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.

september 2019

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

14 SEPTEMBER

21 SEPTEMBER
festival Ommoord

28 SEPTEMBER

De datum van de 1e festivaldag nadert nu snel, zaterdag 14 september is het zover.
Met onze digitale nieuwsbrieven zullen wij u informeren over allerlei zaken welke hiermee verband houden.
De verspreiding van Nieuws Ommoord, door onze
vrijwilligers, is in volle gang en zal een dezer dagen zijn voltooid.
In Nieuws Ommoord staat het programma , maar
helaas heeft het “zetduiveltje” ons te grazen genomen en moeten wij een paar correcties doorgeven.
De huldiging van het bruidspaar op 14 september
zal plaatsvinden op de Hesseplaats (waar ook de
markt wordt gehouden) en niet op de Binnenhof.

Het optreden van de drumband AFSLAG 9 zal
plaatsvinden op het terrein van WION.
Ook zullen wij wekelijks met posters en flyers
aandacht geven aan de activiteiten die gaan komen.
De komende 3 weken zal er iedere week een
nieuwsbrief in uw mailbox komen met actuele informatie en een korte terugblik.
Ook op Facebook OmmoordNieuws zullen wij regelmatig publiceren.
Wij hopen dat de weergoden ons goed gezind zullen zijn en hopen dat u allen komt kijken naar en
genieten van de diverse activiteiten.

14 SEPTEMBER

21 SEPTEMBER

14 september

Tijdstippen

Programma zaterdag 14 september
Exelsior fanfare (eindpunt LEF Hesseplaats)

10.30
09.30

Binnenhof

Hesseplaats Romeynshof

X

Opening Festival dag 1 - door de gebiedscommissie

11.00

X

Huldiging Bruidspaar 50 jaar
Opening festivaldagen met fanfare Excelsior

11.00
10.00-11.30

X

X
X

Optreden koren/orkesten

11.00-16.00

X

X

Fiets Orkest

11.00-15.00

X

X

Wijktuin rondleiding
Wion programma ( zie verder in Nieuws Ommoord)

13.00-16.00
11.00-16.00
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Hollandsedag

Informatie & Inspiratiecentrum Binnenhof

11.00-16.00

X

Buurtwerk - Amerikaanse schoolbus Buurtwerk
Bussen Aae

11.00-16.00
10.30-16.30

X
X

X

21 september
Programma zaterdag 21 september
Opening Festival dag 2- door gebiedscommissie

Tijdstippen
10.00
11.00

Drumband Afslag 9 Locatie WION
Optreden koren/orkesten
Speeltuin Ommoord - Vrij entree + versnapering

11.00-13.00
11.00-16.00
11.00-16.00

Poppenkastwagen speeltuin
Poppenkastwagen kinderboerderij
Draaimolen
Ommoordseveld activiteiten , oogstmarkt en muziek
Buurtwerk - info Buurtwerk
Scouting "Die Katinka's"/BSO X-Country Kickbike

11.30
13.30
12.00-16.00
11.00-16.00
11.00-16.00
11.00-16.00

Openhof -- workshops voor kinderen
Kunstkring Prins Alexander

11.00-16.00

Informatie & Inspiratiecentrum Binnenhof
Bussen Aae

11.00-16.00
10.30-16.30

28 september
Programma zaterdag 28 september
Opening Festival dag3 door gebiedscommissie
Draaiorgels
Bingo - Romeynshof
Cirque Tique

Tijdstippen
10.00
11.00
12.00-14.00
10.30-12.00
13.00-14.00

SKVR programma
StoelFit demo 3 maal 30 min
Optreden koren/ orkesten
Brandweer: advies over brandveiligheid
Brandweer wagen
Dam clinique demo en praktijk met erveren dammers

14.00-16.00
11.00-14.30
12.00-15.00
11.00-16.00
13.00-16.00
13.00-15.00

X
X
X
X
X
X

Speurtocht met smartphone voor kinderen
Buurtwerk - Amerikaanse schoolbus info Buurtwerk
Ergo Informatie stand
Aja Kabaja springkussen - Cordell Hullplaats 1
BENU apotheek - Marchallweg 1
Kunstwandeling van 2.5 uur
Kunstkring Prins Alexander
Informatie & Inspiratiecentrum Binnenhof
Stichting wijkbus

14.00-16.00
11.00-16.00
11.00-16.00
11.00-16.00
11.00-14.00
13.30-16.00

X
X
X

11.00-16.00
10.30-16.30

Binnenhof

BOO

Kunstkring Prins Alexander

Hesseplaats Romeynshof

X
X
X

X

x
X
X
Binnenhof

X
Hesseplaats Romeynshof
X
X
X

X
X

X

X
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festival Ommoord
Tijdens het 50jaarOMMOORD Festival zijn er natuurlijk leuke, gekke, vertederende en serieuze momenten. De beelden hiervan willen wij als
Bewonersorganisatie Ommoord graag bewaren.
Neem daarom je telefoon of fototoestel en leg die
momenten vast waarvan je denkt : Dat is uniek!
Zelf mag je natuurlijk ook op je handen gaan
staan om die ene speciale foto te maken als het
maar mooi wordt. Het liefst natuurlijk wel foto’s
met een stukje van Ommoord erop.

Na het festival leggen wij
de inzendingen voor aan
een deskundige juri van
de kunstkring Ommoord.
Deze zal een selectie maken van de winnaars. De
foto’s worden in het volgende Nieuws Ommoord
of in de nieuwsbrief afgebeeld. Kamera-Express
telt een mooie prijs ter beschikking.
Je kunt de digitale afbeelding onbewerkt sturen
naar emailadres fotowedstrijd@boo.nl met vermelding van je naam en leeftijd. Je krijgt bericht
via onze email. Lees eerst de voorwaarden die kun
je vinden op http://www.boo.nl/fotowedstrijd (zie
de QR code). Tevens vind je daar een korte uitleg
over het portretrecht.
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Orkestvereniging Wilton sluit net als vorig jaar
het seizoen af van de zondagmiddagconcerten in
het Ommoordse Veld
Zondag 8 september is het laatste zondagmiddagconcert van deze zomer op De Blijde Wei. Vorig
jaar sloten wij het seizoen af met OKV Wilton,
het harmonieorkest van de voormalige werf Wilton-Fijenoord. Dat was zo’n succes dat uit het publiek de vraag kwam om ze dit jaar terug te laten
komen. Aan zo’n breed gedragen verzoek geven
wij graag gehoor. Het orkest heeft een breed repertoire van klassiek tot modern.
Het concert begint, zoals gewoonlijk om 15.00
uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Het is gratis toegankelijk dankzij 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 Buurtwerk-pendelbus rijdt weer voor bezoekers die graag naar de concerten komen maar het
stuk van de Wilsonweg tot aan de Blijde Wei niet
goed kunnen lopen. Om 14.15 vertrekt de pendelbus bij metrohalte Hesseplaats aan de noordkant
in de buurt van de Gerard Goosenflat. Vervolgens
is er een stop bij metrohalte Romeynshof, om
14.25 ook aan de noordzijde van de metrobaan bij
de parkeerplaats aan de Dawesweg. Daarna vertrekt hij om 14.35 van de parkeerplaats bij de Kip
naar het hek van De Blijde Wei.
Het is niet het laatste concert van dit seizoen op
De Blijde Wei. In het kader van het festival 50 jaar
Ommoord organiseert de Werkgroep Ommoordse Veld samen met Buurtwerk en De Blijde Wei
op zaterdag 21 september een oogstfeest op de
kinderboerderij. Dat feest wordt afgesloten met
een concert van projectkoor Rosette en orkest Bo-

bander. Zij brengen de fabels van La Fontaine op
muziek gezet door Marco Kalkman. Dat concert
begint om 15.30 uur.
Meer inlichtingen via ommoordseveld@upcmail.nl
of op de website: ommoordseveld.blogspot.com.
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Zondag 8 september Orkestvereniging Wilton
bij het concert op De Blijde Wei

nieuwsbrief
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donderdag
september

iedere
dinsdag
en
donderdag

iedere
donderdag

Speel en ontdek elke eerste
woensdag van de maand de
nieuwste games tijdens
GamersPlaza, een gezellige
gamemiddag volop
avontuur en competitie!
>14:00-17:00 | GRATIS

Bijen in de stad
Altijd al willen weten welke
bijensoorten er allemaal
bestaan en welke bloemen
favoriet van de bij zijn?
Imker Bérénice Staiger
geeft antwoord op al je
vragen
>11:00-12.30 | GRATIS

Digicafé
Ook wel eens ruzie met je
smartphone of tablet?
Lukt het niet om een e-boek te
lenen? Stel je vraag iedere
dinsdag en donderdag op
het inloopspreekuur .
>14:00-16:00 | GRATIS

Checkpoint
Alexander
Heb je een stapel
rekeningen waar je je geen
raad mee weet? Of een
brief van de gemeente waar
je niet alles van begrijpt?
Checkpoint helpt je graag.
>10:00-13:00 | GRATIS

Bekijk onze website voor de complete agenda

www.bibliotheek.ro�erdam.nl

18

september

iedere
dinsdag
en
donderdag

iedere
woensdag

iedere
maandag

Maakworkshop
Doe mee met de workshop
Optische Illusies van
Planet Knuts en maak
spelenderwijs kennis met de
wereld van wetenschap en
techniek
>14:00 - 16:00 | GRATIS VOOR
LEDEN | NIET LEDEN €2,50 | 8+

Klik & Tik
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Gamerzplaza

woensdag

BOO

4

woensdag

Wil je wegwijs worden op
het internet. Kom dan naar
de wekelijkse workshop op
dinsdag en donderdag
>10:30 - 12:30 | 3 LESSEN €7,50
VOOR LEDEN | NIET LEDEN €10,-

Voorleeshalfuurtje
Iedere woensdagmiddag
luister je in de bieb naar
een leuk verhaal. Niet
alleen goed voor de
ontwikkeling, maar ook
heel gezellig!
>14:30 | GRATIS | 4+

Taalcafé
Iedere week samen met
anderen de Nederlandse taal
oefenen met een ervaren
taalvrijwilliger en een lekker
kopje koﬃe.
>18:30-20:00 | GRATIS

a

nieuwsbrief

bibliotheek Ommoord

Ommoord

september 2019

nieuwsbrief

BOO

september 2019

textielkunst in de Binnenhof

Workshop textielkunst in de Binnenhof
Textielkunst is een combinatie van ambachtelijk
en kunstzinnig actief zijn, om gebruikmakend van
natuurlijke en of synthetische textielproducten,
praktische of kunstzinnige objecten te maken. In
Ommoord geldt Nel van der Poel inmiddels als expert op dit gebied. Nel is actief lid van de Vereniging Kunstkring Prins Alexander. Zij verzorgt
binnenkort een open workshop, dus toegankelijk
voor iedereen, ongeacht ervaring. De workshop is
wel bedoeld voor volwassenen, omdat er scharen,
spelden en naalden worden gebruikt. De workshop wordt gegeven in het Informatie- en Inspiratiecentrum Binnenhof, waar kunstenaars van de
Kunstkring, op niet-commerciële basis, kunnen
werken, exposeren en workshops verzorgen. De
workshop die Nel van der Poel verzorgt is de
eerste in een reeks, die voorlopig elke dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur wordt gegeven.
Naast de zeer succesvolle workshop “Schilderen
met Roza” op de vrijdagmiddag dus 2 workshops
met een langere looptijd.
Steeds meer Ommoorders weten het IIB te vinden,
als een gezellige en leerzame plek, midden tussen
de winkels. De workshops zijn gratis, maar voor
het gebruikte materiaal en het geschonken kopje koffie en thee wordt wel een kleine vergoeding
van € 6,50 gevraagd.

Dinsdag 17 september a.s. is de eerste Textielkunst
workshop, aanvang 14.00 uur in het Informatie- en Informatiecentrum, Binnenhof 96 (In het
winkelcentrum).Voor meer informatie/opgeven:
poel@mailbox5.com of Persoonlijk aanmelden in
het Informatie- en Inspiratiecentrum, dat dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur is geopend.
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nieuws historisch 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.

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.

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

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.

