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Verantwoording Heijplaat Post is financieel 
mogelijk gemaakt door onze subsidiegevers, 
sponsors en advertentie-inkomsten.  
Wij hebben de volgende uitgaven gedaan: 
onkostenvergoeding redactie (6%) en gast-
redacteuren (20%), kosten opmaak (21%), 
kosten drukwerk (49%) en distributie- en 
administratiekosten (3%).

Deze uitgave is, naast alle vrijwilligers, mogelijk  
gemaakt door stichting WIJPLAAT en onder-
staande subsidiegevers en sponsors. 

Het wordt kouder maar ook gezelliger. Lekker in het weekend 

met de familie eten. Misschien lekker knus onder de dekens 

films of series kijken. Koud weer bestrijd je met een warme 

sfeer. Thuis in je warme pyjama bordspelletjes spelen i.p.v. 

een hoge energierekening. Geen dank voor de tip.

Sommigen doen even de laatste koopjes voor de feest-

dagen. Of gaan lekker na de feestdagen koopjes jagen.

Vergeet niet je afspraak bij De Kapper op de hoek te 

boeken. Maak kennis met Dana, de kapster met een  

passie voor knippen. Verwen jezelf met een knipbeurt. 

Wij zijn op bezoek geweest  

bij Metaal Transport. Pieter  

de Geus vertelt over de historie 

en toekomst van dit rasechte 

Rotterdamse bedrijf. 

De familie Koert blikt met 

ons terug naar de feesten in 

de Kolk. Brandonn Feenstra-

Escobar is een freelance data-analist. Daarnaast serveert 

hij Zuid-Amerikaans eten hier op Heijplaat. 

Helaas moeten we afscheid nemen van de Waterbus.  

We zullen de bemanning missen. Wij blijven strijden voor 

een goed alternatief. 

Bedankt Nina Brugman (redactielid) en Peter Breevoort 

(columnist) voor hun bijdragen aan alle vorige edities.  

Elke schrijver heeft een unieke schrijfstijl en daar zijn we  

erg blij mee. Mocht je als lezer ook een artikel willen 

schrijven, mail naar heijplaatpost@gmail.com.

Wij wensen alle bewoners van Heijplaat en onze  

contacten fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 

Wij wensen alle bewoners van Heijplaat 
en onze contacten fijne feestdagen en 
een gelukkig nieuwjaar! 

Welkom Winter!

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.

Activiteitenoverzicht Heijplaat

Kijk op www.heijplaatonline.com 

voor het actuele activiteitenoverzicht.

Misschien hebben jullie het al 
gemerkt of gehoord maar de 
AED’s op beide locaties (svRDM, 
Arie den Toomweg en restaurant 
Courzand, Courzandseweg) op 
Heijplaat zijn weggehaald. 

Tot mijn schrik kreeg 

ik een mail vanuit  

de Hartstichting.  

Zij schreven mij dat 

de huidige beheerder 

City AED zonder 

reden van opgaaf  

en zonder toestem-

ming onze AED’s van Heijplaat hebben 

weggehaald! Dit geldt overigens voor  

nog meer dan 70 andere locaties.

Een hele vervelende actie die de hart-

veiligheid in onze directe omgeving 

schaadt. De Hartstichting is druk bezig 

om spoedig nieuwe AED’s op onze beide 

locaties terug te hangen. Daarna zullen  

ze ook aangemeld worden bij hartslag.nu.

Ik ben boos en teleurgesteld, heb maanden  

geknokt om deze AED’s voor ons dorp te 

realiseren en nu deze actie. Hoop op snelle 

en adequate oplossing.

Maurice S.

We zagen al diverse mensen met camera’s en 
geluidsapparatuur rondsjouwen op Heijplaat.  
Nu treffen we Wouter Bijl, productieleider voor  
de speelfilm ‘STRIJDER’, op het Rondoplein.  
Volgend jaar zomer, na 25 dagen ‘schieten’, naast 
montage e.a. zaken, komt de speelfilm ‘STRIJDER’ 
uit. Een coproductie tussen Nederland en Duitsland 
met een budget van ongeveer 1,5 miljoen euro.

‘STRIJDER’ is een stoer, meeslepend op waarheid geïnspi-

reerd verhaal over de 12-jarige Rotterdammer die woont op 

Heijplaat; Dylan die zijn voetbaldroom in duigen ziet vallen 

als hij na een ongeluk in een rolstoel belandt. Zijn beste vriend 

krijgt zijn positie in het team, waar Dylans vader de coach 

is. Hij denkt dat hij alles kwijt is en nooit te zullen voetballen 

bij zijn Club Feyenoord maar tijdens zijn revalidatie raakt 

Dylan geïnspireerd door een succesvolle zoon van Rotterdam: 

Soufiane Touzani die met zijn positieve kijk op de wereld 

Dylan helpt zien dat er ook andere wegen zijn naar de top. 

Dylan heeft een doel: terugkomen in het team om samen  

met zijn vrienden de Cup te winnen - rolstoel of niet!

Niet te geloven 
en levens-
gevaarlijk!

Heijplaat filmlokatie
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oud

Tim (37), Chantal (37), Saar (10) en  
Roos (8) Koert.

Tim woont hier al zijn hele leven. Zijn ouders zijn ook hier 

geboren en getogen, want beide opa’s werkten bij de RDM. 

Chantal is sinds haar 11e vanuit Pendrecht naar Heijplaat 

verhuisd. Ze kende Heijplaat wel omdat haar grootouders  

op Heijplaat woonden. Haar opa zat op Personeelszaken  

bij de RDM. 

Zij hebben beiden prettige herinneringen aan hun jeugd  

op Heijplaat. Heijplaat is echt een verenigingsdorp.  

“Wij hadden een grote vriendenclub waar je mee kon spelen.” 

De ouders waren lid en vrijwilliger bij de verenigingen waardoor 

het een veilige omgeving was. Chantal was lid van turn- en 

gymnastiekvereniging WIK voor lessen aerobics en steps.  

Tim zat vroeger op voetbal bij svRDM. Het verenigingsleven  

is met de paplepel ingegoten. 

Op 16-jarige leeftijd zaten Chantal en Tim samen met  

de vriendenclub in de activiteitencommissie van de Kolk.  

Ze organiseerden feesten op thema’s afgestemd op het 

seizoen, zoals een Tropical party, Halloweenfeest, 

Koninginnedag, Nieuwjaarsfeest etc. Het werd 

gesubsidieerd door de gemeente en zij regelden 

de rest. Op zaterdag een feest en op zondag de 

hele dag samen opruimen. 

Op Koningsdag werd de Kolkslag gespeeld.  

Op het grasveldje (nu tussen de Kolk en Fresh 

Food Heijplaat) deden ze spelletjes. Heel Heij-

plaat was er. Volwassenen speelden tegen elkaar. 

Zo ook de kinderen. De brandweer kwam langs 

om schuim te spuiten. Het was echt iets om  

naar uit te kijken.

Dit mist er voor de jongeren van nu. Tim mist  

nu zonder twijfel ook het zwembad voor in  

de zomer. Samen met buren waren zij begon-

nen met het Halloweenfeest. Zij vinden het 

top dat nieuwe bewoners de traditie hebben 

overgenomen. Doe vooral mee aan alle 

optochten en activiteiten. 

Bijzonder weetje: Chantal en Tim zijn 20 jaar 

samen. Alle vrienden zijn ook ongeveer zo lang 

samen. Dit is typisch op Heijplaat.

‘Wij hebben 
echt de  
bèste jeugd  
gehad hier  
op Heijplaat’
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Wil jij ook in  
Oud & Nieuw?  

Stuur een 
mailtje naar 
de redactie!

& NIEUW

Zo’n zes jaar geleden is 
Brandonn met zijn vader 
verhuisd naar de Heysekade.  
Ze wonen daar met Taco en 
Salsa. Zijn vader werkte als Nederlandse 

marinier in Colombia en werd daar hals-

overkop verliefd op zijn moeder. Niet lang  

na hun ontmoeting werd Brandonn  

geboren. Na zo’n 3 jaar in Colombia te 

hebben gewoond besloten ze dat het  

leven in Nederland meer toekomst kon 

bieden voor het gezin. En verhuisden ze  

naar Rotterdam. 

Brandonn werkt momenteel als freelance 

data-analist en daarnaast organiseert  

hij sinds kort events met Zuid- Amerikaans 

eten: Chulofood. Pas sinds een paar jaar 

weet Brandonn dat hij koken erg leuk vindt. 

Vroeger kookte hij nooit en de weg naar  

de snackbar werd vaak bewandeld. Maar 

toen hij in Malta stage ging lopen, moest  

hij wel voor zijn eigen eten gaan zorgen. 

Daar is zijn passie voor koken ontstaan. 

Toen hij weer terugkwam in Nederland en  

zijn vader op Heijplaat was gaan wonen, 

was er geen enkele supermarkt of snackbar 

meer. Dat wakkerde de kookwoede alleen 

maar meer aan. In september 2021 beleefde 

Heijplaat de primeur met de start van 

Chulofood in de Huiskamer 2.0.

Voor wie nieuwsgierig is naar de ECHTE 

smaak van Colombia en Venezuela: 

binnenkort gaat Brandonn ook meekoken 

voor de buurtmaaltijd.

‘De Papi Chulo  
van Heijplaat’
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Update 
vanaf de
bouw-
plaats

Informatie vanuit 
de kunststof 
sorteerinstallatie

Afgelopen maanden zijn er intensieve gesprekken 

gevoerd over de verkoop van de kunststof sorteer-

installatie aan de Waalhavenweg. In de vorige Heij- 

plaat Post gaven we aan dat PreZero de installatie van 

de Europese Commissie moet verkopen. Er is inmiddels 

een koper gevonden maar bij het schrijven van dit stukje 

kon de naam nog niet worden genoemd. Kijk voor meer 

informatie bij de nieuwsberichten op www.prezero.nl. 

Samen met DCMR werken we aan een plan van aan-

pak, hiervoor hebben we regelmatig online overleg. 

In dat kader gaven we in oktober een rondleiding 

aan een aantal mensen van DCMR. We hebben hen 

meegenomen in de installatie en op het terrein zodat  

zij een concreet beeld hebben van onze activiteiten. 

Ook hebben we contact met het vliegenteam van 

Heijplaat. In november kwamen zij op bezoek in de 

installatie voor een informeel gesprek. We hebben  

vragen beantwoord, zorgen besproken en inzicht 

gegeven in de maatregelen die we nemen tegen 

insecten en geur. 

Dit is alweer de december editie van 
Heijplaat Post. Wij wensen u fijne feest-
dagen en een goede jaarwisseling.

Voor een aantal van de woningen van fase 7  

van Het Verborgen Geheim zijn uitzonderlijk  

lange heipalen gebruikt van wel 36 meter lang.  

3 weken lang is er met 2 heistellingen gewerkt:  

1 voor de 36 meter palen en 1 voor de 27 meter 

palen. Inmiddels is al het heiwerk verricht en zijn 

ook de funderingen geplaatst. Vanaf de 3e week 

november zullen de begane grond vloeren van 

de woningen worden gelegd. Daarna volgen de 

wanden, de vloeren en bouwen wij in rap tempo 

het casco van de woningen. Zoals het er nu naar 

uitziet, kunnen de kopers van de woningen van  

Het Verborgen Geheim fase 7, Kerst 2022 in hun 

nieuwe woning vieren.
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bedrijf

“Die ruimte hebben we ook wel nodig”, vertelt Pieter de 

Geus. “Sterker, nog, we werken ook nauw samen met onze 

buren J.C. Meijers. Vorige week hadden we drie zeeschepen 

aangemeerd, dat geeft misschien een idee over wat er 

allemaal aan opslag bij ons nodig is.”

Metaal Transport is een echt familiebedrijf. Pieter is de derde 

generatie, zijn opa (ook Pieter) richtte het bedrijf op in 1964. 

Dit deed hij nadat hij naar Indië was gestuurd, als logisticus. 

Toen hij weer terugkwam werd hem vanwege zijn achtergrond 

maar gezegd dat dan maar in Rotterdam moest gaan 

werken. Daar is hij uiteindelijk samen met een klant Metaal 

Transport begonnen. Eerst in de Mathenesserlaan, waar  

ze een kamertje hadden en zelfs de telefoon nog moesten 

delen. In de jaren ’70 kwam de eerste loods, in de jaren ’80  

de eerste havenkade. Halverwege jaren ’90 werd het bedrijf 

in Heijplaat gevestigd. Ze zijn bezig om de locatie in Heijplaat 

uit te breiden met de kade er tegenover. Dit is het oude 

overslagterrein van Uniport. 

Pieter: “Het opslaan van metalen is de laatste 20, 30 jaar  

flink gegroeid. Met name voor de Londense Metaal beurs 

(LME), de grootste handelsbeurs ter wereld voor metalen.  

Het meeste metaal komt uit zeeschepen en containers.  

Bij ons is lange of korte termijn opslag mogelijk in de loodsen. 

Daarna wordt het via de weg, het spoor en de binnenvaart 

door geleverd door heel Europa.” 

“Gemiddeld hebben we een of twee schepen per week.  

Deze worden in ploegendienst met onze kranen gelost.  

We zijn een solide maar nuchter ‘Rotterdams’ bedrijf.  

Niet lullen maar poetsen, er wordt gewoon hard gewerkt.  

Ik denk wel dat sinds de oprichting door mijn opa de cultuur  

al die jaren hetzelfde is gebleven. In de logistiek zijn bijna 

alleen maar grote internationale spelers. Daarom vind ik  

het mooi dat wij als klein familiebedrijf nog steeds goed 

draaien en de klanten compleet kunnen ontzorgen.

Metaal 
Transport
Als je buitenom over de Droogdokweg rijdt, dan passeer je vlak 
voordat je het oude dorp inrijdt de ingang van Metaal Transport.  
Je ziet daar een hek met strenge veiligheidsvoorschriften en  
een treinrails die doorloopt over de kade. Als je verder gluurt  
zie je meer ruimte dan je op het eerste gezicht denkt. Het is ruim  
500 meter kade op deze locatie. 
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Afscheid van 
de waterbus

Linda -
Steward 
sinds 2018 

Ed - 
Kapitein 

sinds 2012 

Jan – 
Kapitein 

sinds 2013

Anouk – 
Kapitein 

sinds 2015

Peter – 
Kapitein 
sinds 2009

Jolanda –  
Steward 

sinds 2011

Matthew -  
Steward 

sinds 2016 
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WATERBUS

door Marja Iliç - Haastig fiets ik de RDM-steiger op, zig-

zaggend tussen de studenten door. Ik word vriendelijk  

begroet door kapitein Jan en steward Linda. Reizigers  

zoeken een plekje op de boot, terwijl ouders hun kinderen 

onder controle houden. ’s Avonds haal ik nog nèt de boot  

van 20.05. Steward Sjaan ziet mij aankomen en geeft 

kapitein Hans een seintje om toch aan te leggen.  

“Fijne avond”, groeten we als ik uitstap op Heijplaat. 

Eind december nemen we afscheid: de Heijplaters en  

het personeel van ‘onze’ waterbus. 

Bewoonster Sylvie kan niet geloven dat de waterbus ver-

dwijnt. Al jaren is dit het ideale vervoer naar haar werk als 

thuiszorgmedewerkster in West. Ze vindt het personeel 

vriendelijk en soms wachten ze even met vertrekken als ze  

op het laatste moment aankomt. Ook het personeel gaat  

lijn 18 missen. De stewards benoemen dat juist het contact 

met de vaste reizigers zo leuk is. Invaller Matthew vertelt  

dat de Heijplaters hem vriendelijk begroeten als hij weer  

eens op lijn 18 werkt. Linda ziet dat het contact op deze  

route persoonlijker is dan elders. Jolanda heeft in de af- 

gelopen 10 jaar kinderen op zien groeien tot ze zelfstandig  

met de boot meevaren. Ook kapiteins kennen de vaste 

reizigers: Jan heeft elk uur even een kort praatje op de  

RDM-kade en Hans heet de reizigers van Heijplaat joviaal 

welkom. Peter vertelt over een bijzondere Heijplater, die 

helaas is overleden: “Altijd lachend en met de meest apar- 

te vervoersmiddelen. Dan weer een soort mini brommertje,  

dan weer een elektrische step. Goed gekleed en altijd met 

een noodgang kwam ie om het RDM-gebouw aan scheuren. 

Hilarisch!!!”

Er wordt meestal in vaste duo’s gewerkt. Jan en Linda 

vertellen dat ze zo elkaars werkwijze goed leren kennen,  

vooral prettig bij veilig aanmeren. De kapitein is eindver-

antwoordelijk, maar de steward begeleidt zelfstandig de 

passagiers. Op lijn 18 is de sfeer aan boord meestal goed.  

Een enkele keer doet een nieuwe student wat stoer, maar 

meestal sturen de stewards dat tactvol bij. Een enkele keer 

moest de kapitein de stuurhut verlaten om de steward 

assistentie te verlenen. De Heijplaters komen regelmatig  

op het laatste moment de steiger op rennen. Als er dan  

nog tijd in het vaarschema is, wordt er gewacht, maar  

dat lukt niet altijd. 

Voor het werken op lijn 18 zijn vaarbewijzen een must, 

maar ook zeebenen komen goed van pas. Linda en Anouk 

zijn schipperskinderen, Matthew heeft op een tankerschip 

gevaren, Peter en Ed werkten al op andere lijndiensten en  

Jan is binnenvaartschipper geweest. De regelmatige werk-

tijden hebben hen naar de waterbus gelokt. Maar Linda 

geniet in de zomer ook van het buiten zijn op het water. 

Sommigen hebben een band met Heijplaat, omdat er bij-

voorbeeld familie woont. Anouk deed vroeger al met haar 

moeder boodschappen op Heijplaat als ze in de Waalhaven 

lagen. 

Het korte stukje tussen Heijplaat en de Erasmusbrug is een 

interessant vaartraject. Jan heeft op de binnenvaart alle 

rivieren van Europa wel gezien, maar uiteindelijk gaat  

het om wat er op het water gebeurt. En op de Nieuwe  

Maas gebeurt genoeg. “Alles is op de Maas in beweging. 

De meest uiteenlopende weersomstandigheden, bijzondere 

transporten, de binnenschepen, grote zeeschepen, de cruise- 

schepen en zelfs af en toe een zeehond”, beschrijft Peter. 

Steeds houden de kapiteins hun hoofdopdracht voor ogen:  

reizigers zo comfortabel mogelijk naar de overkant brengen.  

Bij hoge windkracht is het een uitdaging om het veilig te  

houden voor de passagiers. Het is een enkele keer voorge-

komen dat de waterbus niet voer, vanwege storm. Bij mist  

zijn de radarbeelden en digitale informatie in de stuurhut 

onmis-baar. Ed en Peter beschrijven de groei van lijn 18: 

van één boot met jaarlijks 80.000 reizigers naar veel meer 

afvaarten met 300.000 reizigers. Vooruitkijkend naar de 

nieuwe route richting Marconihaven legt Hans uit dat het  

een flinke uitdaging wordt om met kleine schepen recht  

de Maas over te steken. 

De meeste medewerkers varen vanaf januari 2022 op de 

waterbus in Drechtsteden bij Blue Amigo. Voor sommigen 

is dat lekker dichtbij huis. De meesten nemen met pijn in 

het hart afscheid van Heijplaat. Ze vinden het vervelend 

dat mensen nu overwegen te verhuizen of denken aan 

de kinderen die straks door de Marconihaven naar school 

moeten. “Het mooie van op Heijplaat varen is dat je meer 

contact hebt met de mensen.”, zegt Anouk. Op Peters: 

“Een groot dankjewel aan alle reizigers”, reageren wij 

vanaf Heijplaat met: 

Bedankt voor de veilige overtochten. 
Behouden vaart voor alle stewards 
en kapiteins van lijn 18! 9



De groenzone in de Karimunstraat in het nieuwe dorp van Heijplaat

Bloemrijke Wadi

Spelaanleidingen

Zitaanleiding

Zitaanleiding

Pittige drempels!

Echte Fruitbomen

Playnetic

Fietsnietjes

Bolders i.p.v. paaltjes?

De komende maanden gebeurt er ontzettend veel op Heijplaat. De gemeente 
en de klankbordgroep presenteren in december het voorlopig ontwerp voor  
de buitenruimte in het Oude Dorp. Er komt een skatevoorziening op initiatief  
van een 11-jarige bewoner. In de Karimunstraat verschijnen fruitbomen en de  
muziekkoepel krijgt een facelift. Heijplaat Post heeft ook nog een primeur:  
in maart opent een hele bijzondere gast de nieuwe gymzaal. Wilt u meer weten?  
Lees dan snel verder!

Veel nieuws op Heijplaat

In het Oude Dorp gaat de komende 

jaren veel gebeuren. Projectleider 

Ria van der Linde van de gemeente 

vertelt er meer over: '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 

klimaatveranderingen 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 ontwik-

kelen alle plannen samen met 

bewoners, Woonbron en andere 

partijen in de wijk. Samen maken 

we het Oude Dorp klaar voor de 

toekomst.'

Praat mee over het 
voorlopig ontwerp
Ria vervolgt: ‘We hebben, in over-

leg met de klankbordgroep, een 

voorlopig ontwerp gemaakt voor de 

herinrichting van de buitenruimte. 

We zijn heel benieuwd wat de 

andere bewoners van het Oude Dorp 

vinden van onze plannen. Daarom 

organiseren we in december een  

of meer bijeenkomsten, afhankelijk 

van de coronaregels. De uitnodiging 

hiervoor valt binnenkort bij alle 

bewoners van het Oude Dorp op 

de mat. We verzamelen alle reacties 

op het voorlopig ontwerp en maken 

daarna een definitief ontwerp.  

Begin 2023 starten we met de 

vervanging van de riolering en het 

opnieuw inrichten van de buiten-

ruimte van het Oude Dorp.’ 

Meer informatie vindt u op  

www.rotterdam.nl/oudedorp. 

Nieuwe inrichting buitenruimte Het Oude Dorp

De gemeente gaat de buitenruimte in de Karimunstraat 

definitief inrichten. Het ontwerp is gemaakt in overleg 

met bewoners. Het brede pad voor langzaam verkeer 

blijft zoals het is. De groenstrook wordt een speelruimte 

met gras, fruitbomen en water. De feestelijke oplevering 

vindt komend voorjaar plaats. Meer informatie volgt via 

www.rotterdam.nl/oudedorp.

Groen, fruitbomen 
en water in de 
Karimunstraat
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gebiedsontwikkeling

Een eenvoudige app voor alledaagse vragen  

is vanaf nu gratis beschikbaar voor heel  

Rotterdam! Met VraagApp op de smart-

phone krijgen mensen snel antwoord op  

hun alledaagse vragen. Van echte personen. 

Bijvoorbeeld: 'Hoe laad ik mijn OV-chipkaart 

op?', 'Met welke rijst maak ik nasi?' Of: 'Moet 

ik iets met deze brief?' De vragen worden 

beantwoord door deskundige vrijwilligers.

Met gratis 
VraagApp  

voor Rotter- 
dammers 

blijven kleine 
vragen klein

Project

Skatepark Heijplaat
Datum

08-09-2021

Onderwerp

Referentie Bordeaux

Ontwerp

studioklinkenberg

schaal

to fit 

papier

A4
gemaakt

LK

maat

mm

blad

1/2

Een duurzaam pareltje. Dat is de  

nieuwe gymzaal tussen de Karimun-

straat en de Eemhavenweg. In januari 

gaat de gymzaal open voor gebruik. 

Op woensdag 9 maart 2022 volgt de 

officiële opening door burgemeester 

Aboutaleb. Dit mag u niet missen, dus 

zet deze datum alvast in uw agenda! 

Bent u nieuwsgierig naar het bijzondere 

verhaal achter de gymzaal? Kijk dan  

op de website van de architect: www.

liag.nl/projecten/gymzaal-heijplaat.  

Nog even dit: op 4 januari start de  

sloop van de oude gymzaal. 

Op het veldje tussen de Rondolaan en de Directeur De Gelderstraat komt  

een tijdelijke skatevoorziening. Het is een initiatief van de 11-jarige Ilja Bijster.  

Hij heeft bijna 200 handtekeningen van enthousiaste bewoners opgehaald.  

Het wordt een plek met obstakels om te street skateboarden. Het gaat er een 

beetje uit zien als het skateparkpark in het Franse Bordeaux (zie foto). Het ont-

werp van de nieuwe voorziening is in de maak, de oplevering is komend voorjaar.

Burgemeester Aboutaleb opent nieuwe gymzaal

Nieuwe skatevoorziening

Muziekkoepel krijgt facelift
De muziekkoepel op het Rondoplein 

krijgt een grote facelift. Jurjen van Beek 

is restauratie-architect bij de gemeente 

Rotterdam. Hij vertelt wat er gaat ge- 

beuren: ‘We werken op dit moment 

aan het ontwerp voor de vergunning 

en aanbesteding voor de restauratie 

van de muziekkoepel. We hopen over 

ongeveer een jaar een gerestaureerde 

muziekkoepel te hebben.

De fundering wordt aangepakt en 

we willen de koepel zo veel mogelijk 

terugbrengen in de oorspronkelijke 

staat. Maar er zijn ook dingen aange-

past die we graag willen behouden. 

Zoals het hekwerk dat is geplaatst ter 

vervanging van de gemetselde wandjes. 

Hierdoor zijn de muziekkanten beter te 

zien. Dat gaan we dus niet veranderen. 

We willen ook de originele kleuren terug 

schilderen. Hierbij doe ik een oproep aan 

alle lezers: heeft u oude kleurenfoto’s 

met de muziekkoepel erop?  

Stuur die dan alstublieft naar 

jc.vanbeek@rotterdam.nl.
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Rotterdam 
start wervings-
campagne 
voor de 
Wijk aan Zet

Met de slogan ‘Kom op voor je 
wijk’ is vanochtend in Hoogvliet 
de stedelijke wervingscampagne 
gestart voor de Wijk aan Zet,  
de nieuwe Rotterdamse wijk-
democratie. 

De campagne is erop gericht om inwoners 

te informeren en om ze enthousiast te 

krijgen om zich kandidaat te stellen voor 

hun wijkraad. Rotterdam krijgt volgend  

jaar 39 wijkraden, die samen met bewo-

ners, gemeente en lokale organisaties  

gaan bepalen wat de wijk nodig heeft.  

Op 16 maart 2022 kunnen Rotterdammers 

behalve op de gemeenteraad ook op hun 

wijkraad stemmen.

De campagneaftrap werd gegeven door de 

wethouders Roos Vermeij (o.a. Wijken) en 

Arjan van Gils (o.a. Organisatie). Gewapend 

met een twee meter lang groen-wit stem-

potlood en flyers met informatie over 

de wijkraden brachten ze een bezoek 

aan buurtstudio De Regenboog in de Lampreibuurt en Winkelcentrum 

Hoogvliet om voorbijgangers uitleg te geven over de wijkraden en ze  

aan te sporen om zich kandidaat te stellen.

Vermeij: “Vandaag was de eerste kleine stap in een lange campagne in 

39 Rotterdamse wijken, waarin we bewoners vertellen wat de Wijk aan 

Zet is, wat een wijkraad doet en hoe je je als bewoner kunt aanmelden. 

Want dit is je kans om op te komen voor je eigen wijk, of je nou lid bent 

van een politieke partij of niet. We roepen alle Rotterdammers op om 

mee te doen!”

Wijk aan Zet
De campagne is onderdeel van de Wijk aan Zet, de nieuwe wijkdemo-

cratie waarin bewoners meer kunnen meedenken en meebeslissen over 

hun eigen wijk. Bijvoorbeeld via het digitale platform Mijn Rotterdam, 

waarop bewoners meebeslissen wat de wijk nodig heeft, waar het  

geld naartoe gaat en welke bewonersinitiatieven worden uitgevoerd.  

De wijkraden vormen een belangrijke spil in de Wijk aan Zet, omdat  

ze de ideeën van wijkbewoners, organisaties en wijknetwerken bij  

elkaar brengen, met de gemeente afspraken maken over wat de  

wijk nodig heeft en toezien of de gemeente de afspraken uitvoert. 
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‘Rotterdam op die fiets’, is het motto waarmee 
de gemeente Rotterdam mensen meer wil laten 
bewegen. Prima, maar dan ook voor Heijplaters! 
Met de beoogde veerverbinding naar het 
Marconiplein die 1 januari 2022 in werking  
moet treden, zonder fietsmogelijkheden,  
pakken velen helaas weer de auto.

WIJPLAAT en de Waterbus Aktiegroep voelden zich  

maandenlang aan het lijntje gehouden door de gemeente 

Rotterdam. Er is al die tijd niet gereageerd op door ons 

gestuurde mails en brandbrief aan wethouder Judith 

Bokhove, wethouder Mobiliteit.

Via diverse politieke partijen hebben we druk uitgeoefend.

Er zijn raadsvragen gesteld en er zijn persberichten uitge- 

gaan, waaronder in het AD en de Volkskrant. Ook burge-

meester Aboutaleb hebben we bij zijn recente bezoek aan 

Heijplaat eind september kort gesproken over onze situatie. 

Hiernaast hebben we een petitie opgezet, waar we ruim  

1200 reacties op hebben mogen ontvangen. Dat geeft 

opnieuw aan hoe belangrijk een goede verbinding over  

water voor Heijplaters is!

In september j.l. hebben we eindelijk, na 

drie maanden wachten, een reactie mogen 

ontvangen op onze brandbrief. Mevrouw van 

Bokhove gaf aan met ons te willen praten. 

11 november was het eindelijk zover. Een 

delegatie van WIJPLAAT en de Waterbus 

Aktiegroep (Bibi, Alco, Sven en Peter) togen 

naar het Stadhuis. Is er serieus geluisterd? 

Ja. Is onze boosheid en verontwaardiging 

overgekomen? Ja. Zijn er toezeggingen 

gedaan? Nee. Komt er een op korte termijn 

een waterbus naar het centrum met 

fietsmogelijkheden? Nee. 

Wat dan wel? Mevrouw van Bokhove en haar 

adviseur Mobiliteit Wil Theunissen hebben 

ons toegezegd dat ze samen met ons zullen 

zoeken naar een oplossing wat er wél mogelijk 

is. Wel blijven dus in gesprek. 

Hebben we er vertrouwen in? Mmm... eerst 

zien, dan geloven. Wij blijven strijdbaar tot 

er een goede ontsluiting over water voor 

Heijplaters (en anderen) gevonden wordt! 

Wordt vervolgd.

Wij blijven strijdbaar
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(ingezonden brief door  
Wilma van Gennip-Annink)

Geachte redactie,

 

Graag willen wij u weer een compli-

ment geven over de informatieve 

veelzijdige inhoud en mooie leesbare 

vormgeving en kleurstelling van de 

Herfstuitgave van de Heijplaat Post. 

We hebben samen gezocht waar de 

foto van de voorkant nu precies was 

genomen. Leuk hoor!

 

N.a.v. de inhoud vind ik dat het artikel 

(pag. 11) waarin Steve Ekel als lid van 

de Gebiedscommissie Charlois probeert 

bewoners te werven voor een nieuwe 

wijkraad op Heijplaat op gespannen 

voet staat met het artikel: ‘Bent u ook 

zo geschrokken?’ (pag.12) van Bas Baars 

en de terugkoppeling van Wijplaat over 

‘Doodse stilte omtrent de Waterbus’ 

(pag.14).

 

Uit de laatste 2 artikelen spreekt min- 

achting voor de burger en is burger-

participatie een wassen neus, verspilde 

energie en de doodsteek voor het ver- 

trouwen in de (overheid en haar uit-

voerders) en democratie.

 

Bewondering en respect heb ik voor  

alle bewoners, die desondanks zich 

vrijwillig actief blijven inzetten voor  

de leefbaarheid en het welzijn van 

onze wijk. 

 

Heel veel dank daarvoor!

Ben jij tussen de 4 en 12 jaar?

Kom ook op vrijdagmiddag van 3 tot half 
5 naar de Heysekade 1 om gezellig wat te 
knutselen en als je daarmee klaar bent kan  
je nog een spelletje spelen. Dus neem een 
vriend of vriendin mee!

Het begint vanaf 12 november en 
kost maar 1 euro!

Voor meer info: dehuiskamer2.0@gmail.com 
t.a.v het kidsteam.

Burger-
participatie

Huiskamer Kids 
gaat van start!

Kom ook op vrijdagmiddag van 3 tot half 5 naar de 

Heysekade 1 om gezellig wat te knutselen en als je 

daarmee klaar bent kan je nog een spelletje  spelen. 
Dus neem een vriend of vriendin mee  

Voor meer info:  dehuiskamer2.0@gmail.com t.a.v het kidsteam
Heysekade 1• 3089 TE Rotterdam • Email: dehuiskamer2.0@gmail.com 

Telefoon secretaris: 06-43758320 • KVK 76712699
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In 2019 werd aangetoond dat bewoners vooral last 

hebben van kamervliegen. De ontwikkeling van 

diverse vliegen vindt plaats in PMD (Plastic, Metaal 

en Drankkartons) afval bij ProZero (voorheen Suez). 

Onderzoek in 2020 leerde dezelfde conclusies op.

In 2021 is het onderzoek uitgebreid en  

bestond uit:

1. Herhalingsonderzoek om de geografische 

verspreiding in kaart te brengen;

2. Herhalingsonderzoek om aan te tonen welke 

soort(en) vliegen de meeste overlast veroorzaken;

3. Een vergelijking van de vliegenpopulaties tussen 

Heijplaat en andere wijken in Rotterdam;

4. Onderzoek naar de ontwikkeling van vliegende 

insecten, incl. kamervliegen in het PMD-materiaal 

bij ProZero (voorheen Suez).

Het onderzoek heeft plaatsgevonden van april  

2021 t/m september 2021. Het PMD-onderzoek  

in augustus en september 2021. 

Uitnodiging informatiebijeenkomst 
Woensdag 9 december van 20.00 uur tot 21.30 uur  

organiseren gemeente Rotterdam, DCMR en pro-

vincie Zuid-Holland een informatiebijeenkomst 

in De Huiskamer 2.0 over de vliegenonderzoeken 

die in 2021 zijn uitgevoerd. Het KAD presenteert 

de resultaten van de onderzoeken. Ook is er 

gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Voorafgaand aan deze avond zal een nieuwsbrief 

op www.heijplaatonline.com worden gepubliceerd  

met het programma van de bijeenkomst en 

beknopte informatie over de vliegenonderzoeken. 

Bij De Huiskamer 2.0 is een papieren versie van  

de nieuwsbrief te verkrijgen.

Let op: als de landelijke coronamaatregelen worden 

aangepast, wordt deze bijeenkomst mogelijk op een  

andere locatie of op een andere manier georgani-

seerd. Houd daarom www.heijplaatonline.com in  

de gaten.

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact 

opnemen met DCMR, afdeling communicatie: 

telefoonnummer 010 – 246 84 53 of e-mail 

communicatie@dcmr.nl.

Uitkomst 
vliegen-
onderzoek 
2021
Vanaf 2016 ontvangt DCMR veel klachten van Heijplaters met 
betrekking tot vliegenoverlast. Vanaf 2020 doet het KAD (Kennis en 
Adviescentrum Dierplagen) hier onderzoek naar op en rond Heijplaat. 
Dit doet ze sinds dit jaar in opdracht van DCMR, hiervoor in opdracht 
van de gemeente Rotterdam. fo
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Even 
binnen 

gluren…
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ARCHITECTUUR

Exact 100 jaar bestaat het Scandinavische 
huis van Gerard en Karin Kowalski aan de 
Courzandseweg. In 1921 is het gebouwd  
voor één van de hoge heren van de RDM,  
direct naast het doktershuis. 

Bij navraag blijkt uit het jaarverslag van de RDM, dat de 

twee zwart houten huizen uit Oostenrijk afkomstig zijn.  

Er moesten toentertijd chique huizen gebouwd worden 

aan de Courzandseweg, maar er waren weinig financiële 

middelen. Vandaar dat er een naar goedkopere alternatie-

ven werd gezocht. Bij wijze van proef zijn er toen twee 

woningen in Oostenrijk besteld.

Karin en Gerard zijn waarschijnlijk de 4e of 5e bewoners van 

dit mooie zwarte huis met de typische witte rand eromheen. 

De vorige eigenaar was Piet Hofstede. Na zijn overlijden 

heeft het pand een tijd leeg gestaan. Er zou ook nog een 

tijdje een hond in gewoond hebben.

In 2011 waren Karin en Gerard op visite op Heijplaat en liepen 

toevallig tegen het huis aan. Ze waren gelijk verliefd. Bij de 

eerste bezichtiging gaf de makelaar hen de sleutel en zei: 

“Ga maar zelf naar binnen; het is er nogal vies”. Zij wilde  

niet eens mee.

Het was nogal een opknappertje, maar Gerard en Karin  

houden wel van een uitdaging. Ze zagen zoveel mogelijk-

heden voor de eetkamer, de knusse keuken en de veranda 

waar ze in de winter ook graag zitten. Wel met een warmte-

lamp uiteraard. 

Voor de inrichting hebben ze veel materialen vanuit hun 

oude woning hergebruikt. Samen met familie en vrienden 

konden ze er na twee maanden klussen al gaan wonen. 

Zoals op de foto’s te zien is moest er echt veel aangepakt 

worden. De CV, riolering en groepenkast moesten vernieuwd 

worden. De keuken en badkamer hebben een metamorfose 

gehad. En Gerard heeft een heuse inloopkast / -kamer 

gebouwd. 

Het volgende project wordt het doorbreken van het plafond 

in de slaapkamer en daar een mooie kroonluchter hangen. 

Prachtig lijkt ze dat, zo’n hoog plafond. Inmiddels hebben  

ze er echt hun eigen paleis van gemaakt. 

Ze houden erg van brocante en struinen zeker drie keer 

per maand rommelmarkten en kringloopwinkels af op zoek 

naar pareltjes voor in hun huis. Overal in huis vind je mooie 

spreuken en originele spullen, zoals het gordijntje bij de 

wastafel van de ss Rotterdam. 

Wonen op Heijplaat bevalt ze prima. Het voelt nog  

steeds alsof ze op vakantie zijn en ze willen hier echt  

nooit meer weg.
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Hondenvereniging 
Kringgroep-Rijnmond

Heijplaat kent een rijke verenigingsgeschiedenis en gelukkig zijn er nog 
steeds heel diverse verenigingen actief. In dit nummer laten we graag 
een vrij jonge vereniging aan het woord: Kringgroep-Rijnmond. Deze 

hondenvereniging is in 2017 verwelkomd door de voetbalclub, om gebruik 
te maken van het terrein naast het voetbalveld. Daar kregen ze bij  

de officiële opening zelfs bezoek van burgemeester Aboutaleb,  
die de opening op zich heeft genomen. 
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VERENIGING

Secretaris Judith Verdonck vertelt: "We zaten hiervoor 

in Zestienhoven, maar moesten daar weg vanwege 

de aanleg van de hogesnelheidslijn. We hebben toen 

veel 'gelogeerd' bij andere verenigingen terwijl we op 

zoek gingen naar een eigen terrein. Onze voorzitter 

heeft gegoogeld en kwam zo in gesprek met svRDM. 

Heijplaat is een geweldige plek en we zijn ontzettend 

blij met de samenwerking met de voetbalclub."

Maar wat is er allemaal te doen bij deze honden-

vereniging? "Wij zijn aangesloten bij de Vereniging 

Duitse Herdershonden (VDH). De leden van onze club 

hebben allemaal honden die graag uitgedaagd worden 

en willen 'werken’. Dat doen we met verschillende 

richtingen om de baasjes te helpen hun hond af te 

richten. Eén van de eerste examens die je met je hond 

kan doen is die van verkeerszekere hond. De naam 

verklapt het al: hier leert je hond hoe zich te gedragen 

in en met het verkeer op straat, maar vooral laat je zien 

dat de hond naar je commando’s luistert. Verder kun 

je met je hond speurwerk, appèl en pakwerk doen bij 

Kringgroep Rijnmond. Bij pakwerk loopt er een persoon 

in pak/bescherming. Dan moet de hond op commando 

vastpakken en vooral op commando weer loslaten. 

Hiermee kun je certificaten IGP 1, 2 & 3 halen. IGP  

staat voor Internationale Gebrauchshunden Prufung.”

Speuren in de wei
"Het speuren gebeurt op zondag vroeg in de wei bij 

een boer. Dan loop je eerst zelf een spoor uit en pak je 

dan pas de hond erbij. Het spoor uitzetten is eigenlijk 

heel simpel: je loopt gewoon. Terwijl je loopt verlies je 

eigenlijk de hele dag huidschilfers. Doordat je de grond 

omwoelt door stappen te zetten en daar die huid- 

schilfers op vallen, ontstaat er een soort rottingsproces. 

Daar gaan de honden op speuren. Het baasje moet ook 

voorwerpen van leer hout of stof op het spoor leggen. 

Als de hond ze vindt, moet hij ernaar verwijzen door te 

blijven staan, gaan zitten of liggen.”

Leden die graag met hun hond verder willen fokken 

kunnen meedoen aan kynologie. Daar leren ze hoe  

de hond zich goed kan presenteren. Denk niet dat je er dan  

snel bent, er zit een showelement aan, waarbij keurmeesters  

er streng op toezien dat het goede honden zijn. Je krijgt dus 

niet zomaar het certificaat.

Als je als hondeneigenaar graag verder wil met deze takken  

van sport dan geldt voor leden wel de verplichting om je  

hond te laten röntgenen. Dit omdat er veel belasting van  

de gewrichten gevraagd wordt door oefeningen met springen  

over onder andere een schutting.

Puppycursus
Maar de basis begint natuurlijk bij het trainen van je puppy. 

Hoewel de hondensport zoals hierboven beschreven voor Duitse 

herders geldt, is de puppycursus voor iedereen toegankelijk. Judith: 

"Op onze puppycursus is iedere Heijplater van harte welkom om 

te komen kijken. We hebben liefst Duitse herders, maar knijpen 

voor andere rassen soms een oogje dicht. We bouwen rustig op, 

we laten een pup maximaal 10 minuten lopen en hebben dan 

een moment van rust. Dit doen we omdat bij puppy’s de botten 

nog niet zijn vastgegroeid. Tijdens deze cursus leren we de 

puppy’s en hun baasjes de basiscommando’s en maken we  

de deelnemers bewust van wat de honden allemaal kunnen.

De sport is allemaal recreatief, echt voor de hobby. Wat de 

sport zo mooi maakt is de band die het met je dier oplevert. 

Daarnaast ben je zelf lekker buiten en in beweging. En het 

belangrijkste: je hond heeft het naar z’n zin."

Lijkt het jou leuk om mee te doen met je  
Duitse herder of je pup? Neem dan even een  

kijkje op de website: www.kringgroep-rijnmond.nl.
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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 

Zoekplaatje
Welke adressen op Heijplaat hebben de volgende besneeuwde tuin?
Antwoorden vind je op pagina 23.

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. Dijkzicht
2. Niet lullen, maar poetsen
3. Het Kasteel (stadion Sparta)
4. De Haai (bijnaam Centraal Station)
5. Daniel den Hoed (ziekenhuis)

6. De Boompjes
7. North Sea Jazz Festival
8. Dutch Windmill (bijnaam  
 bokser Bep van Klaveren)
9. Delfshaven

Antwoorden rebus herfst-editie 2021:

1

4

5 6

2

3
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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

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

Ja het is een feit. Heijplaat heeft een kapperszaak! 
16 oktober 2021 was het openingsfeest. Voor degenen 
die er niet bij waren, alsnog een kennismaking met de 
eigenaresse en kapster. 

Dana Dorst-Sosnovska woont al 17 jaar op Heijplaat en is  

geboren in Litouwen. In Litouwen heeft Dana een kappers-

opleiding gevolgd. Na haar opleiding heeft ze met veel plezier 

jarenlang als kapster gewerkt. Met haar 30e kwam ze naar 

Nederland. In een kapsalon werken was haar doel, alleen zij 

beheerste de taal nog niet. Ze beheerst wel vijf talen, wat 

handig bleek voor de administratieve functie die zij jaren 

vervulde. Maar ze is een kapster, dus besloot ze toch haar 

eigen kapperszaak te openen. Ze zag het lege pand waar 

de voormalige bakker zat. Met de hulp van haar familie en 

vrienden was het pand in anderhalve maand verbouwd tot de 

mooie en moderne kapsalon genaamd ‘de Kapper op de Hoek’.

De bewoners van Heijplaat reizen ver om naar de kapper te 

gaan. Met haar kapperszaak zorgt ze dat haar klanten op de 

hoek een nieuwe look kunnen krijgen. Geen lange reistijd met 

de taxi, auto of bus. Dames en heren op leeftijd zijn van harte 

welkom. U kan ook uw zoon of dochter naar de kapper sturen 

zonder zorgen. De Kapper op de Hoek is voor jong en oud. 

Eenieder die zijn of haar eigen haren wil laten wassen, knippen, 

föhnen, kleuren en stijlen kan gelijk een afspraak maken. 

Voor meer informatie kijk op www.dekapperopdehoek.nl, 

bel 06 41 43 60 11 of kom langs op Alconplein 10.

De Kapper 
op de Hoek

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

berichten

Najaar
Het zal wel liggen aan mijn gebrekkig inzicht, maar de zomer-

tijd heb ik nooit echt goed begrepen. Worden wij nu een uur 

eerder of later wakker in de winter? Moet de klok nu voor-of 

achteruit? Door de zomertijd is het in de zomermaanden een uur 

eerder licht. Waarom? Is het juist niet handiger als het in de winter  

een uur langer licht is? Nog niet zo lang geleden zat ik in de na- 

middag nog lekker in het zonnetje, nu sta je in het donker te koken.  

En zoals elk jaar vergeet ik het klokje in de auto tijdig aan te passen 

zodat ik steevast een uur te vroeg - of was het nu juist te laat? - op 

mijn afspraak kom.

Wel duidelijk is dat elk jaar met het verzetten van de klok de herfst 

onherroepelijk zijn intrede doet, en dat de winter dan al dreigend 

op de loer ligt. Ik vind het altijd wel iets hebben die seizoenen, want 

er schuilt ook de belofte in dat het weer beter wordt. Na regen komt 

immers altijd een keer zonneschijn.

Volgend jaar belooft ons dorp ook eindelijk weer compleet te zijn  

met de oplevering van de laatste fase van het Verborgen Geheim.  

Dat geheim wordt steeds openbaarder: waar je 15 jaar geleden  

nog net niet uitgelachen werd als je aankondigde naar Heijplaat  

te verhuizen, oogst je tegenwoordig vooral lof en jaloerse blikken.  

Men woont hier veelal in volle tevredenheid. 

Toch moeten we misschien nog wat van die oude woede en 

actiebereidheid bewaren, want het volgend jaar belooft ook een 

aantal maatregelen die niet per sé een verbetering zijn. Ik denk dan 

aan de aangepaste dienstregeling van de waterbus (waar je geen 

fietsen mee kunt nemen) en het verkeersbeleid in het algemeen. 

Volgend jaar komt er ook een nieuwe vorm van burgerparticipatie 

in de vorm van een wijkraad. En de riolering en het waterprobleem 

zullen eindelijk aangepakt worden. Een ander goed nieuwtje is dat 

één van onze veelplegende dorps-diefjes op heterdaad betrapt is  

en daarmee vermoedelijk een aantal jaartjes uit de roulatie is.

Laten we hopen op een korte, snoeikoude winter met een  

dik pak sneeuw en daarna een fris nieuw jaar met al heel vroeg  

een aangename voorjaarszon.  

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

Oplossing Zoekplaatje
1. Victoieuxstraat 13

2. Courzandseweg ??

3. Syrrahstraat 4

4. Courzandseweg 62

5. Vestastraat 33

6. Courzandseweg 70

Basisschool  
De Klaver recyclet voor  
Diergaarde Blijdorp

De soortgenoten 

van Bokito in het 

wild worden helaas 

ernstig bedreigd, maar 

wij kunnen helpen! 

Verzamel mobieltjes  

en cartridges en lever  

ze op De Klaver in.  

De inleverbox van Diergaarde Blijdorp staat 

in de hal van de basisschool. 

Waarom?

In mobieltjes zit een delfstof ‘coltan’ die in 

het tropisch regenwoud in Democratische 

Republiek Congo, Afrika, in de grond zit. 

Bossen worden gekapt om die erts te delven.

Wat gebeurt er met de mobieltjes  

en cartridges?

Door mobieltjes te hergebruiken of coltan 

eruit te halen, is er minder coltan nodig. 

Hierdoor zullen er minder bomen worden 

gekapt in het leefgebied van o.a. de gorilla’s. 

Elk ingeleverd mobieltje / cartridge levert 

geld op. Blijdorp ondersteunt met de 

opbrengst van de mobieltjes een mooi 

project in Congo Brazzaville. Hier leven de 

westelijke laagland gorilla’s, dezelfde soort 

gorilla’s als Diergaarde Blijdorp heeft.
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Deze pagina wordt verzorgd door basisschool De Klaver-Heijplaat.


