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Deze uitgave is, naast alle vrijwilligers, 

mogelijk gemaakt door stichting WIJPLAAT 

en onderstaande subsidiegevers en sponsors.

Welkom bewoners van Heijplaat, in deze 
spiksplinternieuwe zomereditie van de 
Heijplaat Post.

Het is een enerverende periode geweest. Het afscha� en 

van alle coronamaatregelen viel vrijwel samen met 

het starten van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. 

Iedereen kan weer vrijer door het leven, maar tegelijk 

hangt er toch een donkere wolk boven ons. Het vieren 

van de vrijheid en de 2 minuten stilte tijdens de 

dodenherdenking kregen hierdoor voor velen toch 

een andere lading dan in de jaren hiervoor.

Ook hier op Heijplaat hebben 

wij Oekraïnse gezinnen 

mogen ontvangen. Lees 

over het succes van het 

pannenkoeken bakken 

op de kinderboerderij.

Verder is het heel fi jn om te 

zien dat de nieuwe gymzaal 

in gebruik is genomen. Er kan 

weer volop worden gegymd, gedanst, geturnd en 

gebasketbald. Het verenigingsleven wordt weer 

nieuw leven ingeblazen! Heerlijk.

Op Koningsdag konden we allemaal weer terecht 

bij sv RDM. Er was van alles te doen, diverse spelletjes, 

lekkere hamburgers en suikerspinnen eten en voor de 

durfals, een springkussen met een 3 meter hoge afsprong.

Maak verder kennis met de politieagenten die zorgen 

voor de veiligheid op Heijplaat en in de haven. Kunnen 

wij ook wat doen? 

En natuurlijk worden er in deze editie ook weer oude en 

nieuwe bewoners van Heijplaat uitgelicht. Maak kennis 

met Gianni en Linda.

Het belooft weer een mooie zomer te worden. 

Veel leesplezier en tot de volgende editie.

De redactie

Zomerkriebels!

voorwoordvoorwoord



NIEUWS & AGENDA

© 2022. 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.

Op 20 maart opende burgemeester 
Abouthaleb de nieuwe gymzaal – 
op plastic sokjes om de vloer niet 
te beschadigen. LIAG architecten 
en bouw-adviseurs legden uit dat de 
gymzaal zeer duurzaam is gebouwd: 
biobased, energie-opwekkend en 
met een demontabele constructie!

De kersverse dansschool Footstepz gaf 

een demonstratie. Turnsters van WIK lieten 

zien wat je zoal kan met de aanwezige 

apparaten, waaronder een grote trampoline 

en verschillende rekken. De gymzaal lijkt 

nu al een succes: steeds meer Heijplaters 

(en daarbuiten) melden zich aan voor 

sportactiviteiten.

Burgemeester 
opent 
gymzaal

Lieve inwoners van Heijplaat,
Het is werkelijk hartverwarmend om te zien hoeveel 

Heijplaters zich de afgelopen tijd hebben ingezet voor 

de nieuwe bewoners - vluchtelingen uit Oekraïne - van de 

tijdelijke opvanglocatie aan de Smirno� weg 3. Betrokken-

heid vanuit de kinderboerderij, diverse winkels en bedrijven, 

en ook sv RDM. Dank jullie wel daarvoor!

Er zijn ook ontzettend veel spullen gebracht: kleding, speelgoed 

en allerlei lekkers voor de kinderen. Er zijn mensen langs geweest 

om te helpen met taallessen, huiswerkbegeleiding en het 

organiseren van activiteiten op de locatie. Hiermee heeft u 

zich van uw beste kant laten zien.

We hebben de vraag gekregen om te inventariseren waar 

de grootste hulpvraag op dit moment uit bestaat. Toen we 

dit bij de bewoners neerlegden waren we er snel uit. Omdat 

we midden in het havengebied zitten, is vooral het vervoer 

een uitdaging. Steeds meer mensen gaan aan het werk, de 

meeste kinderen gaan dagelijks naar school en ook voor de 

diverse bezoekjes aan huis- of tandarts komen we steeds voor 

uitdagingen te staan. We hebben daarom behoefte aan OV-

kaarten, zoals 2-uurskaarten of dagkaarten. Ook kunnen we 

nog een aantal fi etsen gebruiken. 

Verder zijn nog een aantal mensen op zoek naar een baan. 

Heb je een bedrijf, of weet je een plek waar onze mensen aan 

de slag kunnen? Laat het gerust weten!

Verder zou het leuk zijn om af en toe een activiteit te 

organiseren. Dat kan op onze locatie, maar het is geen enkel 

probleem om het op Heijplaat te organiseren. Vooral voor de 

kinderen zou het fi jn zijn als ze hier naar uit kunnen kijken. 

Heb je een idee? Wil je er graag eens over van gedachten 

wisselen? Stuur een email naar smirno� weg@ontmoeting.org. 

Bellen of Whats-appen kan ook: 06-59817424.

Daniel van der Ham, locatiemanager Smirnoff weg
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‘Ik vind het 
nog steeds fi jn 
wonen hier’

Linda (29), Khelena (6) en Khenairo (10 mnd)

Linda Martes woont sinds 2000 op Heijplaat. Zij was met 

haar ouders en haar broertje verhuisd vanuit IJsselmonde. 

IJsselmonde was heel druk met winkels en activiteiten. 

Zelf had ze het daar naar haar zin met vrienden op school, 

lieve docenten en op de opvang was top. De opvang had 

voortdurend activiteiten voor de kinderen zoals brassband-

lessen, tekenmiddagen en spelletjesdagen. 

Het was even wennen om hier opnieuw te beginnen 

op Heijplaat, maar het lukte wel. Zij woonde eerst op 

de Corydastraat, daarna op de Rondolaan. Vanaf 2016 

woont zij op zichzelf op de Sirrahstraat. 

Vroeger was zij altijd te vinden bij de grote speeltuin en 

later bij de Kolk. De speeltuin was groot: er waren containers, 

een glijbaan, er was ook een buurthuis daarin. 

De speeltuin was dagelijks open. Hier ging Linda 

heel graag naar toe. Na schooltijd kon je hier ook 

alle kinderen van de buurt terugvinden. Zelfs in 

de weekenden en vakanties waren Linda en haar 

broertje hier te vinden. Toen ze zeiden dat de 

speeltuin werd gesloopt, werden ze samen met 

de buurtkinderen echt boos en verdrietig. 

Linda vind het hier lekker rustig wonen. Heij-

plaat wordt mooier met de nieuwe woningen. 

Er komen steeds meer mensen bij. Als mensen 

het stadsleven willen inruilen voor rust, dan 

moet je echt op Heijplaat zijn. Linda is blij met 

de dansschool, de gymzaal, maar een buurthuis 

erbij zal fi jn zijn. De jongeren (van 10 tot 20) 

lopen in de avond buiten rond. Een buurthuis 

met tafeltennissen of darten etc., daar is Linda 

een voorstander van. Want ze is bang dat 

de jongeren op het slechte pad belanden. 

“Wij hadden vroeger de Kolk. Deze was dinsdag, 

donderdag en in de weekenden open. Het hield 

ons van de straat.”
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Wil jij ook in 
Oud & Nieuw? 

Stuur een 
mailtje naar 
de redactie!

& NIEUW

Ontmoet Gianni van den Hurk (69). 
Sinds 2 jaar woont hij op Heijplaat in 
de nieuwbouw aan de Karimunstraat.

De industriële omgeving, de gebouwen in de stijl van de 

Amsterdamse school, de historie van de scheepsbouw, 

de diversiteit van de bewoners: dit alles maakt het voor 

Gianni de ideale plek om te wonen. Vooral ook de barbecue 

met de buren vindt hij erg gezellig.

Voor zijn werk is hij jarenlang adviseur geweest op het 

gebied van arbeidsverhoudingen. Gianni was werkzaam 

door heel Nederland. 

Gianni heeft een fascinatie voor de wijze waarop mensen 

samenwerken. En behalve het adviseren van ondernemers-

raden, heeft hij diverse boeken over dit onderwerp geschreven.

‘Veel mensen 
beseff en 
niet wat een 
uitstekend 
OV Neder-
land heeft!’

Nu is hij met pensioen, maar toch doet hij nog 

één keer per maand een klus.

Al dat reizen door Nederland voor zijn werk deed 

en doet hij met de fi ets en het OV: “Veel mensen 

bese� en niet wat een uitstekend OV Nederland 

heeft!”. Als het koud is gebruikt hij wel graag zijn 

elektrische fi ets. 

Hij maakt ook geregeld gebruik van de pont. 

Daar heeft hij eens een oude man ontmoet. 

Deze vertelde met enige weemoed over zijn tijd 

bij de RDM, zo’n 40 jaar geleden. Hij vond het 

erg jammer dat hij ontslagen was en dat de 

RDM failliet is gegaan. Gianni vond het bijzon-

der dat de man nog steeds zo diep geraakt 

was door het verleden.

Sinds kort schrijft Gianni ook voor de Heijplaat 

Post. Hij vond dat het recentelijk wat ontbrak 

aan historische artikelen en vanuit zijn persoon-

lijke interesse voor historie wil hij daar graag 

invulling aan geven.
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BEDRIJF

C. Steinweg – 
Handelsveem B.V.
Steinweg bestaat dit jaar 175 jaar. Het bedrijf is 
in 1847 opgericht door de gebroeders Steinweg 
in Rotterdam. In 1895 is Steinweg samengegaan 
met de Veemgroep. Hierdoor werd het C. Steinweg – 
Handelsveem B.V. Het is geen familiebedrijf, maar 
er is wel een familiesfeer (b.v. vaders met zonen 
en/of dochters. Soms zelfs van de eerste generatie 
tot de derde generatie).

C. Steinweg – Handelsveem B.V. biedt opslag aan een breed 

assortiment van goederen, te verdelen in vier onderdelen:

1 Base Metals: Dit is het afhandelen van schepen en opslag 

 van voornamelijk aluminium, koper, nickel en zink.

2 Chemie (in de Botlek): Dit zijn gevaarlijke en ongevaarlijke 

 chemische producten.

3 Soft commodities (in Rotterdam): (het bewerken en overslaan 

 van) specerijen, thee, grondnoten, en pindakaas. In Amsterdam: 

 Cacao. 

4 Bulk: het op- en overslag van staallegeringen. Deze producten 

 vormen de basis of een onderdeel van het eindproduct. 

De toekomst

Pier 6 is bestemd voor metalen en projectlading. Deze nieuwe 

terminal heeft een hoge logistieke waarde voor Steinweg, omdat 

het via water, weg en spoor een aansluiting heeft. Het plan is om 

loodsen te bouwen met een groot aantal zonnepanelen op de 

daken. De energie die hiermee wordt opgewekt, wordt vervolgens 

gebruikt voor het opladen van de elektrische trucks, kantoren, 

walstroom voor schepen, kraanoperatie en andere werkzaamheden. 

Steinweg wil ook overgaan tot een e�  ciëntere manier van goederen 

laden en lossen. Dit uit zich middels een Roll on Roll o� -steiger, 

waarbij de goederen op rollende trailers staan 

en van de steiger uit en in de boot worden 

gereden. Dit is veiliger voor de medewerkers 

en betekent een snellere afhandeling van de 

schepen en daarmee een kortere afmeertijd.

Mededeling

C. Steinweg – Handelsveem B.V. heeft 

geen dienstverleningscontract meer met 

het Amerikaanse leger, dat eerst gebruik 

maakte van de terminals van Steinweg voor 

troepenverplaatsingen. Het neemt nu plaats 

in Vlissingen. Dus de helikopters komen hier 

momenteel niet aan voor Steinweg. Steinweg 

draait geen 24uursdiensten. Er wordt van 

maandag tot vrijdag gewerkt, af en toe op 

zaterdag. De dagdienst is van 7:00 – 15:00. 

De avonddienst is van 15:15 tot 23:15. Steinweg 

gebruikt het spoor, maar er is geen oversteek 

over de weg, waardoor het verkeer naar 

Heijplaat niet gehinderd zal worden. In het 

Waal- en Eemhavengebied heeft Steinweg 

vestigingen op Pier 1, Pier 2, Pier 5 voor een 

deel, Pier 6 en Pier 7 en de Beatrixterminal. 

Voor vragen over Steinweg kunnen 

bewoners van Heijplaat mailen naar: 

heijplaat@nl.steinweg.com. Voor werk 

kunt u terecht bij werkenindehaven@

nl.steinweg.com.
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door Pascale van Knippenberg, DCMR

Twee vliegenonderzoeken
Ook in 2022 vervolgen provincie Zuid-

Holland, gemeente Rotterdam en 

DCMR het onderzoek op Heijplaat en 

dat in de andere wijken in Rotterdam. 

Beide onderzoeken zijn opgezet om 

te kunnen bepalen wat de populatie 

vliegen is en of genomen maatregelen 

helpen.

Het onderzoek in de andere wijken is 

nog steeds belangrijk, omdat we een 

norm proberen te ontwikkelen: hoeveel 

vliegen is normaal? De onderzoeken 

lopen van april tot oktober 2022.

Geen vliegenmonsters thuis
Bewoners hoeven dit jaar geen vliegen-

monsternames meer te verzamelen. 

De overlastgevende vliegensoort is met 

de eerder genomen monsters duidelijk 

geworden. We hebben geen aanleiding 

om te veronderstellen dat de uitkomst 

anders zal zijn dan in 2020 en 2021. 

We willen u graag hartelijk bedanken 

voor uw medewerking in voorgaande 

jaren.

Vragen?
Hebt u vragen, opmerkingen, ideeën 

over de aanpak? Kom naar het digitaal 

inloopuurtje op 15 juni van 19:00 tot

20:00 uur. De vergaderlink is op te 

vragen via communicatie@dcmr.nl. 

Nieuwe data communiceren wij via 

heijplaatonline.com.

Aanpak 
vliegenoverlast 
Heijplaat 2022
vliegenoverlast 
Heijplaat 2022

foto: Chris Curry (Unsplash)

De gemeente Rotterdam 
organiseerde op 14 mei een 
bijeenkomst over de inrich-
ting van de pleinen en speel-
plekken op Heijplaat. Het 
was een zonnige zaterdag 
met gratis ijs voor iedereen. 
Ongeveer 75 bewoners, jong 
en oud, kwamen langs op 
de Courzandseweg, de Vesta-
straat, het Rondoplein, het 
Alcorplein en de Streef-
kerkstraat.

Ria de Wit, projectleider van de 

gemeente, blikt terug op de dag: 

“Wat mij opnieuw is opgevallen: 

iedereen woont graag op Heijplaat 

en wil Heijplaat nog mooier maken. 

Iedereen wil graag meer 

ruimte voor de kinderen 

om fi jn en veilig te spelen. 

Iedereen stoort zich aan 

mensen die te hard rijden en aan 

bewoners die de straat blokkeren 

als ze ‘s ochtends de kinderen met 

de auto naar school brengen.” 

Puzzelen
“Het opnieuw inrichten van straten 

en pleinen is net het leggen van een 

puzzel. We willen meer groen, want 

dat is fi jner wonen en dan kan het 

water beter weg. Er moet ook vol-

doende ruimte zijn om te parkeren. 

En dat allemaal in straatjes die zijn 

gebouwd op de situatie van bijna 

honderd jaar geleden.”

Resultaten
“We gaan eruit komen, al moet ik 

ook realistisch zijn: niet alle wensen 

passen in het plan. We werken toe 

naar het Defi nitieve Ontwerp voor de 

buitenruimte van het Oude Dorp. 

We verwachten in juli de resultaten 

aan bewoners te presenteren. Volgend 

jaar zomer gaat de eerste schop in 

de grond. De vervanging van de 

riolering en het opnieuw inrichten van 

de straten gaat twee jaar duren.”

Meer informatie vindt u op 

www.rotterdam.nl/oudedorp.

Inrichting pleinen 
en speelplekken
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GEBIEDSONTWIKKELING

Binnentuin 
Alcorstraat 
is klaar

Op dinsdag 3 mei nemen bewoners van de aan-

grenzende woningen aan de Alcorstraat, Turbinia-

straat en Sirrahstraat de geheel opnieuw ingerichte, 

‘klimaat adaptieve’, binnentuin op feestelijke wijze 

in gebruik. Ook enkele medewerkers van Woonbron 

en de uitvoerder van de fi rma Schot Groep zijn 

aanwezig. Café Courzand verzorgt de hapjes en 

drankjes. De aanwezigen spreken hun waardering 

uit voor de tuin. Bewoners van de Alcorstraat namen 

al het initiatief om de tuin te sproeien; ‘het is nu 

zo mooi, toch zonde als het zou verdrogen’. Er zijn 

ook al ideeën om een gezamenlijke barbecue te 

houden. Goed om te merken dat de aanwezige 

bewoners heel positief en enthousiast zijn.

Woonbron nam in 2018 het initiatief om de tuin 

te vergroenen en besprak de ideeën en plannen 

vanaf het begin met de bewoners. Ideeën ophalen 

bij bewoners, plan maken, bodemonderzoek, 

fi nanciering rond krijgen, subsidie aanvragen, 

al met al duurde dit dus bijna vier jaar. Het doel 

was om de tuin meer klimaat adaptief te maken. 

Dit wil zeggen dat 

regenwater zoveel 

mogelijk door de 

bodem wordt op-

genomen en dat 

de rest straks met 

de nieuwe riolering 

apart kan worden 

afgevoerd. Hierdoor 

wordt het vuilwater-

riool minder belast 

en is de kans op 

problemen kleiner. 

Verder is een groene tuin koeler dan een tuin 

met alleen tegels en trekken de planten vogels 

en insecten aan. De planten zijn nu nog erg 

klein maar die worden vanzelf groter. Natuurlijk 

moest de tuin ook een prettige plek worden 

voor de bewoners om te verblijven. Ik denk 

dat dit is gelukt.

Victor Dreissen, Woonbron

Het duurde best even maar 
het resultaat mag er zijn. 

"Het is heel mooi geworden", 
zeggen meerdere bewoners 

over de geheel opnieuw 
ingerichte binnentuin.
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Ieder afscheid is 
de start van een 
nieuw begin!
Donderdag 21 april is er in de Huiskamer 2.0 
feestelijk afscheid genomen van Maljaerd 
den Hollander, sinds 4,5 jaar wijkmanager 
van o.a. Heijplaat. Hij zal het stokje over-
dragen aan Victor Nagtegaal, nu nog wijk-
manager van Pernis (zie artikel →). 

Maljaerd werd hartelijk bedankt voor zijn betrokken-

heid, werklust en de prettige samenwerking met 

Heijplaatse verenigingen. Hiervan waren veel repre-

sentanten aanwezig, waaronder de Huiskamer 2.0, 

de Kinderboerderij, de Volkstuinvereniging, de Cultu-

rele Commissie en de Commissie der Gevallenen.

Ook Steve Ekel 

en Stefano Clarijs, 

jaren actief in 

de gebieds-

commissie, wer-

den zowel door 

Maljaerd als door 

WIJPLAAT met 

een bloemetje 

in het zonnetje 

gezet voor hun 

inzet, betrokken-

heid en kennis 

van het dorp.

De bijeenkomst was georganiseerd door WIJPLAAT. 

Het bestuur, bestaande uit Bibi Weeke en Chantal 

Diepenheim, draagt het stokje over aan de kersverse, 

een dag ervoor in het stadhuis geïnaugureerde wijk-

raad Heijplaat (zie apart artikel) om de belangen van 

Heijplaters te behartigen. Zij werden door Maljaerd 

bedankt voor hun bijdrage aan belangrijke thema’s, 

zoals de waterbus en vliegenoverlast.

Vanaf de volgende editie van Heijplaat Post zullen 

we vaker horen van de wijkraad Heijplaat!

Mijn naam is Victor Nagtegaal en ik ben 
de opvolger van Maljaerd den Hollander 
en daarmee de nieuwe wijkmanager voor 
de wijk Heijplaat. Naast deze nieuwe rol 
in Heijplaat, ben ik ook al geruime tijd 
wijkmanager voor de wijk Pernis. Ik vind 
het een uitdaging om een bijdrage te 
leveren aan het vitaal houden van dit 
stoere havendorp.

Heijplaat, maar ook andere kleine kernen in het 

Rotterdamse Havengebied (Hoek van Holland, 

Pernis en Rozenburg) zijn dorpen, die in de vorige 

eeuw een aanzienlijke groei hebben doorgemaakt 

en verdienen daarom speciale aandacht. Deze dorpen 

liggen midden in de haven en/of in een industriële 

omgeving en kennen over het algemeen een hechte 

woongemeenschap, waar voorzieningen schaars zijn 

of onder druk staan. 

De aankomende tijd wil ik mij dan ook graag gaan 

inzetten voor het versterken van de leefbaarheid van 

Heijplaat en de verbinding van de woongemeenschap 

met de omgeving, waar het voor een ieder goed wonen, 

leven en recreëren is. Hierbij zie ik naast de aandacht 

voor de bestaande verenigingen, ook kansen en moge-

lijkheden voor nieuwe initiatieven van de bewoners en 

de recent geïnstalleerde wijkraad.

Introductie 
nieuwe 
wijkmanager 
Heijplaat
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Installatie nieuwe 
wijkraad Heijplaat

Hier legden Heijplaters Je� rey Kruis, 

Mariska van Oostveen, Jo Dohmen, 

Lysandra Thomas en Steve Ekel (zie 

foto, v.l.n.r.) onder toeziend oog van 

de burgemeester de eed of gelofte 

af. Nog dezelfde avond werd de 

eerste formele en openbare ver-

gadering gehouden in de Huiskamer 

2.0 waarbij Je� rey tot technisch 

voorzitter van de wijkraad gekozen is.

De openbare vergaderingen worden 

maandelijks gehouden. De eerst-

volgende is op donderdag 16 juni om 

20.00 uur in de Huiskamer 2.0. 

U bent van harte welkom om deze 

en toekomstige vergaderingen als 

toehoorder bij te wonen! U kunt 

ook inspreken bij de vergadering, 

bijvoorbeeld wanneer u iets per-

soonlijk onder de aandacht wil 

brengen van de wijkraad.

Wilt u een bericht sturen naar de 

wijkraad? Stuur dan een e-mail 

naar: wijkraden@rotterdam.nl. De 

vergaderstukken van de wijkraad zijn 

te vinden op wijkraad.rotterdam.nl.

Op 20 april zijn alle gekozen wijkraadsleden van Rotter-
dam door burgemeester Ahmed Aboutaleb ontvangen 
op het stadhuis voor de installatieceremonie. 

fo
to

: E
rik

 F
ec

ke
n

wijkraad

Hallo, mijn naam is Dayenne Veen, 

sinds 1 juni - naast de Wielewaal 

- ook wijkregisseur van Heijplaat. 

Vanuit de gemeente Rotterdam 

ben ik het eerste aanspreekpunt 

voor de buitenruimte op Heijplaat. 

Zijn stoeptegels verzakt, doet de 

straatverlichting het niet, of liggen 

er na een storm grote takken op 

de weg, dan kun je dat melden via 

de Meld R app of 14010. Mocht 

een melding niet helemaal naar 

tevredenheid worden opgelost, 

neem dan met mij contact op via 

d.veen@rotterdam.nl.  

Ook als er structurele problemen 

of ideeën over de buitenruimte 

zijn, u iets in zelfbeheer wilt nemen 

of er behoefte is om een actie 

te organiseren (bijvoorbeeld een 

grofvuilactie met het pop-up 

milieupark), dan kunt u met mij 

contact opnemen.

Wijkregisseur
Heijplaat
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Maak kennis 
met de politie

In eerdere afl everingen van Heijplaat Post werd enige 
frustratie geuit over inbraken (mogelijk door veelplegers) 
op Heijplaat. Ook stonden we stil bij de agent in functie, 
die was aangereden en is overleden. De politie wil haar 

zichtbaarheid vergroten en verbinding met burgers verstevigen. 
Reden om contact met ons te zoeken.
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VEILIGHEID

Tamara Houtman (wijkagent Heijplaat) en Je� rey van 

der Kwaak (wijkagent Waal- en Eemhaven) stellen zich 

graag voor. Het interview vindt plaats in de Huiskamer 

2.0. Zowel Tamara als Je� rey observeren tijdens het 

interview met een schuin oog een verdachte grijze 

BMW, die buiten geparkeerd staat. Altijd alert! 

Aan het woord is Tamara Houtman (wijkagent 

Heijplaat):

Wat doet een wijkagent?

Als wijkagent voor Heijplaat (en de Wielewaal) ben ik 

het aanspreekpunt voor de totale politiezorg in de wijk. 

Denk hierbij aan de aanpak van sociale problemen 

(bv overlast gevende jongeren of eenzame ouderen), 

maar ook milieudelicten (bv zwerfafval) of criminali-

teit (bv inbraken). Natuurlijk krijg ik daarbij hulp van 

collega's. Ook werk ik veel samen met de gemeente 

en met maatschappelijke organisaties, zoals de GGZ 

en Parnassia. 

Hoe ziet je dag eruit?

Het hangt er een beetje vanaf of ik dag- of avond-

dienst heb of op de bus zit om noodhulp te verzorgen 

(112 meldingen op te volgen). Dit laatste is veel heftiger. 

Denk aan reanimaties of schietpartijen. Burgers be-

handelen je dan ook niet altijd met respect, want 

de situatie is al geëscaleerd.

Maar normaal gesproken begin ik de dienst met 

het lezen van de wachtrapporten, kijken of er bij-

zonderheden gemeld zijn, checken of ik berichten 

van bewoners heb ontvangen. Dat kan gaan over 

geluidsoverlast (zoals scholieren die scheuren op hun 

brommers), verkeersveiligheid (zoals vrachtverkeer 

wat nog steeds over de Courzandseweg rijdt), par-

keerproblemen, burenruzies of kattenpoep. Zeker 

in tijden van corona wordt de wereld heel klein. 

Alles valt op. Hoort dat wel? Alle meldingen volg 

ik op. Hiernaast bezoek ik een aantal voor mij 

bekende eenzame ouderen. 

Wat vind je het mooist aan je werk?

De interactie met bewoners. Ik hoop dan ook met dit 

artikel de angst weg te nemen om ons te benaderen. 

De politie is er voor ieders veiligheid. Ook vind ik het 

belangrijk de verbinding te leggen en dat je iets kunt 

betekenen voor de mensen en de wijk. 

Waar ben je het meest trots op?

Niet iets bijzonders. Iedere dag is speciaal. Ik heb 

één dame, waar mijn regelmatige bezoekje een 

groot verschil voor maakt. Er gewoon voor iemand 

zijn is ook helpen.

Hoe werk je samen met de Havenpolitie?

De samenwerking met Je� rey en collega’s is heel 

belangrijk. We hebben ieder onze informatiekanalen 

en observaties. Na vijf minuten overleg hebben we 

zo drie zaken aan elkaar gekoppeld. 

Een mooi moment om Je� rey van der Kwaak 

(wijkagent Waal- en Eemhaven) te leren kennen:

Wat doet de Zeehavenpolitie eigenlijk?

Onze kerntaken zijn handhaving, opsporing en grens-

toezicht. Deze laatste kerntaak is uniek voor het district 

Zeehaven (zie het blauwe gebied op de kaart, volgende 

pagina), waaronder de Waal- en Eemhaven valt.

Wat maakt het district Zeehaven uniek?

Het risicoprofi el is anders en de benodigde aanpak 

dus ook. Dit gebied bevat weinig woningen, winkels 

of stadspleinen. De hiermee samenhangende crimi-

naliteit als woninginbraken of winkeldiefstal is hier-

door veel lager. De zeehaven van Rotterdam heeft 

wél veel aantrekkingskracht op georganiseerde 

criminaliteit, organisatiecriminaliteit, terrorisme en 

cybercriminaliteit. 

Hoe ziet je dag eruit?

Heel vergelijkbaar met Tamara. We beginnen met 

een briefi ng voor de dag en waar specifi ek aandacht 
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aan besteed moet worden. Een voorbeeld: er is een 

onbekende auto onder verdachte omstandigheden 

(zoals: de inzittenden blijven te lang in de auto zitten, 

er wordt iemand aangesproken) bij een container-

terminal gezien. Dan gaan we op onderzoek uit. 

We onderhouden ons informatienetwerk, bezoeken 

diverse bedrijven (ook op verzoek), geven onze ogen 

en oren de kost als we onregelmatigheden zien.

Kan je een inkijkje geven wat er zo allemaal speelt?

Tot voorkort hadden we hier Uniport voor op- en over-

slag van fruit. Fruit is interessante handel voor cocaïne-

smokkelaars. Fruit komt - evenals cocaïne - vaak uit 

Zuid-Amerika, is bederfelijk en moet hierom snel over-

geslagen worden. Hierdoor vonden er minder controles 

van fruit plaats op de haven. Burgemeester Aboutaleb 

is in februari op werkbezoek in Zuid-Amerika geweest 

en wil sindsdien alle containers met tropisch fruit die 

in de haven aankomen laten controleren op drugs. 

Drugscriminaliteit is een groot probleem, en we maken 

ons er hard voor om deze problematiek aan te pakken! 

Wat vind je het mooist aan je werk?

Tja, boeven vangen natuurlijk! Vooral als ik iemand te 

pakken kan nemen na veel uitzoekwerk en energie. 

Hiernaast is hulpverlening natuurlijk belangrijk, van 

gesprekken tot reanimatie.

Waar ben je het meest trots op?

Niet mijn persoonlijke verdienste, maar in januari hebben 

mijn collega’s twee mannen opgepakt die een container 

van Hapag-Lloyd met 500 kg cocaïne hadden opgehaald 

met een straatwaarde van euro 38 miljoen. De lading was 

verstopt tussen een lading ananassen uit Costa Rica.

Hoe kunnen wij bijdragen aan onze eigen - en 

andermans veiligheid?

Wij hebben burgers nodig om ons politiewerk goed te 

doen! Jullie zijn onze extra ogen en oren. Het is zo be-

langrijk om meldingen te maken, liefst op het moment 

zelf en zo concreet mogelijk. De contactgegevens hier-

voor zijn te vinden in de fl yer, die bij de vorige Heijplaat 

Post werd meegeleverd. Hiernaast zouden bewoners 

kunnen overwegen een Buurtpreventie-initiatief te 

starten. 

Een aantal Heijplaters is werkzaam in de haven. Sommige 

functies die ze bekleden, zijn aantrekkelijk voor criminelen. 

Denk aan beveiliger, ICT-medewerker, stuwadoor, sjorder 

of vrachtwagenchau� eur. Wanneer je hierop ingaat, ben 

je niet alleen medeplichtig, maar neem je het ook mee 

naar je woonwijk. Dus ook hier is het belangrijk om melding 

te doen. Dit kan anoniem naar het TCI (Team Criminelen 

Inlichtingen) op nummer 088 6617734. Alleen wanneer 

je concrete en bij voorkeur aanwijsbare (zoals kenteken, 

foto of naam) informatie over zware vormen van crimi-

naliteit in de haven hebt. 

Waar kunnen we jullie vinden?

Bij spoed, bel 112!

Anders kun je Tamara Houtman (wijkagent Heijplaat) 

bereiken via email: tamara.houtman@politie.nl of 

telefonisch op 0900-8844 (doorschakelnummer).

Je� rey van der Kwaak (wijkagent Waal- en Eemhaven) 

via email: je� rey.van.der.kwaak@politie.nl of telefonisch 

op 06-10346834.

Weet dat we altijd bereikbaar zijn! 
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*Homefood in de Kinderboerderij!
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Om 12 uur zaten er wel 20 vrijwilligers van Kinderboerderij 

De Heij startklaar om 100 kersverse Oekraïners, sinds eind 

maart wonend aan de Smirno� weg 3 in Rotterdam, te 

verwelkomen. De Oekraïense vlag hing uit en op een 

lange tafel in de zon lagen de pannenkoeken te dampen. 

Voor de kinderen was er speelgoed verzameld en snoep-

zakjes gekocht. Ze hadden het zo goed geregeld... 

Echter, er bleken meerdere activiteiten die dag niet goed 

gecoördineerd te zijn en hun gasten waren in velden noch 

wegen te vinden. Teleurgesteld aten de vrijwilligers, geluk-

kig in een heerlijk zonnetje die zaterdag op 16 april, hun 

eigen waar maar op …

Om 14 uur gebeurde het dan toch! Eerst kwam Marina 

met zoon Tom (13) en dochter Nadia (9) het hek door. Twee 

dagen geleden aangekomen, met hun 2 katten, na een reis 

van 2 weken. Ze komen uit de regio Loehansk, wat zwaar 

onder vuur heeft gelegen en beschadigd is. Marina heeft 

geen man, is kok op een school, wil vooral rust en hierna 

liefst weer zo snel mogelijk terug naar huis. Ze heeft geen 

idee hoe lang het gaat duren. 

Eerst een rondleiding en de geitjes knu� elen. Hierna praten 

we met de hulp van een vrijwilliger via Google Translate. 

Niet altijd eenvoudig, maar met een beetje improviseren 

lukt het aardig.

Anestasia is er met haar dochter Lisa (5). Ze komen uit 

Kiev. Kiev zelf is nog niet aangevallen, de regio eromheen 

wel. Haar man is nog in de Oekraïne. Ze bellen of appen 

iedere dag. Hij zit gelukkig niet in het leger. Ze is hier eind 

maart aangekomen na een treinreis van 4 dagen via 

Warsaw (Polen), Berlijn (Duitsland) en Amersfoort naar de 

eindbestemming Rotterdam. Alle families hebben een 

eigen kamer in het bedrijfsgebouw, zijn blij met een dak 

boven hoofd. Het is er warm en schoon. Zelf koken is niet 

mogelijk, maar het eten is goed. Volgende week kunnen 

de kinderen naar een Oekraïense school in de buurt. 

Ze zijn pas wezen kijken.

Katja is er met haar dochters Margaretha (6) en Maron (3). 

Ze genieten zichtbaar van de pannenkoeken. Thuis eten 

ze ook pannenkoeken met kaas of crème fresh erop, maar 

die zijn dunner. “It feels like home food. So nice!” Ook de 

knu� els en snoepzakken bevallen goed.

Olga (zonder foto) heeft 3 kinderen; alleen de jongste is 

meegekomen naar de Kinderboerderij. Haar Engels is heel 

goed en ze leert zelfs al Nederlands met de DuoLingo app. 

Ze is heel dankbaar voor de warme ontvangst. “Dank je 

wel”, zegt ze. Ze vindt Nederlanders gastvrij, open en eerlijk. 

“Wat weten jullie eigenlijk van Oekraïners?” Het blijkt de 

graanschuur van Europa, er wordt veel zonnebloemolie 

gekweekt en er wonen rond de 40 miljoen mensen, 

die goed zijn opgeleid. “Veel Nederlanders zijn hierdoor 

verrast, merken we.”

Het leven is niet gemakkelijk in de Oekraïne nu. Niet alleen 

de veiligheid, maar ook omdat de economie niet draait, er 

geen salarissen worden betaald, mensen hun rekeningen 

niet kunnen betalen en er niet altijd te eten is. “Wat opvalt 

in Nederland? Het is hier heel duur. Bij ons is het gemiddelde 

salaris euro 300 per maand. Met 600-700 euro per maand 

verdien je écht goed. Daar kom je hier niet mee rond. Ze 

willen allemaal graag werken in Nederland, maar eerst 

moeten ze een BSN-nummer en bankrekening regelen. 

Ik neem afscheid. Het was een mooie ontmoeting. “Wil je 

iedereen bedanken voor de heerlijke pannenkoeken en 

gastvrije ontvangst?”, roept Olga me na.

Katja
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О 12:00 15 волонтерів з Kinderboerderij De Heij були готові 

прийняти 100 новеньких українців, які з кінця березня 

живуть за адресою Smirnoffweg, 3 у Роттердамі. На 

довгому столі на сонці горів український прапор і парили 

млинці. Дітям зібрали іграшки, купили цукерки. Вони це 

так добре влаштували... 

Проте декілька заходів того дня виявились не 

злагодженими, і їхніх гостей ніде не було. Розчаровані, 

волонтери їли свої власні вироби, на щастя, під чудовим 

сонцем тієї суботи 16 квітня.

О 14:00 це все одно сталося! Першою крізь ворота 

зайшла Марина з сином Томом (13) та дочкою Надією (9). 

Прибули два дні тому з двома котами після 2-тижневої 

подорожі. Вони родом із Луганської області, яка зазнала 

сильного нападу та пошкодження. У Марини немає 

чоловіка, кухар у школі, перш за все хоче відпочити, а 

потім якомога швидше повернутися додому. Вона не 

уявляє, скільки часу це займе.

Спочатку екскурсія та обійми дітей. Після цього ми 

спілкуємося за допомогою волонтера через Google 

Translate. Не завжди легко, але з невеликою імпровізації 

це виходить.

Там Анестезіс зі своєю дочкою Лізою (5). Вони з Києва. 

Сам Київ ще не зазнав нападу, а оточуючий регіон. Її 

чоловік досі в Україні. Вони телефонують або пишуть 

щодня. На щастя, він не в армії. Вона прибула сюди 

наприкінці березня після 4-денної подорожі поїздом через 

Варшаву (Польща), Берлін (Німеччина) та Амерсфорт до 

кінцевого пункту призначення Роттердама. Усі сім’ї мають 

власну кімнату в будівлі компанії і задоволені дахом 

над головою. Тут тепло і чисто. Самостійно готувати не 

можна, але їжа смачна. Наступного тижня діти зможуть 

піти в українську школу неподалік. Вони просто пішли 

подивитися.

Там Катя зі своїми дочками Маргаретою (6) і Марон (3). 

Їм помітно подобається млинці. Також їдять млинці з 

сиром або свіжими вершками зверху, але вони тонші. «Це 

відчуття домашньої їжі. Так гарно!" Також дуже популярні 

м’які іграшки та цукерки.

Ольга (без фото) має 3 дітей; прийшли лише наймолодші. 

Її англійська дуже добре, і вона навіть вивчає голландську 

за допомогою програми DuoLingo. Вона дуже вдячна 

за теплий прийом. "Дякую.". Вона вважає голландців 

гостинними, відкритими і чесними. «Що ти насправді 

знаєш про українців?» Виявляється, це житниця Європи, 

вирощують багато соняшникової олії і живуть там близько 

40 мільйонів людей, які мають хорошу освіту. «Ми 

помічаємо, що багато голландців здивовані цим»

Зараз в Україні нелегко. Не тільки для безпеки, а й тому, 

що не працює економіка, не платять зарплати, люди не 

можуть оплатити рахунки, не завжди є продукти. «Що 

виділяється в Нідерландах? Тут дуже дорого. Середня 

зарплата у нас 300 євро на місяць. Ви заробляєте дуже 

добре, якщо заробляєте 600-700 євро на місяць. З цим не 

обійтися. Усі вони хочуть працювати, але спочатку мають 

оформити номер соціального страхування та банківський 

рахунок.

Я кажу до побачення. Це була гарна зустріч. «Хочеш 

подякувати всім за смачні млинці та гостинний прийом?» 

— кличе мені слідом Ольга.

NIEUW BUREN

Marina Anestasia
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“Wist u dat Wilton door onze regering minder gewaar-

deerd wordt?” vroeg een hoge Britse ambtenaar aan 

Dirk Christiaan Endert jr. Het was in Londen, november 

1918. Endert was sinds een half jaar directeur van 

de Rotterdamsche Droogdok-Maatschappij (RDM). 

En, nee, dat Wilton op een Britse zwarte lijst stond, 

wist Endert niet. Maar hij begreep direct wel dat zijn 

missie in ernstig gevaar was gekomen. Wat was er 

aan de hand?

In 1914 was de eerste wereldoorlog uitgebroken. 

Nederland was buiten het krijgsgeweld gebleven, 

maar dat betekende niet dat het leven normaal door 

kon gaan. De oorlogvoerende landen, Engeland en 

Duitsland voorop, hielden hun belangrijke spullen 

liever zelf dan die te exporteren. Dat gold voor 

levensmiddelen, maar ook voor staal. En zonder staal 

kon de RDM geen schepen bouwen. De eerste twee 

oorlogsjaren draaide de RDM nog goed, maar eind 

1917 zette de crisis in. In het voorjaar van 1918 lag het 

bedrijf vrijwel stil. En tot overmaat van ramp stierf in 

mei 1918 Marius Gerard de Gelder, de eerste directeur 

van de RDM. De ‘gedelegeerd commissaris’ van de 

RDM, J.L de Stoppelaar, had tijdens de lange ziekte 

van De Gelder diens taken overgenomen. En hij zag 

de toekomst somber in. De Stoppelaar kon geen 

geschikte opvolger voor De Gelder vinden. Onder die 

omstandigheden legde De Stoppelaar een plan aan 

de Raad van Commissarissen voor, dat wellicht ‘eenige 

beroering’ zou verwekken. “Mijn suggestie is om samen 

te gaan met Wilton.”

Scheepswerf en Machinefabriek Wilton NV was in 

handen van vijf gebroeders Wilton. De meeste van 

hen voelden wel voor het plan, maar de oudste, Bartel, 

had zijn bedenkingen. Geen fusie, geen winstverdeling, 

alleen samen klanten werven en klanten onderling 

verdelen, vond hij. En dat eerst nog maar voor een 

proefperiode van vijf jaar. Op die basis werd een 

contract getekend. Twee prominente RDM’ers, 

Dijkgraaf en Endert, zouden samen met Wilton 

een driekoppige directie voor de RDM gaan vormen. 

Omgekeerd kwam de RDM niet in de directie van 

Wilton.

Endert was daarop naar Engeland afgereisd, om daar 

een forse partij staal te kopen. Hij had daartoe een 

Engelse uitvoervergunning nodig. En die werd hem 

geweigerd. De reden daarvoor bleef hem eerst duister. 

De bovengenoemde ambtenaar nam hem in vertrou-

wen. Wilton werd ervan verdacht tijdens de oorlog de 

neutraliteit te hebben geschonden. Zo zou hij koper in 

België hebben gekocht, en in Duitsland weer hebben 

verkocht. Ook zou hij hebben deelgenomen aan een 

Duitse oorlogslening. Wilton bleek geen reddingsboei 

voor de RDM te zijn, maar een blok aan het been. Het 

samenwerkingscontract werd ontbonden. 

Dat was al de derde mislukte samenwerking tussen 

de twee bedrijven. De eerste vond plaats toen de RDM 

nog niet eens was opgericht. De voorloper van de RDM, 

scheepswerf ‘De Maas’, was gevestigd op een terrein 

ter hoogte van de huidige Jobshaven. De gemeente 

historie
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Waar God een rivier 
tussen heeft gelegd…

“Waar God een rivier tussen heeft gelegd, moet de mens niet 
willen verenigen”, moet Bartel Wilton, na een serie mislukte fusiepogingen 

tussen de Rotterdamsche Droogdok-Maatschappij (RDM) en de Scheepswerf 
en Machinefabriek Wilton hebben gezegd. De RDM lag op de Heijplaat, 

aan de linkeroever van de Nieuwe Maas. Wilton lag aan de rechteroever.



had die grond echter zelf nodig. De directeur van ‘De 

Maas’ zocht daarop geldschieters voor een nieuwe, 

moderne onderneming. Hij kocht een terrein van 10 HA 

op de Heijplaat, en liet twee droogdokken bouwen in 

Engeland. Dat laatste was nieuw: Rotterdamse werven 

maakten tot dan toe gebruik van gemeentedokken. 

Wilton kreeg lucht van dit plan en probeerde het 

initiatief over te nemen. Omdat zijn dwingende eis 

was dat de RDM alleen de nieuwe dokken mocht 

exploiteren, en verder alle reparatie op Wiltons werf 

diende te gebeuren, sprong de fusie af. 

De tweede poging om tot samenwerking te komen 

was in 1905. De RDM, die in 1902 formeel van start 

ging, draaide de eerste jaren niet erg goed. 

“We sukkelen maar wat voort,” werd in een verga-

dering van de Raad van Commissarissen gezegd. 

De aandeelhouders, die ieder bijna 10.000 gulden 

hadden ingelegd, hadden nog niet eenmaal dividend 

gekregen. De commissarissen gingen morren en 

drongen aan op een fusie met Wilton. Die poging 

strandde op wantrouwen. Wilton geloofde de winst-

cijfers die de RDM hem verstrekte, niet. En hoewel 

directeur M.G. de Gelder hem een handgeschreven 

brief stuurde met het aanbod het allemaal nog eens 

uit te leggen, hield Wilton de boot af. 

Blijft de vraag waarom die Britse ambtenaar in 1918 

D.C. Endert jr. in vertrouwen nam. Het antwoord weten 

we niet, maar ik heb wel een vermoeden. Dertig jaar 

later schreef Endert dat ook hijzelf in de eerste wereld-

oorlog de neutraliteit geschonden had. Alleen in 

het voordeel van de winnaars, de Britten. 

Bijschriften bij beelden:

pagina 18: Een handgeschreven brief van M.G. de Gelder aan de 

gebroeders Wilton, 1905. De cruciale zin luidt: ‘In vervolg op ons 

onderhoud deel ik U mede, dat myne Comm (commissarissen, GvdH) 

zich in beginsel vereenigen kunnen met den door U voorgestelden 

grondslag tot samenwerking, indien wy het onderling eens kunnen 

worden over de juiste beteekenis in dit geval aan de uitdrukkingen 

brutowinst en “waarde der bezittingen” te geven (…)’

Afbeelding linksboven: Een fragment uit dagboek-notities 

van D.C. Ender jr. uit 1918

Foto midden boven: Marius Gerard de Gelder, 

RDM-directeur 1902-1918

Foto rechtsboven: Dirk Christiaan Endert jr., 

RDM-directeur 1918-1951

historie
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puzzel

1. heeft het quarantaineterrein 

 overgenomen van HbR (4 letters) 

2. supermarkt (18 letters)

3. aanlegplek watertaxi (12 letters)

4. epidemie op wereldschaal (8 letters)

5. voetbalvereniging (5 letters)

6. vervoersmiddel over water (8 letters)

7. nieuwe winkel (16 letters)

8. digitaal platform (15 letters)

9. cultureel erfgoed (12 letters)

10. wordt in 2023 vervangen (9 letters)

11. projectontwikkelaars verantwoordelijk voor 

 Het Verborgen Geheim (4 letters)

12. orgaan ter vertegenwoordiging bewoners 

 vanaf 2022 (8 letters) 

13. naam van fl atgebouw (12 letters)

14. wethouder verantwoordelijk voor mobiliteit 

 (13 letters)

15. nieuwe eigenaar (11 letters)

16. straatnaam op Heijplaat (16 letters)

17. groene greppel om water op te vangen (4 letters)

18. bewonersbelangenvereniging Heijplaat (8 letters)

Woordzoeker
Raad eerst typisch Heijplaatse begrippen door onderstaande vragen op te lossen. 

Zoek hierna de antwoorden in de woordzoeker. De antwoorden zijn te vinden op pagina 23.
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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

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
Dorpsweg 160c, 3083 LK
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
Victorieuxstraat 80, 3089 PX
• Fysiotherapie Heijplaat

www.fysiotherapiejvanhoorn.nl
Tel. 06 - 15304358

• Living-Fit Fysiotherapie 
Jan Vermin
www.living-fi t.nl
Tel. 010 - 416 38 47

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

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

Basketbal
playyday@gmail.com

Dansschool
www.dansschoolfootstepz.nl

Kapper
www.dekapperopdehoek.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

Wijkraad
wijkraden@rotterdam.nl

adressen

Sinds 3 jaar is Danny Bihari in ‘het nieuwe dorp’. 
Wel even iets anders dan de Beijerlandselaan. 
“Lekker relaxed hier.”

Hij is oprichter van rijschool Danny. Zijn lesauto’s zie je best vaak, 

dat kan niet anders met vijf auto’s. Op aanraden van zijn tweeling-

zus startte Danny zo’n negen jaar geleden met de opleiding tot 

rij-instructeur. Omdat hij graag mensen helpt leek het een logische 

keuze. 

Danny is super ambitieus en wil graag de beste zijn in zijn vakgebied. 

Zijn uitgesproken stijl maakt hem een bijzondere rijinstructeur. Op zijn 

YouTube kanaal maakt hij autoritten met bloggers, dj’s of rappers. 

Mede daardoor heeft hij leerlingen uit het hele land. Bijzondere man, 

die Danny.

Tijdens de lock-down is Danny gaan koken voor anderen. Zijn leerlingen 

en mensen uit de buurt bestelden eten bij hem. “Niet bij de pakken 

neerzitten, maar aan de slag!” Zo is hij opgevoed. In de toekomst zou 

hij graag van deze kookpassie zijn werk maken.

Tot die tijd kan je gewoon rijles nemen bij Danny. 

rijschooldanny.nl

06-33258998

Rijschool 
Danny

ondernemer
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column

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

berichten

Beloftevolle nachten
De bermen langs Heijplaat zijn rijke jachtgronden 

voor liefhebbers van een sappige regenworm. 

's-Nachts komt in het natte gras het beste in de regen-

wormen naar boven. Ze zijn op zoek naar een one night 

stand. Blind en sprakeloos wagen ze zich bovengronds om 

op de tast te zoeken naar elkaars gezelschap. Al snel gaan 

ze dan over tot een innige armloze omhelzing. Tijdens zulke 

nachten zie je soms tientallen meeuwen langs de kant van 

de weg neerstrijken om zich in het schijnsel van de lan-

taarns tegoed te doen. De wormen zien het niet aankomen, 

die liggen nog verstrengeld in elkaar. Zo verandert de vrij-

partij ineens in een vreetpartij. Voor menig regenworm komt 

een beloftevolle nacht zo tot een abrupt einde. Tragisch. 

Andere liefhebbers van sappige regenwormen zijn de 

Heijplaatse egels. Wie goed oplet kan ze ’s-nachts horen 

snu� elen tussen de dorre blaadjes. Of je ziet ze snu� elen 

in het gras, dat staat nu nog kort. De bruine stekelbollen 

zijn daardoor nog redelijk goed te zien, maar als het 

gras hoger groeit rest ons alleen nog geritsel en gesmak. 

Een hongerige egel werkt in hoog tempo vele vierkante 

meters grasland af om genoeg wormenvlees tot zich 

te nemen. Ondertussen zijn ze zelf ook niet ongevoelig 

voor wat fl irterij. De mannen leggen vaak wat grotere 

afstanden af in de hoop een bevallige dame te ontmoeten. 

Opschepperig snuivend proberen ze dan indruk te maken. 

Daar is niet ieder vrouwtje van gediend. Soms zet ze haar 

stekels op en dan gaat ze ervandoor. Onder egels geldt 

dat de aanhouder wint, waardoor sommige versierpogingen 

meer weg hebben van een achtervolging dan van een 

romantische date. Maar met zoveel vrachtverkeer in 

de buurt kun je je maar beter niet teveel laten afl eiden. 

Ook voor een egel kan een beloftevolle nacht zomaar tot 

een abrupt einde komen. 

Nutstuin 
te huur 
Heeft u altijd al uw 

eigen groenten willen 

verbouwen? Dan kunt 

u daar al dit jaar mee 

beginnen bij VTV Heij-

plaat (Rondolaan 76). Whatsapp, SMS of bel 

naar 06-52694447 voor meer informatie.

Nieuw Lid 
in de Orde 
van Oranje-
Nassau 
Dinsdag 26 april werd 

in het diepste geheim 

een aantal bijzondere 

Rotterdammers naar het stadhuis gelokt 

voor een Koninklijke onderscheiding. Deze 

mensen hebben zich uitzonderlijk ingezet 

voor de Nederlandse samenleving.

Zo ook een bewoner van Heijplaat. Heijplaat 

is nu een Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

rijker. Het gaat om Joke Latorre. Joke staat 

al 17 jaar patiënten en verpleegkundigen 

van de afdeling Oncologie van het Ikazia 

ziekenhuis bij. Daarnaast is ze vrijwilliger bij 

Verpleeghuis Sonneburgh. Bedankt Joke!

Oplossing Woordzoeker

André de Baerdemaeker is ecoloog bij 
Bureau Stadsnatuur (onderdeel van 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam).
Speciaal voor Heijplaat Post beschrijft 
hij de natuur op en rond Heijplaat. 
Volg André op Twitter via @DeBaerd.
foto: Raul Neijhorst

1. boei

2. freshfoodheijplaat

3. marconiplein

4. pandemie

5. svrdm

6. waterbus

7. dekapperopdehoek

8. heijplaatonline

9. muziekkoepel

10. riolering

11. vodg

12. wijkraad

13. dewijdeblick

14. judithbokhove

15. npluspgroup

16. streefkerkstraat

17. wadi

18. wijplaat
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