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Jessica van den Eshof (Woonbron), Betty Exaltus,  
Paul Hendriks (vormgeving), Gianni van der Hurk, 
Ria van der Linde (gemeente Rotterdam),  
Sven Schuiling en Bram Voncken (HbR).
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Chantal Diepenheim, Hélène Fokker en  
Lysandra Thomas

Contact
heijplaatpost@gmail.com

Foto omslag
Uitzicht op de muziekkoepel

Vormgeving
vanPOOK

Verantwoording
Heijplaat Post is financieel mogelijk gemaakt 
door onze subsidiegevers, sponsors en adver-
tentieinkomsten.
 
Wij hebben de volgende uitgaven gedaan: 
onkostenvergoeding redactie (6%) en gast- 
redacteuren (10%), kosten fotografie (9%),  
kosten opmaak (19%), kosten drukwerk (52%)  
en distributie- en administratiekosten (5%). 
 
Deze uitgave is, naast alle vrijwilligers,  
mogelijk gemaakt door stichting WIJPLAAT  
en onderstaande subsidiegevers en sponsors. 

Er is 21 oktober jl. eindelijk uitspraak gedaan door de Haagse 

rechtbank in verband met de vliegenoverlast hier op het dorp.  

De rechtbank is tot de conclusie gekomen dat er hier absoluut  

meer vliegen zijn dan in andere wijken van Rotterdam. En de 

schuldige is volgens de rechter het afvalsorteerbedrijf N+P.  

Dat wisten wij natuurlijk 

allang, maar nu gaan er 

hopelijk wat deuren open, 

zodat de overlast minder  

kan worden.

Deze editie hebben we ook 

wat griezelnieuws. Lees 

over de ontwikkelingen van 

Halloween op het dorp. Wat 

was het trouwens dit jaar weer een genot om mee te lopen 

en zoveel huizen en doorgangetjes versierd te zien. Er was zelfs 

een spookhuis waar veel mensen zich lekker rot geschrokken zijn. 

Complimenten voor de organisatie! Dat was twee dagen knallen 

voor de opbouw en afbraak, echt super!

Maak verder kennis met deze oude en nieuwe bewoners.  

Lees over de families Duivestein en Stavenuiter.

En welke oplettende buurtbewoner heeft ze al zien staan?  

Een gloednieuwe textielcontainer en een heuse ruilkast.  

Mooie initiatieven. 

En als laatste: wat hebben een nachtcafé, een klimop en  

een bij met elkaar te maken?

Nieuwsgierig? Sla snel de bladzijde om. 

Veel leesplezier!

Welkom in deze 
nieuwe editie van 
de Heijplaat Post

voorwoord



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.

door Sven Schuiling - Vanaf 1 januari 2023 kunnen Heijplaters 

niet meer gedurende de spits met de fietsveer van en naar de 

overkant van de rivier. De gemeente heeft de beslissing gemaakt 

om fietsend Heijplaat af te sluiten van de rest van Rotterdam. 

De pilot met de fietsveer was door drie dingen vanaf het begin 

gedoemd te mislukken:

1. de boot vaart alleen in ochtend- en avondspits en vaart  

niet in het weekend.

2. de fietsveer is nooit gecommuniceerd met de wijk (probeer  

op de website maar eens de afvaarttijden te vinden).

3. de boot brengt ons naar een industriegebied aan de M4H-

haven. Uit de enquête bleek dat dit voor de meeste mensen 

de grootste reden is om de fietsveer niet te nemen. Het wordt 

gezien als een onguur en afgelegen gebied, waar niemand  

iets te zoeken heeft. De pilot is een wassen neus.

De bewoners van Heijplaats willen gewoon met de fiets op 

zaterdag naar de markt. Onze kinderen willen met de fiets naar 

school in de stad kunnen. Ik wil meneer Karremans met klem op 

het hart drukken: de fietsverbinding is belangrijk en moet blijven!

Pilot fietsveer 
stopt eind 2022!

Santa Run 
Heijplaat
Ren een route van vijf kilometer  

in je kerstmannenpak dwars  

door Heijplaat, langs de havens  

en door de straten!

De start en finish zijn op het 

Rondoplein. Inschrijfgeld €7,50.

Schrijf je in op cul.com.heijplaat@

kpnmail.nl. Bij je inschrijving zit  

een vijfdelig kerstmannenpak en 

een echte Santa Run medaille.
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oud

‘Vroeger was de 
mentaliteit anders’

In 1979 is Jannie Duivestein vanuit Pendrecht 
naar Heijplaat verhuisd. Haar man was toen 

werkzaam bij de RDM, dus wonen op Heijplaat was eigenlijk 

heel vanzelfsprekend. 

Samen hebben ze 2 kinderen, maar die zijn inmiddels allang 

uitgevlogen. Het opgroeien voor de kinderen op Heijplaat 

was heerlijk, rustig en erg beschermd. Dat was wel even 

wennen bij de overgang naar de middelbare school. 

Jannie verteld dat de mentaliteit van de mensen op 

Heijplaat vroeger wel wat anders was dan nu. Als je de 

buurvrouw een dag niet had gezien, dan belde je even om 

te horen of alles ok was. Het waren natuurlijk andere tijden, 

maar toch vindt ze dat nog wel eens jammer.

Helaas is Jannies’ eerste man overleden. Toen Jannie als 

gastvrouw bij Sonnenburg werkte, heeft ze haar huidige 

man Jos ontmoet. Jos is een groot fan van Guust Flater. 

In de huiskamer staan mooie vitrines met diverse beeldjes 

en op het familie-visitekaartje staat Guust ook afgebeeld. 

Jannie houdt erg van dolfijnen. Ze heeft zelfs met dolfijnen 

gezwommen in Mexico, dat was echt een heel bijzondere 

ervaring.

Samen delen ze een grote liefde voor honden. 

Jannie heeft al haar hele leven honden gehad. 

Zo’n 10 jaar geleden heeft Jannie zich in 

gespannen voor een honden losloopterrein 

op Heijplaat. En met succes! Met hun trouwe 

hond Joost hebben ze daar goed gebruik van 

gemaakt.

Ook Jos heeft zich ingespannen voor Heijplaat. 

In 1996 heeft hij samen met het OpZoomerMee-

team het grote Heijplaat-monument aan de 

Waalhavenweg geverfd. Hier werd uitgebreid 

verslag van gedaan in de Heijplaat-krant van 

toen, de voorloper van Heijplaat Post.

Ze wonen nog steeds met veel plezier op Heij-

plaat, maar sluiten niet uit ooit de oude dag 

ergens anders door te brengen. Vanuit je huis zo 

het groen in wandelen, dat lijkt ze ook wel wat.
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Wil jij ook in  
Oud & Nieuw?  

Stuur een 
mailtje naar 
de redactie!

& NIEUW

door Maurice van Dijk - Ontmoet familie 
Stavenuiter: Wilco, Annet, Loren en Nolin. 
Helemaal nieuw zijn Wilco en Annet niet  
op Heijplaat. Ze kwamen er in 2019 wonen  
op de Heijsekade. Daarvoor verbleven ze 
5½ jaar in Singapore. Het nieuwbouwhuis 
werd vanuit Singapore gekocht. Ze kwamen 
uiteindelijk in de 2e fase terecht. 

Ondanks de vertraging bleef de verliefdheid op de woning.  

Het had alles wat ze wensten: een plat dak, energiezuinig,  

een stoer uiterlijk en uitzicht op de haven. Toen ze Heijplaat 

gingen bekijken, kwamen ze erachter dat ze er al 15 jaar  

terug eerder geweest waren tijdens één van hun eerste dates.

Wilco is de oprichter van Tetrahedron. Het bedrijf ontwikkelt 

kranen voor de bouw van windmolens op zee. Het bedrijf is 

gevestigd in het Innovation Dock op het RDM-terrein. Annet 

werkt in Utrecht als consultant voor Heartbeat Ventures, een 

‘Het leukste  
van Heijplaat is  

‘de modderberg’!!’

organisatie die zich richt op het gezonder maken 

van de wereld.

Het gezin voelt zich inmiddels een aardige 

Heijplater. Wilco werkt aan zijn conditie bij WIK. 

De beide kinderen volgen daar ook gymlessen. 

Annet danst wekelijks bij de dansschool.  

En Loren en Nolin gaan naar basisschool  

de Klaver-Heijplaat.

Volgens Loren is het leukste van Heijplaat ‘de 

modderberg’. Dat die berg al een paar keer 

verplaatst is vanwege de nieuwbouw maakt haar 

niets uit. Daarnaast geniet ze van het uitzicht 

op de Matador (de hoge dokkraan aan de Heyse 

Haven) als ze wakker wordt en op school zit.

Wilco hoopt dat Courzand nog lang blijft 

bestaan. Het is volgens hem een bron van  

‘maritieme nostalgie’. Elke keer als hij buiten-

landse gasten uit de zeevaart rondleidt, levert  

dat mooie verhalen op. Heijplaat heeft wereld-

wijde bekendheid!
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Halloween 
op Heijplaat 

leeft!



BEDRIJF

Destijds is Halloween in Heijplaat groots opgezet 

door Elles Veldmeijer en George van der Stoep. Later 

werd Halloween via de buurtvereniging Heijplaat 

georganiseerd, waar kinderen op trick-or-treat tocht 

door de wijk liepen samen met medewerkers vanuit de 

vereniging. Dit is een flink aantal jaren op deze manier 

gevierd. Tot in 2016 naast de jaarlijkse tocht die de 

buurtvereniging Heijplaat voor kinderen van 4 tot en 

met 7 jaar ook een spontane optocht door bewoners 

zelf werd georganiseerd. Ook in 2017 was er een 

groepje ouders die weer een optocht voor de kinderen 

organiseerde. 

De buurtvereniging Heijplaat stopte vervolgens met 

het organiseren van Halloween, maar de bewoners 

pakten de organisatie zelf over. Halloween in Heijplaat 

ging weer meer leven en in 2018 werd Halloween nog 

grootser opgezet door Kim en Siegfried. Bewoners 

melden zich aan als snoepadres en gingen ook hun 

huizen versieren. De samenwerking werd gezocht 

met de Huiskamer waar de kinderen tasjes konden 

versieren en bij sv RDM was na afloop van de tocht 

een Halloween disco. Kim 

nam een adviserende rol 

aan en Siegfried zocht 

de samenwerking met 

Herman en Elles. Met de 

jaren werd de viering 

steeds groter en de 

route langer. Helaas 

kon Halloween in 

2020 geen doorgang 

vinden. Er werd 

naar verschillende 

mogelijkheden 

gekeken om de 

trick-or-treat 

doorgang te 

laten geven, 

maar het bleek 

niet mogelijk 

met alle 

toenmalige 

regels. 

Siegfried liet in 2020 weten dat 

hij, na 3 jaar actief betrokken te zijn geweest bij de 

organisatie van Halloween, met de organisatie stopt. 

Het oorspronkelijke idee was dat ieder jaar het stokje 

van de organisatie door iemand anders overgenomen 

zou worden om de tocht te organiseren, zodat 

Halloween van ons allen als bewoners zou zijn. 

En dus pakte Laetitia, een bewoonster uit de 

nieuwbouw, in 2021 het stokje van de organisatie 

over en zette zich enorm in om weer een geslaagde 

Halloween voor iedereen te organiseren! Bij de 

Halloween viering van het afgelopen jaar werd het 

stokje door Samantha en Carina overgenomen. 

Naast de organisatie van de route bouwden zij een 

spookhuis op het grasveld naast de Courzandseweg. 

Zij hebben samen enorm hun best gedaan om een 

geweldig griezelige trick-or-treat voor de kinderen te 

organiseren, met een gigantische route en een enorme 

opkomst met zelfs mensen van buiten Heijplaat tot 

gevolg. Halloween is een snoepjacht voor de kinderen 

geworden, die elk jaar naar steeds een beetje meer 

smaakt. Benieuwd wat volgend jaar gaat brengen.

Halloween wordt steeds populairder, maar wist u 
dat Heijplaat al 20 jaar Halloween viert? Het is ook 
uitzonderlijk dat Nederlanders gaan trick-or-treaten, 
veelal wordt Halloween met het gezin thuis of bij 
vrienden thuis gevierd, maar Heijplaat heeft zelfs zijn 

eigen trick-or-treat tocht a la Amerika. 
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Sinds kort hebben we weer een spreekuur voor onze 

huurders in Heijplaat. Voorheen hadden we iedere 

ochtend een spreekuur, maar sinds de corona-periode 

zijn deze verdwenen. Omdat hier toch veel vraag naar 

was, zijn we iedere dinsdagochtend van 9 tot 10 uur 

beschikbaar om uw vragen persoonlijk te beantwoorden. 

Als er behoefte is aan meerdere momenten, dan horen 

we dit uiteraard graag. 

Het valt ons op dat de vragen voornamelijk gaan over 

herhuisvesting. Bewoners die al op Heijplaat wonen, 

willen hier graag ook blijven wonen. Het is daarom 

belangrijk dat u zich inschrijft op Woonnetrijnmond.nl. 

Op deze site adverteren wij de vrijgekomen woningen. 

Als u aanspraak wilt maken op één van deze woningen, 

kunt u via deze site reageren. Op één van de vier 

woningen van Heijplaat geven wij voorrang aan de 

bewoners die al op Heijplaat wonen. Als u pas over  

een aantal jaar wil verhuizen, dan is het ook verstandig 

om u alvast in te schrijven op Woonnetrijnmond.nl.  

Dit omdat u dan inschrijfjaren kunt opbouwen en zo 

meer kans maakt op een andere woning. 

Ook merken wij dat veel bewoners naar het spreekuur 

komen met een onderhoudsverzoek. Onze nieuwe 

opzichter, Dominique Reijerink, zal daarom ook regel-

matig aanwezig zijn tijdens het spreekuur. U kunt  

dan ook uw onderhoudsvragen aan hem stellen.

Wilt u meer informatie over bovenstaande punten of 

heeft u andere vragen? Kom dan naar ons spreekuur  

of neem contact op via 088 966 00 00.

HBR / WOONBRON

Woonbron door Jessica van den Eshof, sociaal beheerder bij Woonbron

door Bram Voncken, HbR - In de week van 5 tot 9 

december worden door aannemer idverde in opdracht 

van het Havenbedrijf Rotterdam groenwerkzaamheden 

uitgevoerd in het groen langs de Rondolaan.

Het betreft het rooien 50 are bosplantsoen en onder 

begroeiing en inzaaien met graszaad en het vervangen 

10 oude populieren door nieuwe lindes en iepen.

Niet het gehele bosplantsoen wordt gerooid, enkel 

een deel van de onderbegroeiing. Mooie struiken en 

boomvormers worden behouden, zodat deze optimaal 

tot ontwikkeling kunnen komen. Door deze struiken en 

boomvormers wordt het zicht op het spoor afgeschermd.

De populieren langs de Rondolaan worden jaarlijks 

onderzocht in het kader van boomveiligheid. De bomen 

met een slechte kwaliteit worden vervolgens vervangen. 

In 2022 betreft het 10 populieren. De kapvergunning is 

hiervoor aangevraagd en verkregen.

Dit proces zal de komende jaren ook doorgaan. Zo wordt 

de bomenrij langzaam omgevormd en wordt kaalslag 

voorkomen. Het eindbeeld dat hierdoor uiteindelijk 

ontstaat is een strook van bomen en struiken in gras.

Groenwerkzaam-
heden en kap 
langs Rondolaan
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door Ria van der Linde (Gemeente Rotterdam) 

Even een snelle update van een aantal initiatieven  

waar de gemeente Rotterdam mee bezig is:

Skatebaan

De skatebaan is gerealiseerd. Lysander Klinkenberg is  

de ontwerper; Ilja Bijster, wonend op de Courzandseweg, 

is initiatiefnemer.

Muziekkoepel

Er wordt hard (zij het onzichtbaar) gewerkt aan de 

voorbereiding van de restauratie van de muziekkoepel. 

Het bleek dat er de nodige vleermuizen nestelden in 

de koepel. Daarom heeft de gemeente alternatieve 

nestkasjes moeten plaatsen. Verder kon de gemeente  

niet veel doen totdat de vleermuizen de nestjes in gebruik 

hadden genomen. Begin volgend jaar start het werk

Inrichtingsplan

Het voorlopig ontwerp van het Inrichtingsplan is 

vastgesteld. De gemeente is met bewoners in gesprek 

gegaan over de precieze invulling van de pleinen en 

de groenstrook aan de Courzandseweg. Ook is de 

gemeente met bewoners van de Letostraat tot een 

plan gekomen voor de nieuwe inrichting waar iedereen 

zich in kan vinden. De aansluiting van de Heysedijk op 

de Eemhavenweg gaat door, ondanks verschillende 

bewoners hier bezwaar tegen hadden gemaakt, omdat 

die nodig is om de hartljn van het oude dorp zoveel 

mogelijk autoluw te maken. Qua planning staat de 

gemeente op het punt om aan het Definitieve Ontwerp  

te beginnen, maar eerst moet de financiële dekking  

van het hele plan rond zijn. Dat is nogal een uitdaging, 

omdat de prijzen erg gestegen zijn.

GEBIEDSONTWIKKELING

Update Gemeente Rotterdam



de bezorgservice van horeca gelegenheden. 

Na afloop kunnen zij via het water weer verder. 

Franklin Offshore Europe heeft uitgelegd dat zij 

met de jaren veel investeren in overlast preventie. 

Zo gebruiken ze geluiddempende panelen op het 

terrein en wanneer de schepen in de haven liggen 

te wachten op werkzaamheden zijn er duidelijke 

afspraken. De bemanning mag geen geluidoverlast 

veroorzaken. Het strenge beleid van Franklin 

Offshore Europe leidt zo nu en dan tot het afwijzen 

van schepen. 

De Wijkraad houdt contact met Franklin Offshore 

Europe om zo ook de geluiden vanuit het dorp te 

kunnen bespreken. Zo kunnen wij samen zorgen  

dat het woon en werk plezier goed blijft.

Vliegenoverlast
Na jaren strijden hebben de bewoners van Heijplaat 

van de rechter gelijk gekregen. De Wijkraad is blij 

met het formeel aanwijzen van N+P als veroorzaker 

van de hinder maar zal zich blijven inzetten voor 

een oplossing in dit dossier. Zie pagina 12 voor een 

uitgebreide update.

Speeddate
Tijdens een speeddate evenement met de gemeente- 

Feedback bewoners
Allereerst wil de Wijkraad de bewoners bedanken die hebben 

gereageerd op de vragenlijst die was opgesteld voor het 

nieuwe Wijkakkoord Heijplaat. Deze vragenlijst is naar alle 

huishoudens per post verstuurd en was ook in de Huiskamer 

2.0 beschikbaar om in te leveren. In samenwerking met 

Heijplaat Online was er ook een link op de facebook pagina 

te vinden die bewoners direct op de Rotterdam.nl pagina 

bracht waar de vragenlijst digitaal kon worden ingevuld en 

ingediend. 

Wij danken ook de bewoners die de evenementen enquête 

hebben ingevuld. Jullie bijdrage zorgt voor een beter beeld 

wat goed gaat maar ook wat niet goed gaat. Deze informatie 

wordt gebruikt om het stedelijk evenementenbeleid te 

verbeteren.

Geluidoverlast
Recent heeft de Wijkraad een ontmoeting gehad met Franklin 

Offshore Europe. Het is voor de Wijkraad van groot belang 

om, naast contact met bewoners en verenigingen ook met 

de omliggende bedrijven op Heijplaat in contact te staan. 

Zij kunnen samen met bewoners zorgen dat Heijplaat in 

harmonie blijft. Franklin heeft Heijplaat als vestigingslocatie 

gekozen omdat het hen veel mogelijkheden bied. De schepen 

kunnen via het water makkelijk het bedrijf bereiken. Tijdens 

de werkzaamheden kan de bemanning gebruikmaken van 

Wijkraad Heijplaat
De Wijkraad is de afgelopen maanden in gesprek gegaan  
met verschillende groepen die actief zijn in Heijplaat of die 
Heijplaat kunnen ondersteunen. Deze gesprekken geven  
ons als Wijkraad een beter beeld wat er nodig is op Heijplaat  
en voor de bewoners van Heijplaat. 
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raad Rotterdam had Ingrid van Wifferen van D66, Wijkraads-

lid Lysandra Thomas uitgenodigd om een kijkje te nemen 

op Stadhuis. Lysandra mocht als assistent, de vergaderingen 

bijwonen. De fractie heeft haar goed ontvangen. In de 

avond kwam Ingrid van Wifferen mee naar de openbare 

Wijkraadvergadering op Heijplaat. Zo breidt de Wijkraad 

steeds meer haar netwerk uit met als doel het beter 

vertegenwoordigen van de bewoners van Heijplaat.

Aanpak Kleine Kernen
Het Programma Aanpak Kleine Kernen van Rotterdam heeft 

er een lid bij. Wijkraad Heijplaat heeft na verschillende bij- 

eenkomsten besloten om in het belang van Heijplaat toe 

te treden tot de Aanpak Kleine Kernen. De Aanpak Kleine 

Kernen is een bundeling van krachten van sinds kort vier 

kleinste woonkernen van Rotterdam; Heijplaat, Pernis, Rozen-

burg en Hoek van Holland. Het doel het behouden van de 

leefbaarheid en het voorzieningenniveau in deze kernen en 

waar mogelijke maatwerk in beleid en financiering. Deelname 

aan de Kleine Kernen is geen wondermiddel maar biedt door 

de gezamenlijke lobby extra kansen. Daarnaast heeft het 

programma een eigen verantwoordelijk Wethouder die zich 

inzet om de vastgestelde doelen te realiseren. Het nieuw op 

te stellen Wijkakkoord Heijplaat zal tevens de actiepunten 

bevatten die we in willen brengen in de Aanpak Kleine  

Kernen om extra kans op realisatie ervan te bewerkstel- 

ligen. Zo zijn er in samenwerking met Wijkraad Pernis al  

wat stappen gemaakt.

Energiesteun
Zoals men weet biedt de overheid energiesteun aan bedrijven 

en huishoudens. Hierdoor worden de energiekosten tot een 

bepaalde verbruik door de overheid vergoed. Nu willen wij  

ook aandacht voor onze verenigingen. Niek Damen van Wijk- 

raad Pernis wilde graag weten hoe het met de verenigingen 

op Heijplaat gaat. De kinderboerderij en voetbalclub svRDM  

heeft openheid gegeven over huidige en mogelijke toekomen-

de energiekosten. Deze gegevens zijn meegenomen om aan- 

dacht te vragen voor de verenigingen. Er zijn gesprekken 

gevoerd binnen de CDA. Het onderwerp is serieus opgepakt 

door een motie Warme douche voor de Verenigingen in te 

dienen tijdens de gemeenteraad Rotterdam. Het verzoek 

aan het College is om een noodfonds te ontwikkelen. Uit dit 

noodfonds kunnen middelen met spoed doeltreffend worden 

ingezet. Voor het einde van dit jaar dient de raad 

hierover te rapporteren.

Wijkraadkast
Er is in de Huiskamer 2.0 een Wijkraadkast waar  

wij belangrijke informatie plaatsen voor bewoners. 

Neem af en toe een kijkje.

Kom naar onze openbare vergaderingen
Ervaar wat er besproken wordt. Wilt u een bericht 

sturen naar de wijkraad? Stuur dan een email naar: 

wijkraad@rotterdam.nl, onder vermelding van 

Wijkraad Heijplaat. De vergaderstukken van de 

wijkraad zijn te vinden op wijkraad.rotterdam.nl. 

Hierboven ziet u de data van de komende openbare 

bijeenkomsten.

Donderdag 15 december 2022
• 19:30 - 21:30

• Locatie: Huiskamer 2.0 Heysekade 1, Heijplaat

• Voorzitter: Jeffrey Kruis

• Toelichting: Als u wilt inspreken kunt u dit tot 

uiterlijk 14 december 2022 12.00 uur per mail 

doorgeven via r.kors@rotterdam.nl

Donderdag 26 januari 2023 
• 19:30 – 21:30

• Locatie: Huiskamer 2.0 Heysekade 1, Heijplaat

• Voorzitter: Jeffrey Kruis

• Toelichting: Als u wilt inspreken kunt u dit tot 

uiterlijk 25 januari 2023 12.00 uur per mail 

doorgeven via r.kors@rotterdam.nl 

Donderdag 16 februari 2023 

• 19:30 – 21:30

• Locatie: Huiskamer 2.0 Heysekade 1, Heijplaat

• Voorzitter: Jeffrey Kruis

• Toelichting: Als u wilt inspreken kunt u dit tot 

uiterlijk 15 februari 2023 12.00 uur per mail 

doorgeven via r.kors@rotterdam.nl

Openbare 
bijeenkomsten
Wijkraad

wijkraad
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foto: Chris Curry (Unsplash)

door Jonathan Lucas (N+P)

N+P heeft de uitspraak van de Rechtbank in Den Haag, 

inzake ons beroep op de opgelegde maatregelen in relatie 

tot vliegenoverlast, met belangstelling ontvangen. 

Volgens de aangescherpte vergunning moet overlast van 

vliegen worden voorkomen. Vanaf het moment dat er 

gestart is met het sorteren van PMD in 2010 wordt er van 

alles aan gedaan om ongedierte tegen te gaan. Sinds 

de overname doet N+P alleen maar meer: we houden 

voorraden laag, zorgen ervoor dat we alles schoonhouden, 

slaan de tetra balen gekoeld op en we bestrijden de 

vliegen regelmatig. Vanzelfsprekend willen wij onze 

werkzaamheden zo veilig en duurzaam mogelijk uitvoeren 

zonder (over)last voor anderen en investeren we daar als 

bedrijf ook in. Dit blijven we doen omdat dit niet alleen 

bijdraagt aan het voorkomen van overlast in de omgeving 

maar ook voor onszelf en onze klanten. Tevens zullen  

we op korte termijn de opgelegde extra maatregelen 

doorvoeren om zo te voldoen aan de wensen van zowel  

de omwonenden als DCMR.

door Rinus Groen - Hier een update van het Vliegteam 

betreffende de rechtszaak op 30 augustus 2022 en de 

uitspraak op 21 oktober 2022, over de aanpak van de 

vliegenoverlast van het afgelopen jaar. De rechter heeft 

uitspraak gedaan in de zaak die het recycle-sorteerbedrijf 

N+P heeft aangespannen tegen DCMR.

De rechtszaak waar over de rechter een oordeel 
moest vellen betrof twee delen
1. De aangescherpte vergunning van de DCMR;

2. De last onder dwangsom die de DCMR het bedrijf had  

 opgelegd, omdat ze volgens DCMR in overtreding was. 

 

De uitspraak was als volgt
1. De aangescherpte vergunning van de DCMR is op één  

 punt na door de rechter als rechtvaardig bestempeld  

 en kan dus worden gehanteerd.

2. Voor wat betreft de last onder dwangsom is deze  

 door de rechter afgewezen omdat deze onvoldoende  

 onderbouwd was. 

Het vliegenteam is verheugd met 
de uitspraak die de rechter heeft gedaan
N+P had een expert in de hand genomen om de door het  

KAD (Kennis en Adviescentrum Dierplagen) uitgevoerde on-

derzoeken en rapporten te betwisten. De rechter oordeelde 

echter dat alle door het KAD uitgebrachte rapporten in de 

loop der jaren als correct en nauwkeurig zijn uitgevoerd. 

De rechter oordeelde dat N+P de veroorzaker van  

de vliegenoverlast is en zal meer moeten doen  

om deze overlast in de toekomst te voorkomen.

Ondertussen hebben de landelijke bladen, waaronder 

NRC-Handelsblad, Algemeen Dagblad en Trouw, over 

ons geschreven. Op de radio heeft radio NPO1 en radio 

Rijnmond er aandacht aan besteed. Wij hebben zelfs het 

NOS nieuws, NOS jeugdjournaal en RTL Nieuws gehaald!

Inmiddels hebben wij ook contact met een gemeente-

raadslid uit Beek in Limburg. Hier wordt een deel van het 

PMD-afval wat bij N+P op Heijplaat wordt gesorteerd, 

aangeleverd. Ook daar klaagt men over stank en vliegen.  

Wij houden elkaar op de hoogte. Ook zijn we uitgenodigd  

om op 30 november met de daar gehouden bewoners-

bijeenkomst ons verhaal te doen over het PMD-afval en  

de daardoor ontstane overlast.

Het vliegenteam zal ook het komende jaar blijven zorgen  

voor aandacht van zowel beleid makende - en handha-

vende instanties als van de media. Daarbij hebben wij u  

als bewoners hard nodig. Het (blijven) melden van overlast 

is heel belangrijk om vliegenoverlast zichtbaar te maken  

en zo verdere resultaten te behalen. 

Wij zijn er nog niet, maar met het vonnis wat nu door de 

rechter is bepaald hebben wij als bewoners handvaten  

om verder mee te gaan. Wij blijven strijden voor ons woon-

genot, waar we recht op hebben!

Update Vliegenteam
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Café-Restaurant 

Courzand



Sinds 2017, honderd jaar na 

oprichting, kreeg Café-Restaurant 

Courzand een nieuwe eigenaar: 

ondernemer en oud-Heijplater 

John de Roode. Hij heeft het 

gebouw weer in zijn oorspronkelijke stijl laten 

terugbrengen: een grand-café met verhoogde 

plafonds, sfeervolle verlichting en nostalgische 

zwart-wit foto’s van RDM. Met als pronkstuk, 

centraal geplaatst en mooi verlicht, de ma-

quette van de SS Alkmaar.

De maquette is overigens heel bepalend geweest 

in het besluit van John om het pand te kopen. 

Als kind was hij al gefascineerd door het schip. 

Nu kreeg hij de unieke gelegenheid om het te 

bezitten! Dat er nog een café-restaurant aan 

vast zat, nam hij, volgens de verhalen, op de 

koop toe. Het is onder de bezielende leiding 

van Sandy Warnaar met veel gevoel voor stijl 

verbouwd en ingericht: van de wc-deuren met  

patrijspoortjes tot en met de lampen in jaren- 

'30 stijl. Het volledig gerestaureerde vaandel 

van muziekvereniging Dockyard staat fier op 

een verhoging te pronken.

Ik heb op een vrijdagmiddag om half drie af-

gesproken met André van der Aar, sinds vijf  

jaar chef. Alhoewel geen drukke tijd, is het  

toch bedrijvig. De vrachtwagen van Sligro staat 

voor de deur om nieuwe voorraden te brengen. 

Een oudere dame uit Kralingen, die hier vroeger 

wel eens kwam, komt binnen en neemt verrast 

door de nieuwe inrichting plaats. De laatste 

lunch-gasten hebben speciaal ‘op het podium’ - 

met het beste uitzicht - plaatsgenomen aan tafel. 

Gwen de Roode (dochter van John) is er, samen 

met Wirdmer van Gils die ook in de keuken 

staat, bedrijfsleider. De bediening bestaat uit 

Tanya Boogaard, Milan Ekkerman, Liesbeth 

Koster en Brenda Wolf. Anton van Gennip, al in 

de 80, is druk in de weer als manusje van alles: 

schilderen, lampen vervangen, plantjes poten. 

Als dank kreeg hij een jas met ‘Hoofd Technische 

Dienst Courzand’ erop. Toch leuk.

Als geboren en getogen Heijplater kan Anton 

zich nog als jongetje de hoogtijdagen van de 

werf herinneren. Toen lagen er wel elf schepen, 

waaronder een Noorse rederij. “Noren zijn leuke 

mensen, behalve als ze dronken zijn”, bromt hij. 

Alhoewel hij zich ook meent te herinneren dat 

Café-Restaurant Courzand bestaat sinds 1917. 
Oorspronkelijk is het gebouwd met feestzaal voor  
de arbeiders van de RDM. In 1977 werd het ingericht  
en gebruikt als havenkroeg: met verlaagde plafonds, 
kano’s en operator-helmen als decoratie hangend  
aan het plafond. Donker, morsig, stoer maar ook  
zeker sfeervol. 
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dezelfde mannen een keer een Jamin ijskar 

gekocht hebben en aan alle kinderen ijsjes 

uitgedeeld hebben. 

Als jongeling van 18 jaar was hij filmoperator 

van de bioscoop van Courzand. Deze zat in  

het zaaltje links, wat nu apart verhuurd wordt.  

De kegelbanen in de kelder zijn er ook niet 

meer. Evenals de vissen, drie apen, papagaai  

en vliegende hond, waarschijnlijk indertijd  

meegenomen door zeevarend volk, die over de 

jaren heen de gezelligheid moesten verhogen. 

Over de rol van Courzand gedurende de 

Tweede Wereldoorlog is veel geschreven:  

Het café-restaurant was het centrum van het 

verzet op Heijplaat. Uitbater/verzetsleider  

Arie den Toom werd net voor de bevrijding 

opgepakt en gefusilleerd. De Arie den Toom-

weg, waar voetbalvereniging sv RDM aan ligt,  

is naar hem vernoemd. 

Terug naar het heden. Chef André is verant-

woordelijk voor de kaart en kwaliteit van het 

eten. Toen hij kwam, dacht hij: “Jeetje, wat 

zijn ze hier gek. De kaart heeft van alles wat. 

Als je Chinees wilt, bestel je nasi.” Hij heeft er 

lang over nagedacht, maar besloot niets te 

schrappen. “Als gasten Chinees willen, krijgen 

ze Chinees. Overigens hebben we ook heerlijke 

paardenbiefstuk. En op dit moment hebben  

we een speciaal wildmenu.” André laat trots 

zien dat Café-Restaurant Courzand bij ‘The 

Fork’ (een online reserveringssite) een 8,9 scoort. 

 

Zoals de hele horeca heeft ook Courzand het 

zwaar gehad in coronatijd. Meerdere malen 

zijn ze dicht geweest. Twee keer rond de Kerst, 

de maand met de hoogste omzet. Eén dag 

van tevoren belde een bedrijf af voor een feest 

met 200 man. Kreeft, krab, alle ingekochte 

etenswaren hebben ze gelukkig nog kunnen 

verkopen aan bedrijven in de regio. Ook was er 

een Paasfeest gepland voor een ander bedrijf 

met 450 man. “Ging de telefoon. Durfden ze 

het toch niet aan.” 

Hopelijk is dit allemaal voorbij. Tweede Kerst-

dag serveren ze een heel luxe Kerstbuffet 

van euro 57.50 p.p. (exclusief drank). Houd de 

Facebookpagina in de gaten voor de details!

BEDRIJF
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Senior pastor Dave en pastor Erik geloven in een lokale kerk 

wat de mensen op Heijplaat aan elkaar verbindt. Dus zij 

nemen niet het concept van de Trinity Baptist International 

Church mee naar Heijplaat. Het doel is om een authentieke 

lokale kerk van Heijplaat te worden. Pastor Erik gaat 

regelmatig bij Heijplaters op bezoek. De bewoners vinden dit 

heel prettig. De pastor woonde in Rotterdam-IJsselmonde. 

Het was voor de bewoners niet makkelijk om bij de pastor 

op huisbezoek te gaan. Een paar dames zeiden: “Als wij bij 

u willen komen voor een gesprek, dan kunnen wij niet met 

onze rollator naar IJsselmonde.” De pastoor zei: “Wij geloven 

dat als God ons hier plaatst, dan zal Hij ervoor zorgen dat wij 

hier kunnen blijven”. Heijplaat bevalt zo goed dat pastor Erik 

en zijn gezin binnenkort ook hierheen verhuizen. Zo kunnen 

bewoners voor vragen of gezelschap bij de pastor op bezoek. 

De kerk heeft in het verleden kerstpakketten uitgedeeld voor 

minder bedeelden. Dit jaar hadden zij het zomerfestival 

georganiseerd. Met een ouderen-lunch, ouderen-gymnastiek, 

knutselmiddag voor de kids, sport en een BBQ. Het was een 

groot succes: veel Heijplaters kwamen ernaartoe. Jong en 

oud deed mee. De tieners waren er vroeg in de ochtend om 

te helpen met alles opzetten. Zelfs de ouders waren verbaasd 

dat de jongeren zo bewogen waren met de kerk. 

De kerk bestaat sinds maart 2020. Dave Stemmett 

(senior pastor) en Erik Pham (pastor) waren pastors in 

Trinity Baptist International Church in Leidschendam. 

Zij zijn beiden uitgezonden naar Heijplaat. Kees 

van Kralingen is al jaren de pastor van de Vrije 

Baptistenkerk in Papendrecht. Dave en Erik kwamen 

Kees weer tegen tijdens een conferentie voor pastors 

en deelden de passie en visie om een kerk te stichten 

in Rotterdam. Pastor Erik heeft sinds zijn 19e op Zuid 

gewoond, vandaar de passie en de naam ‘Op Zuid’. 

Eenmaal hier op Heijplaat kwam hij erachter dat er 

hier vier kerken waren maar nu nul kerken zijn. De kerk 

is op Heijplaat heel klein begonnen in de woonkamer 

van Tanja Hughes. Later zijn zij naar de Huiskamer 

2.0 verhuisd. De kerk heeft 25 leden en een aantal 

bezoekers. De kerkleden komen vanuit verschillende 

culturen: Braziliaans, Japans, Vietnamees, Surinaams, 

Arubaans, Curaçaos, Rwandees etc. Zoals Rotterdam 

is de kerk ook multicultureel. Er is verder gekozen voor 

een logische naam waar de geloofsrichting in staat. 

Het Baptistengeloof bestaat al heel lang en vindt haar 

wortels in Nederland. Wil je weten wat een Baptist 

gelooft, kijk naar de afkorting op onze website!

Baptisten-
kerk Op Zuid
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Kerkdiensten
De kerk heeft om de week in de avond op maandag en 

dinsdag bijeenkomsten. Maandagavonden komen de  

mannen of de vrouwen bij elkaar. Het is een open plek om  

met een groep mannen of vrouwen in gesprek te gaan.  

De onderwerpen lopen uitéén. Het kan over alledaagse 

dingen gaan, maar ook over geloof.

Op dinsdagen zijn er inloopavonden voor jongeren. Op deze 

avonden kunnen jongeren samen in gesprek. De jongeren 

geven zelf een invulling aan deze avonden. Zo hebben ze 

al een filmavond, spelletjesavond en een kickboks-avond 

achter de rug. “De jongeren op Heijplaat hebben onterecht 

een slecht imago. Vraag jezelf af wat het doet met jongeren, 

als er geen speeltuin is, geen ontmoetingsplek of jeugdhonk? 

Dan gaan ze vanzelf op straat hangen. Iedereen is jong 

geweest. Men zou met de jongeren vaker in gesprek moeten 

gaan. Als men beseft hoeveel de jongeren hier missen, dan is 

het logisch dat zij gaan hangen.” De andere dinsdagen zijn 

er ontmoetingsavonden. Op zo een avond wil de kerk oud en 

nieuwe bewoners met elkaar verbinden. 

De kerk heeft op zondagsdienst voor een ieder op Heijplaat. 

Met Kerst komt er ook een mooi initiatief. Op de website  

www.baptistenkerkrotterdamzuid.nl kunt u meer informa- 

tie vinden over de diensten en activiteiten.

In de toekomst
De kerk wil geestelijke ondersteuning bieden aan 

bemanning op schepen. Deze groep is acht tot tien 

maanden lang weg van huis. De kerk wil hen steun  

en een luisterend oor aanbieden. 

Verder wil de kerk ook een back-to-school actie 

doen volgend jaar. Alles word duurder. Sommige 

huishoudens vinden het lastig om de kinderen voor  

te bereiden voor school.

Wijkmaaltijden is een idee sinds maart 2020. Door 

samen maaltijden te maken en te eten worden 

Heijplaters verbonden. Het idee is dat iedere bewoner 

voor 20 man kookt. De ene keer een Javaanse avond, 

de andere keer een Molukse avond, zodat de culturen 

blenden. Dit is ook ontwapenend omdat je elkaar 

aankijkt. Er is geen vooroordeel. Wij zijn allemaal 

mensen, we moeten allen eten.

Pastor Erik: “Wij zijn er voor de mensen op Heijplaat. 

Als je behoefte hebt aan een gesprek, kom gewoon. 

Wij geloven in het evangelie, maar het geloof heeft 

ook handen en voeten. ”

vereniging
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door Gianni van den Hurk (giannivandenhurk@gmail.com) 

In de archieven van de Rotterdamsche Droogdok Maat- 

schappij (RDM) ligt een op het eerste gezicht onbegrijpe- 

lijk briefje. Dat briefje stamt uit 1929 en is gericht aan 

‘Directie D.’ De tekst ervan luidt: ‘By Wilton schynt de  

overeenkomst om geen volk van elkander aan te nemen,  

niet snugger te worden uitgevoerd. Bs de Boer moet 

tegen yzerwerker Klarenbeek, die by N.W. ontslag 

genomen had, gezegd 

hebben dat de N.W. bezwaar 

maakte tegen zyn aanname, 

zoodat hij niet aangenomen 

kan worden.’ Oftewel: een 

ijzerwerker met de naam 

Klarenbeek, die werkte op 

scheepswerf ‘De Nieuwe 

Waterweg’, had daar 

ontslag genomen. Hij had 

daarop gesolliciteerd bij de 

scheepswerf van Wilton.  

Maar bij Wilton had hij van 

ene Baas de Boer te horen gekregen dat hij geen  

baan kon krijgen, omdat ‘De Nieuwe Waterweg’ dat  

niet goed vond. Een ‘baas’ was een lage leidinggevende. 

En met ‘directie D.’ moet RDM-directeur Anton Dijkgraaf 

zijn bedoeld. De Nieuwe Waterweg was een volle 

dochter van de RDM, vandaar de interesse van Dijkgraaf. 

Wat was hier allemaal gaande?

In 1907 werd de ‘Vereeniging van Scheepsbouw- 

meesters en Machinefabrikanten Rotterdam en 

Omstreken’ opgericht. Alle Rotterdamse werven sloten 

zich aan. Marius Gerard de Gelder, de eerste directeur 

van de RDM, behoorde tot de oprichters. 

Op initiatief van M.G. de Gelder werden twee vergaande 

maatregelen getroffen. De eerste daarvan was de 

onderlinge afspraak dat werkgevers alleen werklieden 

zouden aannemen als de 

huidige werkgever daar 

geen bezwaar tegen had. 

De tweede maatregel 

was dat werkgevers 

onderling afspraken om 

geen loonsverhogingen 

te geven zonder dat daar 

tussen werkgevers onderling 

overeenstemming over 

was. Door deze beide 

afspraken verwierven de 

Rotterdamse werfdirecties 

de absolute zeggenschap over de arbeidsmarkt en de 

arbeidsvoorwaarden. Hun arbeiders ontbeerden ieder 

recht; zij konden per dag of zelfs per uur ontslagen 

worden. Er is bij mijn beste weten in Nederland maar 

één werkgeversclub geweest die ook soortgelijke 

maatregelen nam, en dat was de vereniging van  

Twentse textielbaronnen. 

historie

‘Bepaald gevaarlijke 
elementen’ bij de RDM?

De RDM, opgericht in 1902, was in 1907 één van de initiatiefnemers 
van een werkgeversvereniging, die de rechten van de arbeiders  

langer dan 50 jaar zwaar miskende. 
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Maar het kon nog vreemder. In 1926 besloot de 

‘Vereeniging van Scheepsbouwmeesters’ om over  

te gaan tot wat zij ‘een serieuse schifting’ tussen  

de werklieden noemde. De werklieden die naar  

het oordeel van het bestuur ‘bepaald gevaarlijke 

elementen’ waren, zouden door een onderlinge af-

spraak tussen de werkgevers ‘in geen geval meer worden 

te werk gesteld of gehouden.’ De werven stuurden 

informatie over hun arbeiders naar de ‘Vereeniging van 

Scheepsbouwmeesters,’ deze stelde op basis daarvan 

een groslijst op, die de werven weer konden checken. 

Op de lijst met namen die de RDM stuurde stonden 

aantijgingen als: ‘ongewenscht element bij klinkerstaking 

1924,’ maar ook ‘vertrouwensman van de Algemeene 

Nederlandsche Metaalbewerkersbond’. Kennelijk was 

voor de toenmalige directeuren van de RDM, Anton 

Dijkgraaf en Dirk Endert jr, het lid-maatschap van een 

vakbond voldoende reden om levenslang te worden 

uitgesloten. Zoals vakbondsman Jan Wacht bitter 

opmerkt, leidde deze maatregel  

ertoe dat ‘honderdtallen goedgeschoolde werklieden  

de metaalindustrie hebben verlaten en in de haven (…) 

hun bestaan zochten.’ 

De ‘Zwarte Lijst,’ die door de werkgevers werd opge-

steld, ging in vlammen op tijdens het bombardement 

van Rotterdam op 14 mei 1940. Maar de afspraak om 

geen personeel van elkaar aan te nemen bleef onder 

de naam ‘Personeelsagreement’ tot in de jaren zestig 

bestaan. Zo schreef het vakbondsblad ‘De Metaalkoerier’ 

in maart 1958 verontwaardigd dat een werknemer 

van machinefabriek Bakker & Co in Ridderkerk, op 

doktersadvies (!), nieuw werk zocht en dat vond bij de 

RDM. De RDM verstrekte hem een schriftelijke, positieve 

verklaring. Keurig volgens de toenmalige regels van het 

Arbeidsbureau vroeg hij daarop ontslag bij Bakker, om 

vervolgens te horen dat de RDM hem toch niet in dienst 

wilde nemen. Bakker ging niet akkoord. 

Maar de tijden waren veranderd sinds 1907. De werk-

nemer van Bakker & Co liet het er niet bij zitten en vond 

werk bij de nieuwe werf van Verolme op Rozenburg. 

Hij was de enige niet. Cornelis Verolme was in de jaren 

vijftig ‘the new kid on the block’. Hij werd geen lid van de 

‘Vereeniging van Scheepsbouwmeesters’, en was dus ook 

niet door de afspraak gebonden. Daarmee doorbrak hij 

het gesloten werkgeversfront. Dat luidde de ondergang 

van het ‘Personeelsagreement’ in.

Bij ‘cartoon Metaalkoerier’ (pagina 18): Ze zag vakbond ANMB  

de situatie bij de RDM: de werknemer is vastgeketend aan zijn 

werkplek, omdat de werkgevers dat samen afspraken.

Het briefje op het hoofdkantoor van de RDM (pagina 19):  

bij Wilton zijn ze niet snugger.

Foto linksboven: Cornelis Verolme, de self-made nieuwkomer,  

die niet meedeed met de gevestigde scheepsbouwers.

Foto rechtsboven: Ir. Karel van der Pols, directeur van de RDM  

en voorzitter van de landelijke metaalwerkgevers handhaafde  

het ‘personeels-agreement.’
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puzzel

Puzzel! De antwoorden vind je op pagina 23.

Vragen:

1. In welk jaar werd de BHV opgericht?  

En in welk jaar is deze opgeheven?

2.   Informatie over het Heyplaats Mannen- en 

Dameskoor hebben we helaas niet kunnen vinden. 

In het interbellum (de periode tussen de 1e en 

2e Wereldoorlog) waren er echter drie koren op 

Heijplaat. Welke?

Hoe? Door textiel in te zamelen! Iedere ingezamelde 

kilo textiel is geld waard, €0,20 per kilo om precies 

te zijn. Met een beetje vaart erachter kan het 

opgebouwde budget al snel oplopen tot €2.000  

per jaar.

Help dus onze basisschool de Klaver-Heijplaat  

punten verzamelen voor een groener schoolplein.  

Elk oud kledingstuk in de bak is een punt waard.  

Op de textielcontainer staat hoe het werkt en 

anders kunt u kijken op www.textieleruitgroenerin.nl.

Gratis 
vergroening 
op school !



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, Richard van  
den Burg en Justin Schipper 
www.living-fit.nl 
Tel. 010 - 416 38 47

Advocatenkantoor  
Ewald Borgman
Letostraat 5, 3089 RD
www.ewaldborgman.nl

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 Heijplaat
wijkraden@rotterdam.nl

Yoga Heijplaat
(iedere dinsdag om 17:30 en 19:00 
uur in de gymzaal van de Klaver)
Tel. 06 - 184 254 73
pascale@bewustzen.nl
www.bewustzen.nl

adressen

Zo uniek als haar voornaam zo is ook haar bedrijfs-
naam. Zij is mama van Naylee, River, Zayèn en partner 
van Kay (bekend als Kay de barber). 

Sulivénia is 30 jaar geleden vanuit Kaapverdië naar Nederland 

gekomen. Destijds was het normaal om kroeshaar te stijlen door  

een relaxer. Bij haar in de familie ben je kapster of kledingontwerper. 

Sinds haar 17de doet zij allebei. Zij heeft met de jaren opleidingen 

gevolgd en behaald. Met haar diploma’s kan zij alle krullen en 

acrylnagels behandelen. 

Wavy, curls en coils: zo maakt zij onderscheid in krullend haar. Krullend 

haar vraagt om een persoonlijke aanpak. Sulivénia geeft bij elke klant 

een stukje van zichzelf. In een consult krijg je gezondheidsadvies, 

inzicht over je haar of nagels en een behandelplan wat bij je lifestyle 

past. Het kan zijn dat je een heleboel haarproducten hebt, waarvan 

er maar twee écht effectief zijn voor je krullen. Sulivénia helpt zo bij 

een zoektocht. Of stel je sjouwt op werk met dozen, maar je wilt lange 

nagels. Dit is gevaarlijk, want je kan een nagel breken en een infectie 

oplopen. De klant krijgt dan een passend advies. Het gaat om de  

staat van je nagels, je haar en hoofdhuid. Sulivénia kijkt verder dan  

een behandeling. Zij zorgt dat je thuis ook het beste resultaat behoudt. 

“Ik verkoop mooi haar en nagels met ervaring.”

Je kan haar bellen of whatsappen op 06-30138028 en anders  

via Ingram/Facebook Sulivenia.cc. bereiken. Zij komt ook aan huis.

Maak bijtijds een afspraak, zodat je acrylnagels en/of krullen  

kunnen laten stralen.

ondernemer

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

berichten

Het klimopcafé 
Wanneer de zomer alweer bijna vergeten lijkt en de wollen 

trui voor het eerst weer aan gaat, schakelt ook de natuur over 

op de winterstand. Voor de gemiddelde bij is het wel zo'n beetje 

gedaan. Definitief, want bij de meeste soorten sterven de werksters 

door gebrek aan voedsel. Er zijn simpelweg geen bloeiende planten 

meer. 

Geen bloemen betekent geen nectar en dus kwijnen de laatste 

bijen langzaam weg. Ze verzwakken van de honger en vallen 

om door de kou. Alhoewel, er is nog wel één plant die tot diep 

in de herfst voedsel biedt. Het is de klimop, die bloeit pas vanaf 

september. 

Als een café dat nog laat open is nadat alle andere kroegen 

al dicht zijn, loopt het er vol met dorstige bezoekers. Bijen, 

wespen, zweefvliegen, hommels en een enkele vlinder drommen 

samen. Behalve werksters zijn er juist ook veel koninginnen bij. 

Of beter gezegd: toekomstige koninginnen. Zij gaan proberen te 

overwinteren om volgend voorjaar een nieuwe generatie tot leven 

te wekken. 

De afgelopen zomer zijn ze opgevoed en bezwangerd en vanaf nu 

volledig op zichzelf aangewezen. Een grote verantwoordelijkheid 

en daarvoor kunnen ze nu nog wel wat extra energie gebruiken. 

Gretig slurpen ze nog snel een slok zoete nectar op voordat ze 

een plekje voor de winter betrekken. Er zit misschien ook wel een 

klimopbij tussen. Een bijensoort die we hier niet veel zien, maar die 

laat in het seizoen vliegt en gespecialiseerd is in het bezoeken van 

de klimop. 

Op koude dagen zie je misschien alleen hommels op de klimop 

vliegen. Dankzij hun vachtje kunnen ze ook op barre dagen op 

stap. Wanneer de zon doorbreekt gonst en zoemt het dan weer 

van de wespen en zweefvliegen. Gebroederlijk zitten de voormalige 

vijanden naast elkaar te lurken aan een bloem. Nog een laatste 

rondje voor we allemaal de pijp uitgaan. Proost!  

Collecte  
Brandwonden 
Stichting
door Betty Exaltus - In de week  

van 9 tot 15 oktober collecteer- 

den in heel Nederland zo’n 55.000 vrijwilli-

gers voor de Nederlandse Brandwonden 

Stichting. Ook op Heijplaat gingen collec-

tanten langs de deuren. En met succes.  

De opbrengst van de bussen en die van  

de QR-code leverden samen € 548,60 op! 

Heeft u de collectant gemist of bent u nieuws- 

gierig wat de Nederlandse Brandwonden 

Stichting met het opgehaalde geld doet,  

kijk dan op www.brandwondenstichting.nl.

Oplossingen  
puzzel pagina 21
1. De BHV is opgericht in 1924 en  

opgeheven in 2020.

2. De 3 koren waren: 

a. het Heijplaats Mannenkoor 

b. het gemengd koor Euphonia 

c. het gemengd koor Rust na arbeid

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

 

Ruilkast
Sinds kort hebben  

wij in de Vestastraat 

een ruilkast. Dit is 

een initiatief van 

Carina van de Stoep. 

Zet erbij wat je kwijt 

kan en neem mee 

wat je nodig hebt.
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Getekend door Kornelia 


