kortweg de BOO genoemd, houdt zicht al bijna 50 jaar bezig met behartigen van de belangen van de inwonersvan Ommoord. Meermaals
hebben wij het bouwen van woningen op het Ommoordseveld tegen
kunnen houden zodat dit unieke gebied behouden is voor ons als
bewoners. Toen jaren geleden de metro hier werd aangelegd gebeurden
er regelmatig ongelukken op de onbewaakte spoorovergangen mede
door onze inzet zijn hier door de gemeente AHOB’s geplaatst. Dit zijn
enkele voorbeelden van zaken die wij bereikt hebben. Dit alles doen wij
als vrijwilligers samen met onze werkgroepen die wij hieronder nader
toelichten.

Informatiepunt (Romeynshof)

Ons informatiepunt is dagelijks geopendenhierkuntuterecht met al uw
vragen over Ommoord.U vindt hier o.a. folders over de Wijktuin, Ommoordseveld, Historische vereniging, enz. Tevens heeft VraagWijzer er
iedere donderdagochtend spreekuur. Heeft u vragen of problemen op
juridische gebied of ingewikkelde brieven, uw gezondheid,financiën of
schulden? En komt u er zelf niet uit? Kom naar het spreekuur.

Ommoordseveld

Deze werkgroep is ontstaan om woningbouw op het Ommoordseveld
tegen te houden en istoeneen samenwerking met de BOO aangegaan.
In voorjaar en zomer worden iedere maand concerten georganiseerd,
welke vrij toegankelijk zijn voor publiek. Burgermeester Aboutaleb is
diverse keren samen met zijn vrouw op bezoek geweest. Daarnaast
zorgt deze werkgroep ervoor dat het beheer van het veld door de
gemeente goed wordt uitgevoerd en hebben zij ondermeer gezorgd voor
informatieborden, het planten van fruitbomen, tevens organiseren zij
ieder jaar excursies in het gebied.

Wijktuin

Verscholen tussen de flats ligt Ommoord’s trots De Wijktuin. Als 45 jaar
verzorgen onze vrijwilligers het onderhoud van deze tuin, zij zijn hier
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iedere woensdagmiddag en doen dit in samenwerking met de afdeling
stadsbeheer van de gemeente. De wijktuin herbergt inmiddels een
unieke flora en fauna.

Opzoomeren

Deze werkgroep geeft advies aan de Opzoomeraars in onze wijk. Tevens
zorgen zij voor uitbetaling van de aangevraagde subsidies. Onze aanpak
is zo succesvol dat Ommoord, op gebied van Opzoomeracties de meest
actieve wijk in Rotterdam is en onze aanpak door de gemeente in andere
wijken wordt gepromoot. https://www.opzoomermee.nl/

Werkgroep Zonder Naam

De doelstelling van de werkgroep is om mensen met financiële problemen in de wijken Ommoord, Zevenkamp enNesselandete helpen.

Historische Commissie “De Ommoordse Polder”

Deze commissie is onderdeel van Bewonersvereniging "Heide-Bes". Zij
onderzoeken de geschiedenis van het gebied waarin vanaf 1965 de wijk
Ommoord is ontstaan. In dit gebied liep al decennia lang de Ommoordseweg. De geschiedenis van deze weg is vastgelegd in het boekje "De
Ommoordseweg van begin tot eind".
Dit boekje is verkrijgbaar bij het informatiepunt van de BOO.

HVO

Bijna 50 jaar is de Huurdersvereniging Ommoord een begrip en van
groot belang om voldoende tegenwicht te vormen bij de regelmatige
gesprekken met de verhuurders. Tevens is er regelmatig overleg met
andere belangenorganisaties, zowel in de regio als op landelijk niveau.

Bewoners Organisatie Ommoord - BOO
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Samenwerkingsverbanden

Uitnodiging voor de Nieuwjaarsbijeenkomst
van de Bewoners Organisatie Ommoord
Op vrijdagavond 12 januari vanaf 19.30 organiseren wij in
wijkgebouw de Romeynshof onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor alle bewoners en vrijwilligers.
Om 20.00 uur zal de voorzitter van de BOO namens het
bestuur ontwikkelingen binnen de wijk en de activiteiten van
het afgelopen jaar toelichten.
U bent van harte welkom om met elkaar dit nieuwe jaar in te
luiden onder het genot van een hapje en een drankje.

NIEUWSBRIEF BOO
januar i 2018

nie uwjaarsreceptie

atie
ganis
r
O
s
r
een
ne
Bewo rd wenst U en
e
oo
Omm stdagen en
ee
fijne f euw jaar.
i
n
goed

h ist or isc he

Graag nodig ik u uit voor de eerste bijeenkomst van de Historische
Vereniging Prins Alexander in het nieuwe jaar 2018.
Op zaterdagmiddag 13 januari 2018 organiseert de HVPA in het Continental Art Centre in Rotterdam Ommoord (Robert Kochplaats 342, op vijf
minuten loopafstand van Metrostation Graskruid) een lezing met aansluitend een nieuwjaarsreceptie voor haar leden en belangstellenden.
De lezing wordt verzorgd door Koen van Wijk, auteur van het in 2017
verschenen boek Land van glas: een familiegeschiedenis. In het boek
beschrijft land- en tuinbouwjournalist Koen van Wijk de geschiedenis van
zijn familie, de tuindersfamilie Moerman uit het gebied van Bleiswijk,
Hillegersberg en Berkel en Rodenrijs. Een gebied dat sterk lijkt op de
Prins Alexanderpolder, waar zoals bekend tot in de jaren zestig van de
vorige eeuw ook intensief glastuinbouw werd bedreven. Land van glas
schets de lotgevallen van drie generaties tuinders tegen de achtergrond
van de grote gebeurtenissen van de twintigste eeuw. En staat natuurlijk
stil bij de stormachtige introductie van de tomaat en de paprika in de
Nederlandse keuken!
U bent van harte welkom bij de presentatie door Koen van Wijk naar
aanleiding van zijn in de pers zeer goed ontvangen boek (**** sterren in
AD Magazine).
En uiteraard ook voor de aansluitende nieuwjaarsreceptie (vanaf 16.30
uur)!
Aanmelden voor de lezing en/of receptie is gewenst, via
secretaris@hvpa.nl.
Met vriendelijke groet,
dr. Onno de Wit
voorzitter HVPA
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Beste leden en belangstellenden van
de HVPA,

Voor de eerste keer in de geschiedenis kregen jonge Rotterdammers op
donderdag 7 december een vrijwilligersprijs: de Rotterdamse Reus.
Deze onderscheiding is voor kinderen en jongeren die zich belangeloos
inzetten voor inwoners van Rotterdam. UVV-vrijwilliger Gulsah (24 jaar)
is één van de jongeren die deze onderscheiding in ontvangst mocht
nemen van wethouder Sven de Langen.
Wat vond je ervan toen je hoorde dat je deze onderscheiding zou
krijgen?
Gulsah: ‘Ik vond het een onwijze eer en ik was enorm verbaasd toen ik
gebeld werd door UVV met dit nieuws.’
Wat is de reden dat je vrijwilligerswerk bent gaan doen bij UVV?
Gulsah: ‘Ik heb mijzelf altijd al willen inzetten voor andere mensen. Ondanks mijn eigen drukke leven. Een beetje van mijn vrije tijd voor iemand
die de hulp goed kan gebruiken, is een kleine moeite voor me. Ik maak
daar iemand oprecht blij mee en dat heeft ook een positief effect op mij.
Kleine dingen maken het verschil.’
Kun je wat vertellen over het vrijwilligerswerk dat je doet?
Gulsah: ‘Ik ga één keer per week met een 81-jarige dame op stap. Zij zit
in een elektrische rolstoel en kan niet zelfstandig naar buiten. Onze
uitstapjes gaan naar de markt, naar de Zwart Janstraat maar ook een
gezellige bingo-middag vinden we leuk. Soms is het weer zo slecht dat ik
gewoon een bakje koffie bij mevrouw doe.’
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Vrijwilliger Gulsah in het zonnetje
met 'Rotterdamse Reus'

Leerzame workshops over Eenzaamheid
In november heeft UVV, in samenwerking met Coalitie Erbij, drie
workshops over eenzaamheid georganiseerd.
Ismail is sinds een aantal maanden vrijwilliger bij de dienst
Bibliotheek aan Huis en kijkt terug op een interessante en leerzame
workshop: 'Het was erg leerzaam om te horen dat alleen luisteren vaak
al voldoende is. Daarnaast was het boeiend om te horen dat eenzaamheid...'
Lees verder
Vrijwilligers gezocht voor Woonzorgcentrum De Burcht
Vind je het leuk om ouderen een helpende hand te bieden in een
zorgwinkel? Of ben je graag onderweg en vind je het leuk om als
chauffeur maaltijden te bezorgen? Neem dan contact op met Ellen
Pannevis; ellen@uvvrotterdam.nl of 010-4130877.
Barbara is vrijwilliger in de zorgwinkel: 'Ik vind het contact met
ouderen die in de winkel komen erg fijn. Het is ook heel afwisselend,
elke dag is anders.' Bekijk hier de vrijwilligersfunctie
Wethouder Sven de Langen rent tegen eenzaamheid!
Ren jij ook mee? We hebben al veel enthousiaste aanmeldingen ontvangen voor onze actie 'Samen rennen tegen eenzaamheid'.
Op 8 april 2018 gaan we met een grote groep lopers, waaronder
wethouder Sven de Langen, meedoen aan de 1/4 Marathon Rotterdam.
Met de opbrengst van deze sportieve actie kan UVV nog veel meer ouderen blij maken met een maatje.
Ren jij ook mee om meer eenzame ouderen in Rotterdam te helpen?
Meld je dan snel bij ons aan!
Bezoek de website van UVW Rotterdam voor meer informatie.
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Waarom zouden meer jongeren vrijwilligerswerk moeten doen?
Gulsah: ‘Omdat het gewoon heel erg leuk is! Waarom zou je niet dat
kleine beetje van je vrije tijd inleveren om iemand die misschien heel
eenzaam is even blij te maken door met hem of haar een kop koffie te
drinken? Wanneer ik bij mevrouw wegga, heb ik een onwijs fijn en goed
gevoel omdat ik weer even bij haar ben geweest.’
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romeynshof

Onderzoek Theaterbezoek Romeynshof.

Twee onderzoekers, Natasja Borgdorff en Manne Messemaker hebben
zich geworpen op de toekomstige uitstraling, positionering en programmering van de theaterfunctie in de Romeynshof. Zij komen graag in contact met bewoners uit Ommoord, die met hen willen meedenken over de
wensen en behoeften m.b.t theaterbezoek in de eigen wijk. In dit geval
de wijk Ommoord en het theater in de Romeynshof.
De insteek is om op 17 januari a.s. van 19.30 uur tot maximaal 21.30 uur
met een groepje van 10-15 mensen over dit onderwerp te praten en voor
het onderzoek klankbord namens Ommoord te zijn.
U kunt zich aanmelden via mail buisman558@gmail.com of telefoon
010-4561000, dan nemen we contact met u op voor meer details.

nie uws

Joliotplaats 1972

Zoals 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

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