikken instemmend. Op een goede 

dag trek je al gauw 40 bezoekers; opa’s 

en oma’s met hun kleinkinderen, of 

moeders met de kleinsten die nog niet 

naar school gaan. “Die doen hier  

dan even een bakkie koffie, terwijl  

de kinderen de boerderij verkennen.” 

De koffie is overigens gratis, die wordt 

gefinancierd uit de opbrengst van de 

verkoop van verse eitjes en Heijplaatse 

honing.

Drie teams
Het bestuur bestaat sinds 2019 uit Ger 

en Sjaan de Roode en Arie en Annebeth 

van Biert. Zij runnen de boerderij met 

drie teams. Het eerste is het team dat 

de dieren verzorgt. Tenslotte moeten 

die iedere dag gevoerd worden, en hun 

verblijven moeten schoon zijn. Sjaan: 

“Dit kan natuurlijk nooit een dagje 

overgeslagen worden, zelfs niet met 

de sneeuwstorm die we dit jaar als 

cadeautje kregen.” Sjaan zorgt er ook 

voor dat de kinderen veilig een ritje 

op de pony’s kunnen maken, of dat 

Dieren 
knuffelen 

op Kinder-
boerderij 

de Heij
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paardenmeisjes (en jongens) hun hart 

op kunnen halen met het poetsen en 

verzorgen van de dieren.

Het tweede team verzint en organi- 

seert activiteiten voor de bezoekers. 

“Zo hebben we een keer schatzoeken 

gedaan, waarbij de kinderen elkaar  

moesten helpen met verschillende  

opdrachten. Of de pannenkoekenmid-

dag, natuurbingo of kerststukjes maken”,  

vertelt Annebeth. “We willen er ook  

graag om de zoveel tijd een tienerboer-

derij van maken, voor de jeugd ouder 

dan 12 jaar. En we willen graag meer 

educatie voor de kinderen toevoegen. 

Het zou heel leuk zijn als we daar de 

school en de peuterspeelzaal van 

Heijplaat bij kunnen betrekken.”  

Aan ideeën geen gebrek, maar met  

de uitvoer moeten ze wachten tot ze 

weer open mogen. 

Konijnenheuvel
Het laatste team is het klusteam dat 

aangestuurd wordt door Ger en Arie. 

“Dan kom ik graag weer even terug op 

de konijnenheuvel,” zegt Arie. “Die staat 

met stip op de lijst om op te pakken, 

maar daar komen we nog handen voor 

tekort.” Budget voor dit project is er wel. 

Dankzij een hoop Heijplaatse bedrijven, 

sponsoren van buitenaf en de Postcode 

Loterij zijn er voldoende middelen om 

dit project te kunnen bekostigen. “Maar 

extra handen om het te realiseren zou 

heel fijn zijn.”

Ben je in om een popelende Arie te 

helpen met de konijnenheuvel? Of 

lijkt het jou wat om je handen uit de 

mouwen te steken binnen een van de 

andere teams op Kinderboerdeij de 

Heij? Ze zijn blij met alle soorten hulp, 

van projecten tot vaste terugkerende 

afspraken. Neem dan contact op via 

info@kinderboerderijdeheij.nl of bel 

even met 06-34825267 en bespreek 

vooral de mogelijkheden en de wensen 

met elkaar.

En als het weer mag: kom dan vooral 

gezellig even langs op dit gezellige, 

groene stukje midden in de haven. 

Zowel het bestuur als de dieren kijken

er naar uit!

VERENIGING

Annebeth & Arie van Biert en Sjaan & Ger de Roode
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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.

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.



puzzel 

REBUS door Jan Scheffe

Welke negen typisch Rotterdamse onderwerpen worden hier uitgebeeld?

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

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.

1 Blijdorp
2 De verwoeste stad – beeld van  
 Zadkine (ook wel Jan Gat)
3 Euromast
4 Erasmus

5 De Beurs
6 Holland-Amerikalijn
7 Europort
8 De Bijenkorf
9 De Zwaan

Antwoorden rebus lente-editie 2021:

21

mailto:heijplaatpost@gmail.com


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 - Vanaf 2000 is Pieter-Jan van der Heiden 
fysiotherapeut. Met zijn master in sportfysiotherapie is  
hij behoorlijk gekwalificeerd om bewegingsbelemmeringen 
 weg te nemen en te voorkomen.

Even een overzicht van zijn werkzaamheden: Al tijdens zijn 

studie was Pieter-Jan betrokken bij de jeugd van Feyenoord,  

hij heeft zo’n 13 jaar gewerkt bij het topsportcentrum op Zuid. 

Hij is naast begeleider van olympische atleten ook een aantal 

jaar met tennisser Robin Haase op ‘de ATP-tour’ de wereld  

rond geweest. Nog steeds is hij ieder jaar verbonden aan  

het ABN-tennistoernooi hier in de Ahoy. 

In 2016 start hij zijn bedrijf ONDER DE KNIE, waarin hij top-

sporters behandelt. Daarnaast is hij personal trainer voor o.a. 

zakenmensen die, door met Pieter-Jan te trainen, het eind 

van de week zéér fit en vitaal bereiken. En daar gaat het om 

energie, je vitaal voelen, in balans zijn en natuurlijk het plezier  

in bewegen. 

Zijn energie is aanstekelijk, waardoor je meteen begrijpt 

waarom mensen graag bij hem willen trainen. Op Heijplaat  

is hij gelukkig ook actief, o.a. groepstraining, iedere zondag-

ochtend, vroeg. Ja, je moet er wel wat voor over hebben…

Voor meer informatie kijk op: www.onderdeknie.com.

ONDER DE KNIE

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

berichten

Groenstrook
De groenstrook langs de Courzandseweg tussen de Wijde Blick  

en het zwarte flatgebouw heeft voor zover ik weet geen naam.  

Eigenlijk is het natuurlijk het Central park van ons dorp. Halverwege de 

groenstrook, langs de Directeur van Gelderstraat, lag ooit het Zeven 

Provinciënplein, het bescheiden winkelcentrumpje van Heijplaat. Door 

de nieuwbouw is het pleintje verdwenen, en daarmee waarschijnlijk 

ook de naam. We zouden kunnen overwegen het naambord om te 

draaien en een paar meter te verhuizen. Het Zeven Provinciënpark 

krijgen we dan.

De laatste jaren is het parkje verlevendigd. Met de oplevering van het 

Verborgen Geheim zijn er weer kinderen gekomen die de hele dag 

op en rond het grasveld spelen. Met name de berg zand en grond 

op de bouwplaats waar later dit jaar nog huizen zullen verrijzen, 

is mateloos populair. Er worden kastelen gebouwd, mountainbike-

routes uitgefreesd, skateboarders gelanceerd en in de sneeuwrijke 

winterweek gleed menig slee of skiër naar beneden. Met enige 

regelmaat sjokt een tot aan zijn oren in de modder gemarineerde 

jongeling van de berg af naar huis.

In het parkje zijn tegenwoordig de bankjes een groot deel van de dag  

bezet. Groepjes mannen spreken af om gezamenlijk een biertje te  

drinken, of men werkt er zijn shoarma, köfte of turkse pizza naar binnen.  

Het lijkt ook wel alsof er veel meer honden in het dorp zijn komen 

wonen. In allerlei vormen en maten zie je ze het grasveld oversteken. 

De parmantige poedel die trippelt achter haar gepermanente bazin, 

de pitbull die net zo venijnig grimast als zijn begeleider, de blonde hond  

die in China gered is voordat hij in de soep verdween of de grote  

hond die na het overleiden van zijn baasje door een nieuwe familie 

geadopteerd is. 

Een andere naam voor de groenstrook zou Koedood Park kunnen 

zijn, naar het riviertje de Koedood die er ooit stroomde. Er zou dan 

ook weer water teruggebracht moeten worden. Daar is wel een 

oplossing voor: het eenzaam leegstaand gebouw dat ooit ‘De Kolk’ 

was is waarschijnlijk, net als de rest van de buurt, buitendijks en 

ongeheid. Als de bovenbouw afgebroken wordt, blijft er een betonnen 

kelderbassin over die uitstekend dienst kan doen 

als vijver die de naam ‘De Kolk’ eer zou aandoen.

  

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

Dodenherdenking 
Parmentierplein
Dinsdag 3 mei hield de Britse Luchtmacht 

(RAF) een herdenkingsdienst in het Waal-

havengebied bij het Parmentierplein.  

Tijdens de oorlog was hier een vliegveld 

gevestigd. Zeven Britse vliegers kwamen 

tijdens hun werk om het leven. Ter ere 

hiervan is een monument onthuld.

Afsluiting
Van dinsdag 24 t/m zondag  

29 augustus is de intentie 

om het Quarantaine-terrein 

af te sluiten. Het gebied, 

waaronder het strandje aan 

de Maas, zal dan niet voor publiek 

toegankelijk zijn vanwege een evenement. 

Er zijn vrijkaarten beschikbaar voor Heij-

platers. Kijk voor meer informatie op blz. 3.

Brand Julianakerk 
inspiratiebron

Veel bewoners 

waren aan-

gedaan toen 

de Julianakerk 

uitbrandde 

(zie pagina 8). 

Heijplater Erik Bosrand schilderde naar 

aanleiding van dit gebeuren de brand  

uit zijn hoofd. 
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