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Op nummer 12B heeft in de jaren 60 de familie Veldmeier gewoond en op 14A de familie 

Pelkman. Cor Pelkman was jaren lid van Muziekvereniging “Dockyard”. Na de renovatie 

heeft de familie P. Bakker op nummer 24B gewoond. 

We slaan linksaf en gaan voor het badhuis langs. 

De gebroeders Koert verlieten, net als in veel andere huishoudens gebeurde, ieder vrijdag hun 

huis met een bundeltje kleren en een handdoek onder de arm om naar het badhuis te gaan. Als 

je te lang in de badruimte bleef werd er op de deur gebonkt dat je op moest schieten. 

 

 
 

1915 – Badhuis Vestastraat (foto stadsarchief Amsterdam/Architectenbureau Baanders). 

 

Vanaf de jaren 50 stond voor de OLS Het Zaathout elke maandag de bus van de Spaarbank 

Rotterdam, waar men geld kon storten, dat werd bijgeschreven op het spaarbankboekje. 

 

 
 

1951 – Spaarbank-bus (foto A. van Engelen).  
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We lopen voor langs het badhuis door het steegje naar de Courzandseweg en gaan daar naar 

links. 

 

 
 

1915 - Courzandseweg 17 t/m 28. 

 

Rechts van het laantje woonde op nummer 13 de familie J. Vermeer en op 11 die van Van 

Hees. 

Voor beambten en de hoofd onderwijzers der school werden enige “twee onder een kap” 

woningen gebouwd, de huurprijs voor die woningen bedroeg in 1915 de somma van Fl. 2,72 

per week. 

 

 
 

1925 - Courzandseweg 22 t/m 25. 
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Tegenover nr. 23, waar voor de oorlog de familie van Heest woonde, was tot 1936 de 

Heijschehaven met de ark van Slumps, waar men bootjes kon huren. Verder lagen er over de 

hele lengte van de Courzandseweg arken en andere vaartuigen in het water. 

 

 
 

1924 – Arken in de Heijsche haven (foto A. van Engelen). 

 

Vanwege de uitbreiding van de Heijschehaven in 1936 werd het zwembad verplaatst naar de 

Heijschekade en kwam aan de Courzandseweg de ark van de familie Erkelens te liggen. 

Meneer Erkelens werkte voor het baggerbedrijf Prins uit Sliedrecht. Het verhaal ging dat wie 

aan boord ging van de ark, zijn klompen uit moest trekken, maar de hond van de bewoners 

mocht wel gewoon met zijn modderpoten doorlopen.  

 

 
 

Ark van Bertus v.d. Schoor en Teuntje v.d. Schoor- Duivendijk (foto oudheidskamer Pernis). 
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Na de oorlog kwamen er in de woningen aan de Courzandseweg ander leidinggevend 

personeel te wonen. Zo kwamen er de families Mastenbroek op 22, P. van der Knaap op 24 en 

Anceaux op nummer 25 wonen. In de oorlogsjaren woonde op nummer 26 de familie De 

Bakker, vervolgens ir. Dassen. Vanaf de jaren 60 tot eind jaren 80 heeft de familie Bezemer er 

gewoond. De heer Bezemer plaatste als hobby-imker een aantal bijenkorven op de volkstuin. 

Verder was hij lid van de Wijkraad voor Heijplaat voor de PvdA. 

 

 
 

1986 – dhr. Bezemer als imker (foto Volkstuinvereniging Heijplaat). 

 

Voor en tijdens de oorlog woonde op nummer 27 de familie de Boer. In latere jaren was dat 

de familie H. ‘t. Hart en vandaag de dag is het de woning van J. van Hattem. 

Ruim 80 jaar geleden werd nr. 28 bezet door de familie Bakker, een groot gezin. Een aantal 

leden van die familie nam deel aan het verzet op Heijplaat tijdens de 2
de

 wereldoorlog. 

In de jaren 60 werden er in de machinefabriek van RDM assen gedraaid voor Fiat. Eén van de 

controleurs van dat autobedrijf kwam toen met zijn aanhang op nummer 28 te wonen, de 

familie Ravalico. Later woonde in dat pand Rob Koedam, die jarenlang de voorzitter was van 

de Vereniging van Huurders Heijplaat.  

 

 
 

1915 - Courzandseweg 26 t/m 29 (foto VWH). 
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De familie Oldenhof van 29, verhuisde later naar nr.24. Inmiddels staat al ruim 40 jaar nr.29 

op naam van de fam. Bruinsse. Chiel was de bevelvoerder, 1
e
 brandmeester van de 

bedrijfsbrandweer van de RDM en van de vrijwillige brandweer van Heijplaat. 

 

 
 

Demonstratie van de brandweer (foto Piet Scherpenisse). 

 

Op de nummers 30 woonden na elkaar de hoofdonderwijzers van de Openbare Lagere School, 

o.a. de heren Ter Horst, Hoekman, de Jong en Rozendaal. Er naast op de hoek woonde de 

heer van Walsum, niet te verwarren met de hoofdonderwijzer van de Christelijke school, dat 

was een andere van Walsum. In dat hoekhuis op nr. 31, woonde in de jaren 70 de familie De 

Moor. We lopen de hoek om en gaan de Letostraat in. 

 

 
 

Winter 1988 - Letostraat (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 
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Hier zien we de klokgevel-woningen die eigenlijk op de monumenten lijst zouden moeten, 

ware het niet, dat zij in 1991 zijn afgebroken en daarna weer zijn herbouwd in de originele 

vorm. Het enige dat niet teruggekomen is, is het vijvertje in het midden. Voor de herbouw van 

de woningen werd destijds een gepensioneerde metselaar aangetrokken, die met zijn 

vakkennis een aantal jongens bij bracht hoe de klokgevels weer in de oude stijl terug te 

bouwen. 

 

 
 

1966 – Letostraat duikelpalen voor school (familiearchief van der Stoep – Versluis). 

 

Gedurende de afgelopen 60 jaar hebben verschillende families in de Letostraat hun domicilie 

gehad. Zo woonde op nummer 24, het hoekhuis met de serre, eind 50er begin jaren 60er jaren 

de familie C. Lange. Opgevolgd door de familie Hofman, die er eind jaren 80 weer vertrok. 

Ook de familie K den Boer heeft er korte tijd gewoond. Eind jaren 60 kreeg RDM veel 

werknemers uit Limburg, die ook gehuisvest werden op het tuindorp. Zo kwam bijv. de 

familie Dohmen op Letostraat 22 wonen. Joh Dohmen was vanaf de start van het 

Wijkcentrum Heijplaat in 1981 voorzitter van de beheercommissie. Die functie vervulde hij 

tot aan 1994.  

 

 
 

1990 - 1
e 
Bouw- en beheercommissie van Wijkcentrum (foto Wil Mangelsdorf). 
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Op nummer 20 woonde de familie B. Bouwman. Met ernaast op nummer 18 de familie W. 

Visser. Daar weer naast op het midden van het blok op 16 woonde de familie B. Huizer, Die 

aan de andere kant als buur de familie den Hollander had. Na de nieuwbouw kwamen de 

gebroeders Koert er wonen. John en Dirk zijn beiden lid van de Culturele Commissie 

Heijplaat. John, vanaf de oprichting actief voor de commissie, is voor al zijn vrijwilligerswerk 

geridderd. 

 

 
 

1917 – Letostraat. 

 

In 1915 werd er voor de woningen een vijver aangelegd, op die plek ligt nu een bloemperk. 

Op nummer 14 woonde de familie F. Visser, Frank zat jaren bij de bedrijfsbrandweer en was 

ook vrijwilliger bij de voetbalclub SV RDM. Op nummer 12 woonde ooit de familie Den 

Adel, en er na de familie D. Koert. Na de nieuwbouw was het Piet Boukes jr. zijn adres. Tot 

de bewoners van nummer 10 hoorde een bekende Heijplaatse wielrenner, Brecht van der 

Vlist. Op nummer 8 woonde ooit de familie W. Meinders net als het uit Limburg afkomstige 

gezin Evers. 

 

De Letostraat is vernoemd naar het vrachtschip “ Leto” in 1914 in opdracht van 

“Maatschappij Zeevaart” bij de RDM gebouwd onder bouwnummer 43. Het schip voer op 4 

januari 1916 met een lading tarwe op weg naar New York, op de Noordzee ten zuiden van het 

lichtschip “Gallooper” op een Duitse mijn, waarna het zonk. Alle bemanningsleden konden 

worden gered. 

 
 

Vrachtschip Leto (www.shipmotons.nl Roel Zwama). 
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We lopen naar links en gaan de Vestastraat in. 

Daar woonde voor de oorlog op nummer 34b, op de bovenverdieping de familie den Otter. 

Opgevolgd na de oorlog door de familie van Ooijen. Op nummer 34a woonde familie 

Snijders. Mevrouw Snijders werkte in de jaren 50 en 60 bij “Magazijn Elck Wat Wils”. 

Verder woonden er op 32b P. Koudstaal, op 32a de familie Spruit, op 30 de familie Scheuller 

en op nummer 28 de familie Wim van Gennip. Ook de familie Korteweg heeft in dit rijtje 

gewoond. 

Aan de westzijde op Vestastraat 33 woont sinds de jaren 50 de familie J.H. Dorst, Zij hadden 

als een van de eersten op Heijplaat een televisie. Zodoende kwamen alle kinderen uit de buurt 

woensdag- en zaterdagmiddag bij hun naar het kinderuurtje kijken, Zwiebertje, Pipo de 

Clown, Dappere Dodo en Ivanho. Jaap Dorst was brandweerman en gaf leiding aan de 

jeugdbrandweer.  

 

 
 

1964 – Ploeg van de jeugdbrandweer Heijplaat (foto H. Dorst). 

 

Op nummer 31 woonde in de jaren 50 en 60 de familiev.d. Ent en na die tijd tot begin jaren 90 

woonde de familie P. Kooi er. Piet is op dit moment het oudste lid van de 

Volkstuinvereniging Heijplaat.  

 

 
 

1915 - Vestastraat  nummer 33 t/m 19. 
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In de jaren 30 woonde de familie van de Knaap in de Vestastraat. In de jaren 50 woonde het 

jonge gezin van L.Vermeer in bij de familie Van Wingerden op nr. 29. Zo’n tiental jaar later 

woonde op dat nummer de familie Brasker, van wie zoon Rinus inmiddels vele jaren in het 

bestuur van SV RDM zit. Na de familie Brasker betrok familie C. Speelman de woning.  

 

In 1916 werd op Vestastraat 27 door vrijwilligers “Bluseenheid 53” opgericht. 

De leden van deze vrijwillige brandweereenheid waren tevens lid de bedrijfsbrandweer van de 

RDM. 

 

 
 

1925 - Brandweergarage en het Jonggezellenhuis. 

 

De vrijwillige eenheid heeft geregeld meegeholpen om branden te blussen in de haven o.a. die 

op de ss. Nereus op 20 juli 1928 en ook op 10 oktober 1941 toen de loodsen van Hanno en Co 

in vlammen op gingen. In 1948 is de bluseenheid omgenummerd naar bluseenheid 90, in 1957 

werd dat weer veranderd in 711 en in 1969 kwamen de letters KHP in de plaats van de cijfers. 

 

 
 

1 mei 1961 – Brandweerdemonstratie tussen pier 6 en 7 (foto P. Scherpenisse). 
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In de jaren 50 woonden 2 nog jonge gezinnen op nummer 25, boven de familie Adrichem en 

beneden die van Blokdijk. Sinds begin jaren 60 bewoont de familie Ober het hele pand. Jan, 

de heer des huizes, hoort tot de oprichters van de Vereniging van Huurders Heijplaat. Op nr. 

23 heeft vele, vele jaren de familie J. Besterveld gewoond. Omdat een van de gezinsleden 

moest kuren, werd er aan het huis een serre gebouwd.  

 

 
 

31-02-1938 – Uitdelen beschuit met muisjes in de Vestastraat (foto VWH). 

 

Vanaf 1964-1987 woonde de familie C. van der Stoep op nummer 23. Zoon Leen was vanaf 

1967 tot 1971 voorzitter van CJV/YMCA Heijplaat en vanaf 1971 tot 1981 bestuurslid. 

Bovendien was hij in zijn tienerjaren lid van de Heijplaatse jeugdbrandweer. Zijn broer Goof 

was vanaf 1969 – 1981 voorzitter van jongeren “Sociëteit Kadans” en vanaf 1972 -1981 

voorzitter van het CJV/YMCA Heijplaat. Ook is hij nog voorzitter geweest van 

“Jongerensociëteit Quintin”.  

 

 
 

Februari 1972  - YMCA (foto familie archief van der Stoep – Versluis). 
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Op nummer 21 woonde in de jaren 50 de familie H. Vermey, hij was lasser en de familie 

Blokdijk woonde bij hun in. In de jaren 60 woonde de familie C. Schrijvers, daarna de familie 

J. Heijkoop en daarna de familie W. Korteweg. Op dat moment woonde Wim ongeveer 

tegenover zijn ouderlijk huis waar hij in de jaren 20 woonde. 

 

Het Vestaplein en de Vestastraat zijn vernoemd naar een vrachtschip dat in1907 gebouwd 

werd bij de RDM (bouwnummer 9) ten behoeve van de Koninklijke Nederlandsche 

Stoomboot Maatschappij. 

Het schip is op 8 mei 1940 in Duitse handen gevallen en op 14 mei 1944 door een geallieerde 

luchtaanval bij Terschelling tot zinken gebracht. 

 

 
 

Ss. Vesta ( www.shipmotions.nl ). 

 

We lopen rechts voor de Gigant langs, het laantje in en komen weer op de Rondolaan. 

 

 
 

1915 - Rondolaan  

 

De Rondolaan loopt raar, want dit deel ligt in het verlengde van de Alwinastraat. 

Hier woonden o.a. de families Verhiest, Walgaard, Van Daalen en Verhoeven. Piet 

Verhoeven heeft jarenlang in het bestuur van voetbalvereniging RDM gezeten.  
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In de jaren 40 en 50 woonde op nummer 38b de familie A. Nederlof, hij was dokknecht. Op 

nummer 39a woonde H.A. Evenwel, die expeditieknecht was en op 41a woonde J.C. v.d. 

Berg.  

 

 
 

Ca. 1929 – Buurtkinderen geportretteerd voor Rondolaan 43 (foto familie Evenwel). 

 

Op de hoek van het laantje nummer 43, was in de jaren 60 het huis van de familie Van der 

Beek nu woont de familie R. Brasker er, het al eerder genoemde bestuurslid van de SV RDM. 

 

 
 

1965 – SV RDM (foto A. van Engelen). 

 

Op de andere hoek van het laantje woonde de familie Hooimeijer. Na de renovatie was dat 

familie B. van Ooijen. Bart was de oprichter van de Stadsboerderij de Hey. 

Verder op de laan woonden de families Blaak en Boender. 



Pagina 198

 

 
 

Ss. Rondo ( www.shipmotions.nl ). 

 

Rondolaan en Rondoplein kregen net als de andere straten op Heijplaat de naam van een schip 

dat gebouwd was bij de RDM. De kiel van de ss. Rondo (bouwnr.42) werd op 01-12-1913 

gelegd in opdracht van Stoomvaart Maatschappij Nederland. Het vracht-passagiersschip met 

accommodatie voor 20 passagiers deed vele jaren dienst en werd in 1933 in Genua gesloopt. 

 

Vanaf de Rondolaan gaan we rechtsaf het Rondoplein op. Op de hoek op nummer 1B woonde 

in de jaren 50 het gezin Westerhoud. Na de renovatie werd dat het onderkomen van de familie 

R. Visschraper. Rinus was een echte vakbondsman en heeft voor de FNV in de 

ondernemingsraad van de RDM gezeten. Ook was hij lid van de Wijkraad voor Heijplaat 

(PvdA) en een fervent amateur fotograaf. 

 

 
 

1925 - Rondoplein (foto VWH). 
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Gedurende de jaren 50 en 60 woonde op nummer 2 de familie Koutstaal – Besterveld en op 

nr.3, waar voor de oorlog de familie Meinster woonde, vond inmiddels de familie Klaassen 

haar thuis. Op nummer 4 woonde in de 50er jaren de familie C. Lange, gevolgd door de 

familie Gravendeel. Daarna zou de familie Zwaal die woning betrekken. Ed Zwaal, de latere 

onderwijzer van SWS “De Klaver”, was eerst schoolmeester op de O.L.S. “Het Zaathout” en 

“De Ostrea”.  

Op nummer 6 heeft, vanaf 1915, ruim 40 jaar de familie de Waard gewoond.  

 

 
 

1916 - Kinderen van het Rondoplein en Vestastraat voor Vestastraat 33 (foto Frans Polak).  

 

 
 

1935 Tuin van Rondoplein 6 Gretha de Waard met vriendin (foto Frans Polak). 

 

De jongere kinderen van de familie de Waard waren lid van het kinderkoor Dockyard, de 

ouderen zaten op het gemengd koor en de toneelgroep. 
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1925 – gemengd koor (foto Frans Polak). 

 

Van 1955 tot 1964 woonde het gezin Cornelis van der Stoep op Rondoplein 6. De directeur 

van de RDM, dhr. Karel van der Pols, zorgde er persoonlijk voor dat in hun huis een douche 

werd aangelegd, die noodzakelijk was i.v.m. de wisselbadentherapie die hun jongste zoon 

moest ondergaan. Zodoende hoorde familie Van der Stoep tot een van de eerste 

arbeidersgezinnen die niet naar het badhuis hoefden voor de wekelijkse douchebeurt. 

De kinderen Van der Stoep waren lid van het kinderkoor “Philomena” en later van de GJO. 

Daar mee gingen zij jaarlijks op kamp naar Garderen of Nieuw Millingen en later naar “De 

Koebel” op Burgh-Haamstede. Behalve het kinderkoor bestond er ook een gemengd koor, 

allebei geleid door dhr. De Lange. Jaarlijks gaven de koren een uitvoering in de grote zaal van 

Courzand.  

 
 

1962 - Musical “De Hofmaarschalk” (foto familie archief van der Stoep – Versluis). 
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Vanuit de Letostraat lopen we langs de locatie waar in 1916 de schippersschool verrees. Na 

de schippersschool lopen we het Rondoplein op, in het midden stond de muziektent die in 

1929 door de jongens van de leerschool van de RDM was gebouwd. 

 

 
 

1925 – Muziektent Rondoplein rechts schippersschool (foto Frans Polak). 

 

De muziektent werd opgeleverd op 26 augustus 1929. Toen in 1938 architect Samuel de 

Clercq de opdracht kreeg om een nieuw muziekpaviljoen te bouwen verhuisde de oude 

muziektent naar een nieuwe bestemming in de stad Leiden. 

Het nieuwe muziekpaviljoen “Prinses Beatrix” werd op 29 april 1938 geopend. 

 

 
 

1938 - Bouw muziekpaviljoen “Prinses Beatrix” (foto Rotterdamsch Nieuwsblad). 
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29-04-1938 - De ingebruikname van Muziekpaviljoen “prinses Beatrix” (foto VWH) 

 

Er werden tal van evenementen gehouden in en rond “de koepel” zoals het paviljoen in de 

volksmond genoemd wordt. Muziekvereniging “Dockyard” gaf er o.a. concerten en vierde er 

in mei 2015 haar 100 jarige bestaan. 

 

 
 

1938 - Muziekvereniging “Dockyard”. 
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1965 – ontvangst Sint Nicolaas op het Rondoplein (foto Jannie van den Ouden – de Bruin). 

 

Ieder jaar tot 1980 werd op de laatste of een na laatste zaterdag van de maand Sint Nicolaas 

hier in de koepel officieel verwelkomd door de voorzitter van de Wijkraad voor Heijplaat.  

Op 5 mei 1980 organiseerde “Sociëteit Kadans” samen met “Sociëteit Quintin” het 

Koepelfestival. Het was een drukte van jewelste op het plein, met optredens van verschillende 

bands, die vaak op een of andere manier binding hadden met Heijplaat. 

 

 
 

Optreden Solaris, de band van Rob van Dam (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 
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10 jaar later vond er op het plein het eerste Opzoomer festival plaats. Daarbij gaven bijna al 

de verenigingen acte de préséance. 

 

 
 

1990 - Opzoomer festival (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 

 

Tijdens de winters als het lang blijft vriezen, spuiten vrijwilligers het plein op en kan er 

worden geschaatst en sleetje gereden. 

 

 
 

1988 - Rondoplein in de sneeuw (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 
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Winter 1998 - Rondoplein (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 

 

In de jaren 50 en 60 woonde op nummer 12 de familie P. van der Burg en op nummer 14 het 

gezin Van de Knaap. Na de oorlog woonde hier de familie Vink. 

Op 16 mei 2015 vierde Muziekvereniging Dockyard haar 100 jarig bestaan op het 

Rondoplein. 

Op Rondoplein 16 woont vandaag de dag familie J.C. Liedermooij.  

De huizen van Rondoplein, Rondolaan en Sirrahstraat werden door het opblazen van de 

havenkranen tijdens de oorlog, flink beschadigd. 

 

 
 

1945 - Opgeblazen kranen Waalhaven (www.shipmotions.nl N.v. Viegen/T. v. Leeuwen). 
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Tot voor kort was het Rondoplein begin en eindpunt van bus 68. Tot de jaren 70 lag dat punt 

aan de noordkant maar werd toen naar de zuidkant verplaatst.  

In de jaren 20 reed een particulier busbedrijf de route Pernis - Heijplaat - Vliegveld 

Waalhaven - Brielschelaan - Grote Markt en andersom. 

 

 Chauffeur J. ’t Hart van de particuliere busdienst (foto familiearchief J ’t Hart).  

Op 16 februari 1929 startte het nieuwe bedrijf RET, buslijn F, Vlaskade – Rondoplein. Op 15 

juli 1935 nam de RET de busdienst die RTM met Pernis onderhield, over. Waarna lijn F 

doorgetrokken werd naar voornoemd dorp. 

 

1935 – Buslijn F naar Heijplaat Grondheerenstraat (foto A. van Engelen). 
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Op 1 november 1953 werd Lijn F opgeheven en vervangen door buslijn 35, die de route 

Rondoplein - Jongkindstraat reed. Vanaf 2 september 1967 verbindt bus 68 Heijplaat met het 

Zuidplein. Al bestaat er nog wel een halte Rondoplein, het eindpunt van de bus ligt sinds 2015 

bij de Blauwe Poort in de Heijplaatstraat.  

 
 

1957 – Bus nummer 35 op Jonkindstraat (www.vandeneyk.com ). 

  

We vervolgen onze wandeling en gaan naar rechts verder de Rondolaan op. Zo’n 65 jaar 

geleden woonde op 58 de familie Slingerland. Pa Slingerland was de kapitein van de 

Dockyard III. Het gezin had familie in Noorwegen wonen en als Harald en Jens in de vakantie 

naar Nederland kwamen, dan speelden zij met de buurtkinderen op het Rondoplein. 

 

 
 

Dockyard III (www.shipmotions.nl ). 
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Op nummer 60 woonde de familie Dieleman. 

 

Tegenover het blok Rondolaan 62 en 64 was de ingang van het RDM voetbalterrein. 

In 1965 vierde zowel Muziekvereniging Dockyard als SV RDM hun 50 jarig bestaan. 

 

 
 

Opening voetbalvelden RDM aan de Rondolaan (foto VWH). 

 

 
 

1967 – Sloop voetbalvelden RDM (foto A. van Engelen). 
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Bij de Sirrahstraat gekomen, gaan we rechtsaf die straat in. 

 

 
 

1920 - Hoek Sirrastraat – Rondolaan (foto VWH). 

 

De familie H. Vertboom, verhuisde na jaren op nummer 5 te hebben gewoond, ongeveer 60 

jaar geleden naar Barendrecht. Vanaf die tijd tot aan de renovatie woonde de familie Noels er. 

Sjaan Noels was vroeg weduwe en zij bood, bij tijd en wijle, onderdak aan gastpredikanten 

die van ver kwamen om ’s zondags in de Elimkerk te preken. Zo kwam één maal per jaar 

dominee Zelle een man met ravenzwart haar en neef van Mata Hari, helemaal uit Friesland 

om op Heijplaat te prediken. Na zo’n logeerpartij bleek duidelijk dat hij zijn grijze haar had 

geverfd: het kussen van het bed en ook de badkamer zag na afloop van zijn logeerpartij 

ravenzwart.  

 

Nu woont de familie P. Scherpenisse al weer jaren op nr. 5. Ook Piet zat bij de vrijwillige 

brandweer van Heijplaat en de bedrijfsbrandweer van de RDM. Op 19 februari 1966 deed hij 

mee aan de actie “Eten voor India”. Die huis aan huis actie op Heijplaat bracht f 6.440,00 op, 

daarvan had de brandweer f 1.600,00 ingezameld. 

 

 
 

19 februari 1966 actie “Eten voor India” (foto Piet Scherpenisse). 
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Op nummer 7 was de Bouwmaatschappij gevestigd met o.a. Bertus de Zeeuw en op nummer 

11 de familie Poolen. Op het hoekje op nummer 13 woonde in de jaren 50 de familie J. v.d. 

Steen en vanaf de jaren 60 familie Hoppe. 

 

De Sirrahstraat kreeg de naam van het vrachtschip dat in 1917 gebouwd werd (bouwnummer 

62) voor Nievelt, Goudriaan en Co. De Sirrah werd 25 jaar later, op 5 februari 1942, voor de 

kust van Bermuda tot zinken gebracht door de Duitse U-boot U109. 

 

 
 

Ss. Sirrah (www.shipmotions.nl ). 

 

We lopen naar rechts de Alcorstraat in en houden de rechterkant aan, de oostzijde.  

Op nummer 8 woonde familie de Ruiter, mevrouw de Ruiter heeft tot aan haar 90
e
 jaar 

vrijwilligerswerk gedaan. Zo was zij jaren lang secretaris van de Buurtvereniging Heijplaat, 

lid van de EHBO-vereniging Heijplaat en lid van de Wijkwelzijnsgroep. Tot aan haar dood 

was ze trouw lid van de Julianakerk en van de Christelijke Vrouwen Dienst. Ook bezocht ze 

veel oudere en zieke mensen op het dorp. Eigenlijk vond ze zichzelf te jong om op haar 90
e
 te 

stoppen met al het vrijwilligerswerk. 

 

 
 

1933 – Alcorstraat. 
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Op nummer 4 woont de familie L. Reker. Lammert was jarenlang dirigent van het 

Accordeonorkest en gaf muzieklessen via het klavarscribo systeem.  

 

 
 

1963 – vakantie Accordeongroep Miboa in Dorst (foto Jannie van den Ouden – de Bruin). 

 

Op de hoek op nummer 2 woont de familie B. van de Elm, Bob was geruime tijd werkzaam in 

de zware apparatenbouw, maar had als hobby het repareren van radio’s en televisies. 

Aan de linkerkant (westzijde) op nummer 19 woonde eerst familie A. v.d. Berg en daarna de 

familie Blauw. Op nummer 17 was het de familie W. Moret en in de jaren 70 en 80 de familie 

J. Vermeer. Joop deed veel vrijwilligerswerk, o.a. op de kinderboerderij. 

De familie D.W. Motz woonde van 1948 – 1955 op nummer 15 en van 1937 – 1948 een deur 

ernaast op 13. Dirk was hoofdbaas van de lassers, na zijn pensionering werd vanuit de RDM 

nog geregeld een beroep op hem gedaan vanwege zijn vakkennis.  

 

 
 

Winter 1946 – Willy Motz, Alcorstraat (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 
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Vóór de familie Van Hengel woonde op nummer 1 de familie P. Stuit, toevallig was men in 

beide gezinnen lid van de Turnvereniging “Willen is Kunnen” Vanaf eind jaren 70 woonde de 

familie G. Mangelsdorf in dat huis. Wil Mangelsdorf heeft op Heijplaat veel vrijwilligerswerk 

gedaan. Zo was zij lid van de Beheerscie. Wijkcentrum Heijplaat en bestuurslid van de 

Vereniging Wijkbewoners Heijplaat. Voor haar jarenlange inzet voor de wijk is ze beloond 

met de Vrijwilligersprijs van het Jaar en de Karel de Stoute speld. Ook vandaag de dag is zij 

actief, o.a. met het eetproject voor alleenstaande ouderen. 

 

In de oorlog logeerden, als het ware bijna in het hol van de leeuw, joodse onderduikers bij een 

gezin in de Alcorstraat, De twee meisjes, een tweeling, zijn later door het verzet elders in het 

land onder gebracht. Omdat hun echte namen niet bekend waren, heeft niemand kunnen 

achterhalen of zij de oorlog overleefd hebben. 

 

 
 

Links en rechts twee onderduikers (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 

 

De Alcorstraat en de Turbiniastraat liggen op het laagste punt van Heijplaat, in 1953 stond het 

water in de huizen ca. 1,25 meter hoog. 

 

 
 

1953 – Alcorstraat, het water was al aan het zakken (foto A. van Engelen). 
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April 1989 - Alcorstraat (foto E. van der Schee).  

 

We gaan naar links de Turbiniastraat in. Op nummer 4 woonde de familie J. v.d. Veen met 

zijn gezin. Jo was jaren lid van het “Dockyard mannenkoor”.  

 

 
 

1982 – Dockyard Mannenkoor in het Wijkcentrum Heijplaat (foto Wil Mangelsdorf). 
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Nr.4 is nu het adres van de familie G.J. den Boer, Gert-Jan en Ria zijn voormalige 

bestuursleden van sociëteit Kadans en Quintin. Beiden hebben ook aan de wieg gestaan van 

Vereniging Sociëteit “De Kolk”. Verder heeft Gert-Jan nog in het bestuur van de Vereniging 

van Wijkbewoners gezeten en was hij een van de leden van de Beheercommissie 

Wijkcentrum Heijplaat. Samen met Gert-Jan lieten we in 1990 een Jongerenprotest horen en 

zien bij de Energiehal. Naar die locatie moest de gemeenteraad namelijk uitwijken omdat de 

publieke tribune in de raadszaal te klein was om de hele bevolking van Heijplaat getuige te 

laten zijn van de raadsvergadering.  

 

 
 

Beeld het sloopplan aan de galg gehangen (foto G.J. de Boer). 

 

Op nummer 6 in de Turbiniastraat woonde de familie C. Dekker en op nummer 10 Arend 

Noordzij, die bokschipper was, onder meer op de Bison. 

 

 
 

Dockyard I en bok Bison (www.shipmotions.nl ). 
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Tussen 1951 – 1955 was op nr. 10 het thuis van familie C. v.d. Stoep. Cor was ijzerwerker, 

maar zijn vrije tijd besteedde hij op Volkstuinvereniging Heijplaat (1952-1988).Ook hij zong 

in het Christelijk gemengd koor “Eupohonia”.  

Op nummer 12 woonde tot 1954 de familie C. Brouwer. Hun buurman was de bankwerker W. 

van Helten, die met vrouw en kinders op 14 woonde. Hij had als buurman op 16 

 Piet v.d. Berg, vormer van beroep. 

Aan de andere kant van de Turbiniastraat woonde op nummer 7 de familie Stichter. Na de 

renovatie betrok de familie H. Spoor die hoekwoning. In die tijd werd het protest tegen de 

sloop van Heijplaat georganiseerd, Henk, Antje en dochter Jannie waren hierbij altijd 

prominent aanwezig. 

 

 
 

Raadsvergadering Energiehal (foto VWH). 

 

Op nummer 9 woonde in 1916 ook een gezin waarbij de vader schipper was, helaas konden 

we de naam niet achterhalen.  

 

 
 

Ca. 1923 - Turbiniastraat 9 (foto Frans Polak). 
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Op nummer 11 heeft de familie H. Veldhoven ruim een halve eeuw gewoond. Vanaf 1956 tot 

heden woont de familie G.v.Kaam er. Gerrit zat vanaf de jaren 60 tot eind jaren 70 in de 

leiding bij de jongensclub van de GJO en ging ook altijd mee als leiding van het GJO-kamp. 

 

 
 

GJO-kamp De Koebel 1968 (familie archief van der Stoep – Versluis). 

 

Op nummer 13 woonde de familie Meijboom, Jo was kapitein van een van de “Dockyards” en 

prominent lid van het Hervormd Koor Heijplaat. Zijn vrouw Jopie was gedurende vele jaren 

het gezicht van de commissie der gevallenen, leidster van de Zondagsschool “Laat de 

Kindekens tot mij komen” en kosteres van de Hervormde kerk. Voor al dat werk is zij 

onderscheiden met een ridderorde. Na de renovatie kwam de familie F. Visser op 13 wonen. 

Ook Frank was lid van de vrijwillige brandweer en de bedrijfsbrandweer.  

Op nr. 15 woonde de familie L. Rumph, Leendert van Rumph was vanaf 1 december 1911 

kapitein bij de RDM. 

 

 
 

Dockyard II en raderboot veerboot Koningin Wilhelmina (www.shipmotions.nl Arie Aalbers). 


