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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.
Welke onderwerpen vinden wij belangrijk:
1. De activiteiten van de BOO en werkgroepen
2. Openbare ruimte en Wijkbelangen zoals
Heidebes en de Historische vereniging
3. Wijktuin
4. Ommoordseveld
5. Rijksweg A16
6. Informatieverstrekking
7. Ouderen
8. Wonen
9. 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
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.

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.
Meer informatie vindt u op http://ommoordseveld.blogspot.com

Laatste zondagmiddagconcert van deze zomer en wandeling met Jino Huiberts van
Stadsbeheer
Zondag 9 september is het laatste zondagmiddagconcert op De Blijde Wei.
Onder de kap van de hooiberg speelt dan een harmonieorkest van wel 40 man/vrouw. Een orkest
van deze omvang trad nog niet eerder bij ons op. Het is Orkestvereniging Wilton, in deze omgeving
vooral bekend van het festijn “Van smartlap tot opera” in Crooswijk op de Koeweide. OKV Wilton
werd in 1925 opgericht als harmonie van de voormalige werf Wilton-Fijenoord, hun thuisbasis is
Schiedam. Zij spelen in de hoogste divisie van Nederlandse harmonieorkesten. Op 9 september
brengen zij een gevarieerd programma ten gehore, van opera tot filmmuziek van James Bond. Het
concert begint, zoals u inmiddels gewend bent, 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. De vrijwilligers van de Werkgroep Ommoordse Veld Open &
Groen zullen hun best doen om zoveel mogelijk stoelen en banken klaar te zetten. Als u een handje
wilt helpen, zijn we daar blij mee en uw eigen stoel meenemen mag natuurlijk ook. Niet alle leden
van de werkgroep zijn beschikbaar voor het klaarzetten van de stoelen, want voor het concert is er
ook nog een interessante wandeling in het weiland naast de kinderboerderij.

Jino Huiberts van Stadsbeheer zal daar een toelichting geven op de plannen voor het ecologisch
beheer van de velden ten westen van de Blijde Wei die onlangs onder beheer zijn gekomen van
Stadsbeheer. Het idee is dat het bloemrijke weiden worden met een grotere biodiversiteit en een
struinpad erdoorheen. Bij dit beheer zal ook een schaapskudde worden ingezet. Regelmatige
bezoekers van het Ommoordse Veld hebben eind augustus al kunnen genieten van een grote
kudde schapen in de weilanden. Wilt u mee met Jino? Om 13.30 uur wordt verzameld bij het hek
van het ‘nieuwe’ weiland, aan het eind van het wilgenlaantje bij de paardenstal. Het wordt
struinen Het wordt struinen, dus doe niet uw mooiste schoenen aan. Meer inlichtingen via
ommoordseveld@upcmail.nl of op de website: ommoordseveld.blogspot.com

Buurtwerk organiseert de huizen van de wijk in Alexanderpolder.

Bibliotheek

Ommoord

Agenda I September
GamerzPlaza met R3C gaming
Speel en ontdek elke eerste woensdag van de maand de nieuwste games tijdens
GamersPlaza, een gezellige gamemiddag volop avontuur
en competitie!

Woensdag
5 september
14.00 tot 17.00
uur

Toegang: Gratis

Wereldmuziek: moet je doen
In de week van de alfabetisering organiseren Buurtwerk, de Cultuurbuur en de
bibliotheek gezamenlijk een feestelijke voorstelling voor taaldeelnemers,
taalvrijwilligers en overige belangstellenden. De taal die iedereen verstaat staat
centraal: die van muziek!

Donderdag
6 september
In een muzikale theatervoorstelling wordt het publiek meegenomen op een
10.00 tot 11.00
muzikale verkenningstocht waarbij ze verschillende wereld-muziekstijlen te horen
uur
krijgen! We gaan op een muzikale reis door verschillende landen. Van het Franse
chanson naar de warmbloedige Flamenco uit Spanje. We zeilen op de
Middellandse Zee en doen de Grieken aan, van daar naar Israël en eindigen in
Turkije waar we een muzikaal sprookje van 1001 nacht vertellen.
Anna Elis de Jong en haar musici nemen je mee in een swingende voorstelling
waar je de wereld over reist en kennis maakt met de muziek van al die

verschillende landen en continenten. We sluiten af met een spetterend
samenspel!
Deze voorstelling wordt mogelijk gemaakt door de Cultuurbuur.
Toegang: Gratis voor taaldeelnemers en -vrijwilligers, € 2,50 voor
bibliotheekleden, € 5,- voor niet leden.
Tickets: aan de balie of via de website.

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

Iedere
woensdag
14.30 uur

Toegang: Gratis

De landschappen van Van Gogh
Kunst maakt de mens – Ouderen ontmoeten Van Gogh is in 2014 opgezet door
het Van Gogh Museum in Amsterdam en in de afgelopen jaren sloten meerdere
musea in Nederland zich bij het project aan. Een professionele museumdocent
van het Dordrechts Museum begeleidt de workshops, waarin aandacht is voor
zowel het praten met elkaar over Van Gogh en zijn kunst als natuurlijk ook voor
het maken van een eigen kunstwerk.
In deze workshop ligt de focus op het (hernieuwd) kennismaken met de eigen
creativiteit. Na een introductie over het leven en werk van Vincent van Gogh,
waarbij alle deelnemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan het
groepsgesprek, gaan de deelnemers zelf aan de slag. Deze workshop zoomt in in
op de landschappen van Vincent van Gogh en de techniek die hij hiervoor
gebruikte. Vooral het werken met kleur staat centraal.
Toegang: € 2,50 voor bibliotheekleden, € 5,- voor niet leden
Tickets: aan de balie of via de website

Vrijdag
21 september
14.30 tot 16.00
uur

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.

Iedere
maandag
18.30 tot 20.00
uur

Toegang: Gratis

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.

Iedere
dinsdag
10.30 tot 12.30
uur

Toegang: € 7,50 voor drie lessen (voor leden van de bibliotheek en Seniorweb) €
10,- voor niet leden. Het werkboek kost €10,-

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.

Meer informatie over deze en andere activiteiten van Bibliotheek Rotterdam
www.bibliotheek.rotterdam.nl

Volg ons op

Iedere
donderdag
14.00 tot 16.00
uur

VERENIGINGENMARKT BINNENHOF op zaterdag 6 september
Deelnemers:

Bewonersorganisatie Ommoord (BOO)

Sport vereniging Ommoord / Kids Voetbal

POPKOOR 4-You

Handbalvereniging SDS’18

Klaverjasvereniging "Ommoord

Calandkoor

in samenwerking met het Ommoordseveld en de
Stichting Zondernaam, Wijktuin, Opzoomerteam

Unie van Vrijwilligers Rotterdam

Schaakvereninging SO Rotterdam

Simultaan schaken met 8 borden )

Wijkbus Alexander

met 2 wijkbussen

KC WION

Demonstratie

Indoor Bowls Club Rotterdam

Demonstratie

AMVZ

Demonstratie van radiografische auto’s

Gymnastiekvereniging Ommoord

Demonstratie sport en fit met de bezoekers

Vocalgroup WE Rotterdam

Kleine optredens

Zaterdag 8 september Najaarsmarkt Söderblomplaats in het teken van
Verduurzaming.
In het 11e jaar dat er op de Söderblomplaats door het Opzoomer Team een rommelmarkt wordt
gehouden, is deze dit keer uitgebreid met voorlichting over Verduurzaming. Zaterdag 8 september
van 10.00 uur 15.00 uur kunt u op de gebruikelijke wijze terecht voor de rommelmarkt. Op de
kramen de spulletjes, kleding, serviesgoed, boeken, apparatuur en verzamelobjecten die de
bewoners Opzoomeren vanuit hun schuren en kasten. Ontspullen en hergebruik van spullen is op
zich al een goede vorm van Verduurzaming. Deze keer zijn er echter ook extra kramen van
bedrijven en de Gemeente Rotterdam, die voorlichting geven over Verduurzaming van woningen en
appartementen. Als voorbeeld is het Herema complex aan de Söderblomplaats genomen. U kunt er
tenten en kramen aantreffen van onder meer:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Balco Balkonsystemen bv, isolatie door het balkon bij de isolatie-aanpak te betrekken.
Eagle Energy, optimalisatie van warmtesystemen.
Eneco Warmte & Koude bv, stadverwarming
Gealan Fenster-Systeme GMBH, isolatie door Tripleglas
KombiTherm – gevelisolatie
Q-Windows, duurzame kunststofkozijnen
Rotterdam - VVE010, gemeentelijk Advies bij verduurzaming door VVE's
SDW - Politie Keurmerk Veilig Wonen (onder voorbehoud)
Texa Nicon , dakisolatie
Wattco, zonnepanelen

De toegang, parkeren en de koffie is voor iedereen gratis. Iedereen is van harte welkom en zeker
voor bewonerscommissies en VVE-bestuurders is het extra interessant om met VVE010 en/of de
verschillende leveranciers in contact te treden.
Natuurlijk is het niet alleen maar professioneel en serieus, de rommelmarkt is leuk voor iedereen en
ook voor de kinderen is er genoeg te doen. Online Supermarkt PicNic is aanwezig met
springkussen en voetbalspel. De opbrengst van de Najaarsmarkt is voor de Opzoomer- en
bewonersactiviteiten van de Söderblomplaats, zoals Lief en Leed, 75+ uitjes, Koffie-ochtenden,
Nieuwsjaarreceptie, Kerstfeest, Snoeptuintje etc.

Waarom de VoorleesExpress?

Inzetten op gelijke kansen in het onderwijs
Kinderen in Nederland blijken ongelijke kansen te hebben in het onderwijs. Ze hebben niet dezelfde
mogelijkheden op een succesvolle schoolloopbaan, ook al zijn ze even slim. Bij gelijke intelligentie
is het bepalend uit welk gezin je komt. Als jouw ouders laagopgeleid zijn en je thuis weinig
gestimuleerd wordt, heb je minder kans op een succesvolle onderwijscarrière.

Het voorkomen van laaggeletterdheid
Bijna 15% van de jongeren heeft een taalachterstand en heeft grote moeite met het begrijpen van
de inhoud van hun schoolboeken. Sinds 2003 is het percentage laaggeletterden in Nederland
significant toegenomen van 12% naar 18%. Om te voorkomen dat jongeren en volwassenen
laaggeletterd worden, moet je investeren in preventie. Een jong kind is enorm gevoelig voor taal.
Als een kind drie jaar is kun je al zien dat er een groot verschil is in de woordenschat, tussen
kinderen die veel in aanraking komen met taal en kinderen die weinig taal horen. Dit verschil in
taalontwikkeling halen kinderen later moeilijk in.

Vrijwilligers
De VoorleesExpress bestaat dankzij vrijwilligers. We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Vrijwilligerswerk is ontzettend leuk om te doen! Je kunt aan de slag als voorlezer of coördinator.
Zoek een locatie bij jou in de buurt en meld je aan als vrijwilliger.

Training en begeleiding
Als vrijwilliger van de VoorleesExpress word je getraind en begeleid. Naast persoonlijke begeleiding
kun je gebruik maken van onze e-learning. Met dit programma kun je kennis opdoen over interactief
voorlezen, meertaligheid en het betrekken van de ouders bij het voorlezen. Benieuwd? Bekijk een
voorproefje.

Meer info op https://voorleesexpress.nl/locatie/rotterdam

Inloopmiddag Historische Commissie "De Ommoordse Polder"

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.

