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. Nieuwe A16
7. Informatieverstrekking
8. Ouderen
9. Wonen
10. Opzoomeren
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Ons informatiepunt in de hal van het
wijkgebouw de Romeynshof is op werk
dagen geopend van 13.30 tot 15.30 uur
en daar kunt u terecht met al u vragen
over Ommoord.

augustus 2018

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

BOO

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.
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Bewoners Organisatie Ommoord BOO
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Ommoordse veld

Zomerzondagmiddag concerten

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.
De volgende data zijn 12 augustus en 9
september.
Meer informatie over het programma vindt u
op http://ommoordseveld.blogspot.com

Zondagmiddagconcert
met Franse chansons in
het Ommoordse Veld
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Het concert begint, zoals altijd, om 15.00 uur
en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Het is gratis
toegankelijk dankzij een bijdrage van de gebiedscommissie van Prins Alexander. 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.

BOO

Franse chansons op het zondagmiddagconcert
van 12 augustus in het Ommoordse Veld
Op 12 augustus is het volgende zondagmiddagconcert op De Blijde Wei. Deze keer een genre
dat wij nog niet eerder hadden: Franse chansons in vloeiend Frans ten gehore gebracht
door Henk George Lippens op accordeon en
viool. Proef de sfeer van een Frans dorpspleintje en geniet van de liederen van Edith Piaf,
Gabriel Fauré, Jacques Brel, Barbara, Charles
Aznavour, Charles Trenet en vele anderen.
Op zondag de 12e worden er geen temperaturen van 30 graden meer verwacht, maar in
elk geval zorgen de vrijwilligers van de werkgroep Ommoordse Veld voor een beschaduwd
plekje.
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Dan brengt een vrijwilliger
de boeken bij u thuis

Actie: gratis bieb-abonnement
We hopen nog veel meer lezers blij te maken
met een vrijwilliger. Ouderen die zich voor 1
september 2018 aanmelden voor Bibliotheek
aan Huis, ontvangen een gratis jaarabonnement voor de bibliotheek. Zie bijlage voor deze
mooie actie.

*

Nu met GRATIS bieb-jaarabonnement

Meld u aan bij UVV Rotterdam
010-413 08 77
*Deze ac�e loopt tot 1-8-2018

Zou u deze actie willen delen met ouderen in uw
netwerk?
En we horen het uiteraard ook graag als u
iemand kent die geholpen zou zijn met een
vrijwilliger voor Bibliotheek aan Huis.
Voor aanmelding of meer informatie kunt u
contact met mij opnemen via
ellen@uvvrotterdam.nl
of 010 - 413 08 77.
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Houdt u van lezen en kunt u
niet meer zelf naar de bieb?

Bibliotheek aan Huis is voor ouderen in
Rotterdam die fysiek niet in staat zijn om zelf
naar de bibliotheek te gaan. Een UVV-vrijwilliger gaat maandelijks bij de lezer op bezoek
om te horen wat de leeswensen zijn en
bezorgt de bibliotheekboeken bij de lezer
thuis. Naast boeken kunnen er ook luisterboeken en grootletterboeken worden geleend.
De vrijwilliger heeft uiteraard ook tijd voor
een praatje en een kopje koffie.
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Bibliotheek aan Huis

Bibliotheek aan Huis
wegens succes verlengd!
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Gelukkig aan de Rotte

Wat Maak Je Me Nou?

Jam makers, filmers, thuiszorgers, schrijvers,
leerkrachten, vloggers, (food) bloggers,
fotografen, kaasmakers, programmeurs, spel
-en sporters, fietsenmakers, schilders,
schoonmakers, architecten, meubelmakers,
podcasters, professoren, kippenboeren, barrista's, bakkers van taarten, koeken, baklava of
bara's of ander lekkers. We horen graag van je!
Het hart van Ommoord dat binnen de President Wilsonweg, Martin Luther Kingweg,
President Rooseveltweg en de John Mottweg
ligt, bestaat uit een centraal hoogbouwdeel
met veel openbaar groen. Met het ontwerp
van een hoogbouwzone met grootschalige
knikflats in een parkachtige omgeving was
Lotte Stam-Beese, stedenbouwkundige bij de
gemeente Rotterdam en ontwerper van
verschillende Wederopbouwwijken, de eerste
stedenbouwkundige die een buitenwijk een
stedelijke karakter gaf. De bouw van Ommoord vond plaats in de periode van 1967 tot
1975. Vandaag de dag is Ommoord een rustige
en prettige wijk waar het leven zich vooral in
de privésfeer afspeelt of binnen (in)formele
groepen en verenigingen. Kan het leven in

Ommoord ook meer verbonden en openbaar
zijn?
Wij denken dat juist de verbinding tussen
wonen en de gemeenschappelijke buitenruimte kansen biedt daar als bewoners meer
invulling aan te geven en zo waarde kan
toevoegen aan de wijk. Daarbij denken we aan
lokale ambachtelijke producten en diensten.
Bewoners die in samenwerking met anderen
initiatieven neerzetten en op die wijze de
ruimte innemen en inkleuring geven aan de
wijk. Bijvoorbeeld een zondagse sessie Chinese
gymnastiek in het park, een markt met
ambachtelijke lokale producten, een gezamenlijk kunstproject, een Ommoord sportevenement, et cetera.
Voel je je aangesproken door dit idee en ben je
een Ommoordse particulier, vrijwilliger, ZZP’er
of ondernemer die diensten en/of producten
ontwikkelt? Meld je graag bij ons aan met een
korte beschrijving van wat je doet en waarom
je mee zou willen doen en vermeld graag je
naam en contactgegevens. Onze contactgegevens tref je hieronder aan. We hebben maar
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Wij zijn de stichting Gelukkig aan de Rotte,
een organisatie zonder winstoogmerk. Ons
doel is het naar voren brengen en ondersteunen van de sociale cohesie tussen de
bewoners van Ommoord door middel van
sociaal-creatieve initiatieven. Wij staat een

open cultuur voor van samenwerking en
participatie, waarbij bewonersinitiatieven
ontwikkelen los van leeftijd, afkomst of welk
kenmerk dan ook. Zo willen we bijdragen aan
een gedeelde cultuur in Ommoord en met
onze projecten waarde toevoegen aan de
lokale samenleving. De sociaal creatieve
projecten die wij helpen organiseren moeten
tevens een blijvende herinnering achter laten
én gericht zijn op een brede groep van bewoners.

BOO

één eis vooraf: de bedrijvigheid moet op een
(semi)professioneel niveau plaatsvinden. Voor
de goede orde: geld verdienen hoeft niet het
uitgangspunt te zijn, maar mag uiteraard wel.
Het gaat ons om de meerwaarde voor de
wijk/de lokale samenleving. De uitkomsten
van onze inventarisatie presenteren we in een
digitaal document op onze website.

Contact ons via: info@gelukkigaanderotte.nl
En/of bezoek onze
website: www.gelukkigaanderotte.nl
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Wat Maak Je Me Nou?
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nieuws historie ommoord

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

Jan Gabrielsz Sonjé, Gezicht op de Rotte, 1692

Stuur deze mail door aan mensen in uw
omgeving of naar de organisatie waar u bij
aangesloten bent.

Ommoord

Bibliotheek

Agenda I Augustus
GamerzPlaza met R3C gaming
Speel en ontdek de nieuwste games tijdens GamersPlaza, een gezellige
gamemiddag volop avontuur en competitie!
Toegang: Gratis

De Dinoprofessor (6-12 jaar)
Dinoprofessor Yanell houdt zich bezig met het onderzoeken van
dinosaurussen. Help jij mee onderzoeken naar dino’s en de sporen die ze
voor ons hebben achtergelaten?
Toegang: Gratis
Aanmelden: aan de balie of via de website

Taalcafé Ommoord
Wil je graag samen met anderen de Nederlandse taal oefenen en
ervaringen uitwisselen? Kom dan langs bij Taalcafé Ommoord.
Taal oefenen in kleine groepjes samen met een ervaren taalvrijwilliger
en een lekker kopje koffie.
Toegang: Gratis

Voorlezen
Iedere woensdagmiddag luister je in de bieb naar een leuk verhaal.
Niet alleen goed voor de ontwikkeling, maar ook heel gezellig!
Toegang: Gratis

Digi-café
Ook wel eens ruzie met je smartphone of tablet? Lukt het niet om een
e-boek te lenen? Hapert je e-mail? Stel je vraag op het gratis
inloopspreekuur over digitale media in de bibliotheek.

Woensdag
8 augustus
14.00 tot 17.00
uur
Donderdag
9 augustus
14.30 tot 16.00
uur
Maandag
13, 20 en 27
augustus
18.30 tot 20.00
uur
Iedere
woensdag
14.30 uur
Donderdag
30 augustus
14.00 tot 16.00
uur

Klik & Tik Workshop starten met internet en e-mail
Klik & Tik is ideaal voor beginners die de basisbeginselen van het internet
willen leren kennen. Met behulp van het boek Klik & Tik en de website
oefenen.nl ga je in je eigen tempo aan de slag.
Toegang: € 7,50 voor drie lessen (voor leden van de bibliotheek en
Seniorweb) € 10,- voor niet leden. Het werkboek kost €10,-

Meer informatie over deze en andere activiteiten van Bibliotheek Rotterdam

www.bibliotheek.rotterdam.nl

Volg ons op

Iedere
dinsdag
10.30 tot 12.30
uur

