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.
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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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zondagmiddagconcert in Ommoord
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Zondag 11 augustus Combo Scala
bij het concert op De Blijde Wei
Het combo is onderdeel van de Rotterdamse
Accordeonvereniging Scala. Het is actief sinds
2013. Aanvankelijk bedoeld als iets éénmaligs is
gebleken dat dit initiatief duidelijk in een behoefte voorziet.
Het combo speelt vooral herkenbare muziek. Het
varieert van Nederlandstalig, Engelstalig, Rotterdams of Instrumentaal.
Een extra dimensie aan het optreden wordt gegeven door onze zanger en zangeres. De opbrengsten komen ten goede aan Scala, de leden van het
combo verlenen geheel vrijwillig hun diensten.
Combo Scala, bestaat uit twee accordeonisten,
een pianist, een basgitarist, een drummer en een
zanger.
Het concert vindt plaats van 15.00-16.00 uur op
kinderboerderij De Blijde Wei. De toegang is gratis, de concerten zijn een bewonersinitiatief en
worden mogelijk gemaakt door financiële steun
van de gebiedscommissie Prins Alexander.

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 meer 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.
Met de auto of het openbaar vervoer is de kinderboerderij te bereiken via President Wilsonweg en
Kikkerpad.
De Rottekade is alleen toegankelijk voor fietsers
of wandelaars.

OMMOORD
Kosten
gratis
gratis
€ 3,50
€ 10,00 (5x)
gratis
€ 1,00
€ 3,50
€ 1,00
€ 5,00
gratis

dinsdag Themaochtend Levenstestament
Themaochtend Het digitale tijdperk
Koffie uurtje voor senioren
Klaverjassen
Country line dance
Eetcafé Two Gather

10.00 - 11.30
10.00 - 11.30
13:30 - 15:00
14.00 - 15.30
14.00 - 16.00
18.00 - 19.00

€ 2,50
€ 2,50
gratis
contributie p.m.
contributie p.m.
€ 5,50
tel. 010-8488364
contributie p.m.
gratis

Vrouwenkoraal Capelle
woensdag Zorg & Welzijnsplein (vragen, informatie
& ontmoeting)
Spreekuur Vraagwijzer
Rotterdams bakkie
Checkpoint Alexander
Consultatiebureau voor 55+
Spellenclub
Koor Loch Ness
Eetcafé Two Gather
Fotobewerking
donderdag Senioren fit (vitale groep)
Taalgroep Ommoord
Taalpunt - informatie over en inschrijven
taallessen
Samenspeelochtend
Spreekuur Vraagwijzer
Senioren fit (minder vitale groep)
Inloop Historische Commissie 'De
Ommoordse Polder'
Taalgroep Ommoord
Conversatiegroep Nederlandse taal
Damessoos café de Rietgans
Digicafé (ondersteuning bij computer)
Eetcafé Two Gather
Damclub
Klassieke muziekavond
Taalgroep Ommoord
vrijdag Koersbal
Quiltgroep (even week)
Praten & breien
Mindfulness light
Yoga light
Vrijdagmiddag wandeling
Klaverjassen
Yoga
zondag Bingo
* Alle activiteiten zijn wekelijks tenzij anders aangegeven.

20.00 - 21.30
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 13.00
12.00 - 17.00

19.30 - 21.30
09.30 - 10.30
09.30 - 11.00
09.30 - 11.00

gratis
gratis
gratis
gratis, info en
afspraak
06-12280873
gratis
contributie p.m.
€ 5,50
tel. 010-8488364
€ 1,00
€ 2,50
€ 40,00 (20x)
gratis

09.30 - 11.30
10.00 - 12.00
11.00 - 12.00
13.00 - 16.00

€ 0,50
gratis
€ 2,50
gratis

13.30 - 15.00
13.30 - 15.00
14.00 - 15.30
14.00 - 16.00
18.00 - 19.00

€ 40,00 (20x)
gratis
gratis
gratis
€ 5,50
tel. 010-8488364
info 06-38280366
€ 2,00
€ 40,00 (20x)
gratis
gratis
gratis
€ 3,00 incl. lunch
€ 3,00 incl. lunch
gratis
contributie p.m.
info 06-18425473
€ 2,50

13.30 - 15.30
14.00 - 16.00
18.00 - 19.00

19.00 - 20.30
19.00 - 21.00
19.30 - 21.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.30 - 12.30
11.00 - 12.30
13.00 - 14.00
14.00 - 15.30
19.00 - 20.00
13:30 - 15:30

Afwijkende frequentie*

Afwijkende locatie
Prins Alexanderplein 21

maandelijks, 2e week

maandelijks, 1e week
maandelijks, 3e week
maandelijks, 4e week
maandelijks, laatste week
maandelijks
1x op 22-01-19
1x op 26-03-19
2-wkl. oneven wkn.

De Burcht / Laurensgebouw
HvdW Gerard Goosen
HvdW Gerard Goosen
Romeynshof

Cordell Hullplaats 22
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Tijd
09.00 - 15.00
10.00 - 12.00
11.30 - 13.00
11.45 - 12.45
13.00 - 14.30
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
18.00 - 19.30
19.00 - 20.30
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Activiteit
ma. t/m vrij. Spreekuur Vraagwijzer
maandag Koersbal
Wijkbrunch
Vitaal door dans (SKVR)
Tabletcafé
Ontdek je talent (schilderen & tekenen)
High tea
Gezellig geknutsel
Eetcafé Ommoord
Reizend Alzheimercafé
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Huis van de Wijk

Gerard Goosenflat
Thomas Mannplaats 150 • 3069 NJ Rotterdam • 06 - 12 58 73 85

2-wkl. even wkn.

Cordell Hullplaats 22

Romeynshof
Romeynshof
Romeynshof
maandelijks, 3e week
Romeynshof
Romeynshof

Cordell Hullplaats 22
maandelijks, 3e week

maandelijks, laatste week

Romeynshof

Persbericht

21 SEPTEMBER

Op de zaterdagen 14, 21 en 28 september zullen
wij vieren dat Ommoord als volwassen woonwijk
50 jaar bestaat en in die periode is uitgegroeid tot
een “groene oase” waar het goed wonen is.
Op 14 september zal het startsein worden gegeven door middel van een muzikale rondgang door
de wijk door Harmonie en Showorkest Excelsior
uit Delft, omstreeks 11.00 een huldiging van het
eerste echtpaar dat in 1969 in de toenmalige hulpkerk in het kerkelijk huwelijk is getreden en sindsdien altijd in Ommoord woonachtig is gebleven.
Op beide winkelcentra zullen vele activiteiten
zijn, die worden omlijst met optredens van bands,
orkesten en koren vrijwel allemaal uit de regio afkomstig.
Daarnaast is er een optreden van een Fietsorkest
uit Brabant die op een speciaal gebouwde tandem
taptoe achtige muziek maken en al fietsend en
spelend tussen de winkelcentra zullen pendelen.
Voor de slecht ter been zijnde Ommoorders zal
er, door Aafje beschikbaar gesteld busvervoer zijn
tussen de diverse activiteiten.
Sportvereniging WION organiseert de gehele dag
sport en spel activiteiten op hun terrein bij de
Max Planckplaats.
Op 21 september staat Ommoord in het teken van
de jonge bewoners en zijn er vele activiteiten voor

de jeugd, zoals een draaimolen, poppenkast met
gratis toegang tot de speeltuin aan de Curieplaats
een oogstfeest op kinderboerderij de Blijde Wei
en nog tal van andere activiteiten , s middags ook
hier een poppenkast optreden.
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In de maand september, wordt in Ommoord een
groot wijkfestijn gehouden onder de noemer “
Festival 50 jaar Ommoord “.
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28 SEPTEMBER

En ook weer diverse optredens van bands, orkesten en koren. Op het winkelcentrum Binnenhof
wordt een crea markt gehouden.
Ook nu weer zorgt Aafje voor vervoer.
Op 28 september staat er weer voor ieder wat
wils op het programma zoals, Grote Bingo in de
Romeynshof, braderie op de Hesseplaats, een optreden van Cirque Tique in het buitentheater bij
de Romeynshof. De BENU apotheek aan de Marshallweg bestaat ook 50 jaar en viert dat met een
“kijkje achter de schermen” en voorlichting over
gezondheid in de breedste zin. Op diverse plekken
in Ommoord zullen een tweetal draaiorgels muziek verzorgen.
Ook nu weer is de muzikale omlijsting zoals op de
andere dagen.
Het vervoer wordt nu verzorgd door de Stichting
Wijkbus.
Wij nodigen u van harte uit om een ander bij te
wonen, voor meer informatie zie de uitgave van
Nieuws Ommoord die uiterlijk in de eerste week
van september huis aan huis in Ommoord bezorgd
word, hierin staat ook het complete programma
alsmede de route van de busjes vermeld. Ook kunt
u informatie vinden op de site van Prins Alexander, Ommoord Nieuws of abonneer u op de digitale nieuwsbrief die regelmatig verschijnt.
U hoeft alleen maar een mail te sturen aan
info@boo.nl onder vermelding “ aanmelden
digitale nieuwsbrief.”
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festival Ommoord

14 SEPTEMBER
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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.

