Bewoners Organisatie Ommoord - BOO

Welke onderwerpen vinden wij
belangrijk:
1. De activiteiten van de BOO
en de werkgroepen
2. Openbare ruimte
3. Wijkbelangen verenigingen
zoals Heidebes
en de Historische vereniging
4. Wijktuin
5. Ommoordse veld
6. A13 - A16
7. Informatieverstrekking
8. Ouderen
9. Wonen
10. Opzoomeren
Onze werkgroepen zijn het hele jaar actief met deze aandachtsvelden en
hebben als doel om te werken aan het behoud van een goede en leefbare woonomgeving. Wilt u meedoen meld u dan aan op info@boo.nl
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Als bewonersorganisatie willen wij de bewoners informeren over zaken
waar wij aan werken en belangrijk vinden voor het leefklimaat en het
welzijn van de wijk Ommoord.
Dat betekent dat wij ook artikelen verzamelen en schrijven over onze
activiteiten en over andere organisaties en initiatieven die wij van belang
vinden voor dit doel.

De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen organiseert dit jaar voor
de zevende keer zomerzondagmiddag concerten kinderboerderij De
Blijde Wei onder de kap van een hooiberg.
De gebiedscommissie van Prins Alexander maakt het mogelijk om deze
concerten te organiseren. Door velen in Ommoord wordt dat erg
gewaardeerd.
We proberen zoveel mogelijk mensen die een band met Ommoord
hebben een podium te bieden, maar streven ook naar voldoende variatie. Daardoor trekken wij een heel divers publiek, dat elkaar in een
leuke ongedwongen sfeer kan ontmoeten.
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veld

Zevende editie zomerzondagmiddag
concerten Ommoordse Veld

De volgende data zijn 12 augustus en 9 september.
Meer informatie over het programma vindt u op
http://ommoordseveld.blogspot.com
Wij hopen u te zien op 8 juli om 15.00 uur op de Blijde Wei. De Blijde
Wei bereikt u met ov of de auto via de President Wilsonweg en het Kikkerpad. Met de fiets kunt u ook langs de Rotte fietsen.
De concerten zijn gratis toegankelijk.

Op zondag 8 juli staat het Ommoordse veld in het teken van North Sea
Round Town met een zomers optreden van zangeres en violist Loreley.
Zij brengt die middag met haar vierkoppige band een dosis onvervalste
positiviteit naar Ommoord met haar opgewekt swingende muziek waarin
je de armbloedige hartslag van het veelkleurige Rotterdam terug hoort.
Loreley is een levensreiziger met een gevoelig hart en een onbevangen
blik. Ze droomt van prinsen op witte paarden, maakt praatjes met vreemden, heeft heimwee naar vroeger, is schaamteloos positief en altijd op
zoek naar het verhaal achter het onbekende.
Op 8 juli speelt ze muziek van haar debuutalbum Stories, dat ze dit
voorjaar presenteerde in Grounds, Rotterdam. In de 11 tracks die het
album telt brengt Loreley een persoonlijk verhaal naar voren over de
zoektocht naar herkenning en oprecht contact in de anonimiteit van de
grote stad. Op zoek naar het verhaal achter de eerste indruk, schuwt
Loreley het niet om als eerste haar masker af te leggen en te laten zien
uit welk hout ze gesneden is. En hoewel haar zoektocht naar oprechte
connectie niet altijd over rozen gaat, is Stories
bepaald geen klaagzang. Ondanks de donkere
kleuren van het leven, die in het verhaal ook een
plaats hebben, is Stories toch vooral een optimistische
oproep tot nieuwsgierigheid naar het onbekende.
Dat optimisme vindt zijn weg in een mix van stijlen,
waarin je de invloeden terug hoort van popartiesten
zoals Sting, India.Arie en Paul Simon. Maar ook
Afrikaanse iconen zoals Dobet Gnahoré, en Mayra
Andrade hebben hun stempel gedrukt op het geluid
van Loreley, naast natuurlijk haar eigen achtergrond
in de jazz. Het resultaat is hartverwarmende muziek
waar zonder meer de zon doorheen schijnt.
Kun jij wel een dosis onvervalste positiviteit gebruiken? Kom dan zondag
8 juli naar het Ommoordse Veld. Aanvang concert 15:00, entree gratis.
Dit concert vindt plaats in het kader van
North Sea Round Town.
Vast nieuwsgierig?
Bekijk Loreley op youtube of beluister tracks van het album Stories op Spotify.
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Komende zondagmiddag presenteren wij :
Loreley

Zoals gebruikelijk begint en eindigt de wandeling bij de Ommoordse Kip.
Het einde van de wandeling sluit aan op het begin van het Zondagmiddagconcert op Kinderboerderij De Blijde Wei, georganiseerd door de
werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen, dat om 15.00 uur begint.
De wandeling is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente Rotterdam. Als u mee wilt wandelen graag ruim voor 12.00 uur
aanwezig zijn bij De Kip. Deelname is gratis en er is voor elke deelnemer
een afdruk van de route om het later nog eens zelf of met anderen
opnieuw te doen.
Info: Stichting De Witte Bollen, dewittebollen@gmail.com,
tel. 010-4561000
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Als lering uit de kunstwandeling van 2016 (met bijna 40 deelnemers)
wordt er iets meer tijd genomen. We beginnen om 12.00 uur (i.p.v. 13.00)
en we houden onderweg een kleine koffie/theepauze. Hiervoor wordt de
locatie Pomphuis gebruikt waar de Gemeente Rotterdam onlangs een
mooi zitje heeft gerealiseerd.

De

Bewonersstichting De Witte Bollen verzorgt haar zesde kunstwandeling
door Ommoord. Nieuw zijn deze keer de verhalen achter de nieuwe
kunstwerken van Cor Dam op de President Rooseveltweg, het vervangende kunstwerk op de Kelloggflat en het LED-light kunstwerk op het
Pomphuis aan de Fioringras.

Witte

Kunstwandeling Ommoord 2018
8 juli a.s.

Groen
&
De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen en de Historische Commissie De Ommoordse Polder zijn een project gestart rondom waterbeheer in het Ommoordse Veld in heden, verleden en toekomst. We richten ons daarbij op waterkwantiteit en niet op waterkwaliteit. De reden is
dat het gebied op sommige punten 6,5 meter beneden NAP ligt en daarmee tot de laagstgelegen gebieden van Nederland behoort. Om het veen
niet verder te laten inklinken moet het gebied heel zorgvuldig beheerd
worden. Het Hoogheemraadschap en Stadsbeheer werken hier intensief
bij samen.
Vaak is al geopperd dat er een NAP-paal zou moeten komen in het Ommoordse Veld, mogelijk in de vorm van een kunstwerk.
Wij hebben samenwerking gezocht met een aantal organisaties: Het
Centrum voor Natuureducatie (CNME) van De Blijde Wei, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK), Stadsbeheer, Instituut
voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en met Peter Buisman,
voorzitter van De Witte Bollen en de Kunstkring Prins Alexander. Ook
hebben wij vragen gekregen van bewoners.
Na een aantal vergaderingen willen wij ons focussen op markering van
het waterpeil: een NAP-paal of mogelijk een kunstwerk. Vroeger stond bij
de Blijde Wei een watermolen die de polder drooghield, wij willen ook
graag duidelijk maken hoe je het gebied drooghoudt. Wellicht toch een
molentje? Eind juni is onze volgende bijeenkomst, dan hopen we tot een
duidelijk plan te komen en een pad uit te zetten hoe we dat kunnen realiseren.
Heeft u nog goede ideeën? Mail naar ommoordseveld@upcmail.nl
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Project Waterbewustzijn

Zoetermeer, 04-07-2018 – De heer Teekens uit
Rotterdam verdient een Pluim. Hij viel in de
prijzen door mee te doen aan de landelijke
campagne "Lege batterijen? Lever ze in en
WIN!" van Stibat. Met zijn deelname bewijst de
inwoner uit Rotterdam zichzelf en het milieu een
uitstekende dienst.
Tien lege batterijen
Door lege batterijen in te leveren, maakt u elke maand kans op mooie
prijzen. De prijzen die verloot worden zijn honderd Pluim cadeaubonnen
van € 25,-, twee reischeques van € 500,- en een reischeque ter waarde
van maar liefst € 1000,-. Wilt u ook meedoen? Doe tien lege batterijen in
een zakje samen met uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer,
lever deze in bij één van de ruim 24.000 inleverpunten van Stibat. Deze
zijn te vinden bij onder andere supermarkten, bouwmarkten en drogisterijen. Elke maand is er een trekking uit de door Stibat opgehaalde zakjes
met batterijen. Kijk voor meer informatie over de actie én de bekendmaking van de prijswinnaars op www.legebatterijen.nl.
Werken aan een schonere planeet
Stibat zamelt zo veel mogelijk batterijen in voor recycling. Lege batterijen
krijgen een nieuw leven, bijvoorbeeld als kaasschaaf, zaklamp of fiets.
Bovendien komen stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu, niet
in de bodem terecht. Zo werken we aan een schonere planeet. Door lege
batterijen in te leveren, levert u daar een bijdrage aan. Geen lege batterijen in de afvalbak, maar inleveren bij de inleverpunten van Stibat. Dat
verdient een Pluim.
Met de Pluim kiest de ontvanger zelf een cadeau uit de honderden
bestedingsmogelijkheden, bestaande uit belevenissen, producten en
goede doelen. Om zelf van te genieten of samen met vrienden en familie. Naar een attractiepark of museum bijvoorbeeld. Een workshop
volgen of een dagje naar de sauna. Er zijn Pluimen in verschillende
prijsklassen. Winnaars krijgen een Pluim die bij besteding € 25,- waard
is.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Jeanine van Dijk (Stibat), telefoon 06 - 18 816 163 of via e-mail: jeanine.van.dijk@stibat.nl.
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De heer Teekens uit Rotterdam
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Inloopmiddag

Elke derde donderdag in de maand houdt Historische Commissie
"De Ommoordse Polder" een inloopmiddag in
"Het Huis van de Wijk" (Gerard Goosenflat),
Thomas Mannplaats 150,
3069 NE Rotterdam.
Er is een uitgebreid archief van foto's en krantenartikelen over Ommoord
en de voormalige Ommoordse Polder beschikbaar, maar ook filmpjes,
landkaarten en luchtfoto's zijn te bewonderen. Ook zijn recent vitrinekasten ingericht met oude vondsten uit het Ommoordse Veld. Wilt u iets
weten, of heeft u zelf foto's of andere dingen die interessant kunnen zijn,
loop dan donderdagmiddag even binnen.
U bent welkom van 13:00 tot 16:00 uur.
www.ommoordsepolder.nl
mail: historie@heidebes.nl
Stuur deze mail door aan mensen in uw omgeving of naar de organisatie
waar u bij aangesloten bent.

Een groepje enthousiaste kinderen uit de Grasbuurt in Rotterdam-Ommoord hebben naar aanleiding van hun zelf opgerichte Rommel Preventie Club uit handen van Nelli Cooman (Wijkregisseur Deelgebied Prins
Alexander) hesjes gekregen en extra korte kinder prikkers om hun wekelijkse opruimactie op de speelplekken van de Grasbuurt kracht bij te
zetten.
Want goed gedrag wordt beloond!
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Goed gedrag wordt beloond!

