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.

nieuwsbrief

Bewoners Organisatie Ommoord BOO

plaats is de Openhof open met werkshops voor
jong en oud, omlijst met gezang.

Een dam clinic en een demonstratie met een echte Dam Grootmeester!

Wethouder Moti en het bruidspaar op het podium.

Op zaterdag 14 september heeft de Hesseplaats
de officiële opening van het festival door de wethouder Richard Moti plaats gevonden en de huldiging van het bruidspaar dat 50 jaar geleden is
getrouwd in Ommoord en er net zo lang woont.
Verder waren er optredens van de Fanfare Excelsior uit Delft en het Fietsorkest op een zes 6
mans-tandem. Daarnaast waren op Binnenhof
en Hesseplaats optredens van koren en orkesten,
een groot succes. Ook bij Wion is het evenement
groots gevierd met vele sportieve en andere activiteiten en het optreden van afslag 9.
Aanstaande zaterdag 21 september
deze dag staat in het teken van de de jeugd.
De speeltuin is open met vrije toegang en er
komt een draaimolen en poppenkast.
Ook bij de kinderboerderij komt de poppenkast
en zijn andere activiteiten:
een oogstmarkt en muziek en er is speurtocht
voor kinderen met behulp met een mobiel. Verder komt Buurtwerk, De Historische Commissie
“De Ommoordse Polder” en om 14.30 uur komt
Tom Kolijn zijn boek over Ommoord presenteren.
De Scouting “Die Katinka’s” en BSO De Kleine Jungle” die organiseren X-Country Kickbike expeditie door Ommoord een speurtocht op de kickbick
geschikt om met een gezin of in een ander samenstelling door de wijk te doen. Op de Hesse-

De Brandweer komt met een echte brandweerwagen en een info stent, ook Buurtwerk, Opzoomeren, de Ergo zijn aanwezig voor het verstrekken van informatie.
Er is driemaal een demo programma voor stoelfit
voor ouderen.
SKVR heeft eigen programma in de bibliotheek.
Daarnaast is er een speurtocht met de mobiel
voor kinderen!
Bij de Benu apotheek om Marschallweg kunnen
mensen van 10 tot 14 uur achter de schermen
kijken. Tevens kunt u deelnemen aan de kunst
wandeling.
Vast programma onderdelen zijn de Kunstkring
in de Binnenhof en de Fotowedstrijd waar in de
loop van oktober de winnaars bekend worden gemaakt.
Ook hebben we twee draaiorgels die in wijk de
boel komen op vrolijken.
Tot slot heeft de Aja kabaja zich terug getrokken.
Via onze website www.boo.nl, digitale nieuwsbrief en facebook Ommoord Nieuws zullen wij u
verder informeren. Ook kunt zich abonneren op
voor digitale nieuwsbrief via info@boo.nl.
.

BOO

Op deze dag zal er feest zijn op de Binnenhof,
Hesseplaats en in de Romeynshof.
In de Binnenhof is een verenigingsmarkt, op de
Hesseplaats is een braderij georganiseerd. Beide
festiviteiten zullen met koren en orkesten worden omlijst.
In de Romeynshof ligt het accent van deze dag.
Begonnen wordt met een Bingo.
Kaarten hiervoor zijn vanaf maandag 23 september verkrijgbaar bij het informatiepunt van de
BOO in de Romeynshof. Er is een expositie van
Rob Scheuierman die ook een presentatie zal geven van 45 minuten. Voor de kinderen is er Cirque Tique.
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Vooruitblik op zaterdag 28 september

nieuwsbrief

festival Ommoord

50 jaar Ommoord terugblik
en de volgende feestdag

14 SEPTEMBER

21 SEPTEMBER

14 september
Programma zaterdag 14 september
Opening Festival dag 1 - door de gebiedscommissie
Huldiging Bruidspaar 50 jaar
Opening festivaldagen met fanfare Excelsior
Optreden koren/orkesten

Tijdstippen Binnenhof Hesseplaats Romeynshof
10.30
Mediterranedag Hollandsedag
11.00
X
11.00
X
10.00-11.30
X
X
11.00-16.00
X
X

Fiets Orkest
Wijktuin rondleiding
Wion programma ( zie verder in Nieuws Ommoord)

11.00-15.00
13.00-16.00
11.00-16.00

X

Drumband Afslag 9 - locatie WION
Kunstkring Prins Alexander
Informatie & Inspiratiecentrum Binnenhof
Buurtwerk - Amerikaanse schoolbus Buurtwerk
Bussen Aae

12.00-14.00

X

11.00-16.00
11.00-16.00
10.30-16.30

X
X
X

21 september
Programma zaterdag 21 september
Opening Festival dag 2- door gebiedscommissie
Optreden koren/orkesten

Tijdstippen
10.00
11.00
11.00-16.00

Speeltuin Ommoord - Vrij entree + versnapering
Poppenkastwagen Speeltuin
Poppenkastwagen kinderboerderij
Draaimolen-Speeltuin/ Einsteinplaats
Kinderboerderij activiteiten , oogstmarkt en muziek

11.00-16.00
11.30
13.30
12.00-16.00
11.00-16.00

Buurtwerk - info Buurtwerk
Scouting "Die Katinka's"/BSO X-Country Kickbike
Openhof - werkshops voor jong en oud

11.00-16.00
11.00-16.00
11.00-16.00

Binnenhof
X
X

BOO

september 2019

X

X

Hesseplaats Romeynshof

X

X

muzikale activiteiten van koren en andere musici.
Voor kinderen : interactieve workshops van 15 minuten.

Kunstkring Prins Alexander
Informatie & Inspiratiecentrum Binnenhof

11.00-16.00

X

Bussen Aae

10.30-16.30

X

28 september
Programma zaterdag 28 september

Tijdstippen
10.00

Opening Festival dag 3 door gebiedscommissie
Draaiorgels / diverse locaties
Bingo - Romeynshof
Cirque Tique
SKVR programma
StoelFit demo 3 maal 30 min
Optreden koren/ orkesten
Brandweer: advies over brandveiligheid
Brandweer wagen
Dam clinic demo en praktijk met ervaren dammers
Speurtocht met smartphone voor kinderen

11.00
12.00-14.00
10.30-12.00
13.00-14.00
14.00-16.00
11.00-14.30
12.00-15.00
11.00-16.00
13.00-16.00
13.00-15.00
14.00-16.00

Buurtwerk - Amerikaanse schoolbus info Buurtwerk
Ergo Informatie stand

11.00-16.00
11.00-16.00

X
X

BENU apotheek - Open Dag - Marchallweg 1
Kunstwandeling van 2.5 uur
Kunstkring Prins Alexander
Informatie & Inspiratiecentrum Binnenhof
Stichting wijkbus

11.00-14.00
13.30-16.00

X

11.00-16.00
10.30-16.30

Binnenhof

X
Hesseplaats Romeynshof
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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BOO
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Locatie

Ezgi-Selim

nieuwsbrief

14 SEPTEMBER
Tijd

Senioren BigBand

DuoFlamigoLight

12.00 uur
Hesseplaats
Walzangers, shantykoor met vooral ouderwets gezellige (Rotterdamse) liedjes.
13.30 uur
Hesseplaats
Trio Sabana, latin-en gipsy jazz-trio dat met zonnige, weemoedige en opzwepende muziek.
15.00 uur
Hesseplaats
Popkoor 4-You, vijfstemmig gemengd koor. Songs van de jaren zestig tot heden.
11.00 uur
Binnenhof
Delft Brass is het koperensemble van de Koninklijke Harmoniekapel Delft met een gevarieerd
repertoire. Voor ieder wat wils, van klassiek tot swing en van plechtig tot polka.
12.00 uur
Binnenhof
Remedy, jong talentvol Rotterdams zangduo Wendy en Soraya.
14.00 uur
Binnenhof
Wereldmuziekkoor Hakuna Matata. Liederen uit diverse culturen en talen, o.a. Russisch,
Swahili, Fins, Duits, Hebreeuws, oud-Nederlands
15.00 uur
Binnenhof
Klezbez Hélène Dongelmans en Ben van de Berg bekend in Ommoord van de

Walzangers

Locatie

Delft-Brass

21 SEPTEMBER
Tijd

11-16 uur
Hesseplaats
Programmering Open Hof zie website
11.00 uur
Binnenhof
Sambalanço, percussiegroep vooral Zuid-Amerikaanse muziek
12.00 uur
Binnenhof
Vrouwenkoor de Sirenen met liedjes uit alle tijden.
14.00 uur
Binnenhof
TangoZZs&More. Tangomuziek o.a. van Piazolla en eigen werk, met verve en swing
gebracht. Spectaculaire improvisaties.
15.00 uur
Binnenhof
Delfts dansorkest met eigentijdse hits, swingende jazz en dansmuziek.
15.30 uur
Blijde Wei
Projectkoor Rosette zingt: De Fabels van La Fontaine, op muziek gezet door Marco
Kalkman en voorgedragen door jonge asielzoekers. Instrumentale begeleiding door leden
van orkest Bobander. Presentatie: Marjolein (ex Berini’s) Meijers.

demirbas-serdar

Popkoor4you

28 SEPTEMBER
Tijd
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Locatie

DelftsDansOrkest

Sambalanco

TrioSabana

Genoemde aanvangstijden bij benadering

11.00 uur
Hesseplaats
Scala Combo Scala, accordeon verenig, spelen Rotterdamse klassiekers, Zuid-Amerikaans.
12.30 uur
Hesseplaats
TenSea, een Rotterdamse band die de muzikale spanning laat stijgen!! Lichte muziek in een heel
afwisselend repertoire, van jaren 50 tot nu!
14.00 uur
Hesseplaats
Ezgi en Selim. Zeer goed in het gehoor liggende Turkse songs en jazz standards, op aanstekelijke
manier gebracht door topzangeres.
15.00 uur
Hesseplaats
Senioren Big Band muziek van o.a. Glenn Miller, Count Basie daarnaast ook latin, mambo en de
muziek van de Ramblers.
11.00 uur
Binnenhof
Muziekvereniging Soreo, harmonieorkest met een herkenbaar repertoire uit diverse tijden en
diverse landen.
12.30 uur
Binnenhof
Duo Flamenco light Spelen naast flamenco repertoire met bijvoorbeeld covers van Gypsy Kings en
meer bekende Spaanse nummers.
14.00 - 16.00 uur Binnenhof
Nice ‘nd Easy, Cool and swing. Band met Margot van Tilborg zangeres, Ab den Haan sax-,
klarinet- en mondharmonicaspeler, geluidsman Jan van Veldhuizen
12.00 uur
Romeynshof
Serdar Demirbas, Saz-speler en docent met enkele van zijn leerlingen. De saz (bağlama) is een
snaarinstrument uit Centraal-Azië.
14.00 uur
Romeynshof
Popkoor Plus, popkoor van statushouders, anderstaligen plus Nederlanders, waar we Nederlandse liedjes zingen om de taal op een leuke en speelse manier te leren.
15.00 uur
Romeynshof
Rotterdams Smartlappenkoor "Mag Geen Naam Hebben".

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.

festival Ommoord

Stuur jouw filmpjes
van het 50jaar OMMOORD festival
naar de BOO.
Tijdens het 50jaarOMMOORD Festival zijn er natuurlijk een groot aantal bewoners die snel even
een filmpje maken van een optreden of leuke gebeurtenis. Het optreden van b.v. het Fietsorkest
heeft al aardige inzendingen opgeleverd maar
ook die van de huldiging bruidspaar op de Hesseplaats.
Als Bewonersorganisatie Ommoord willen wij
deze graag publiceren maar ook bewaren voor
het archief.
Neem je telefoon mee en leg de momenten vast
waarvan je denkt dat is leuk of uniek.
Het liefst natuurlijk filmpjes met een stukje van
Ommoord erop.
Na het festival gaan we een compilatie maken van
de ingezonden filmpjes van het festival.
De film komt op de website van de BOO en facebook OmmoordNieuws te staan.
Je kunt de filmpjes sturen naar sturen naar
FilmpjeFestival@boo.nl met vermelding van je
naam, locatie en gebeurtenis die je hebt opgenomen.
Wij zijn benieuwd!!!

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen indien u
deze uitnodiging – waar van toepassing – ook ter
kennisname wilt doorzenden aan andere personen
binnen uw organisatie.
Bij voorbaat onze dank.
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Wij verwelkomen u graag op zaterdag 19 en zondag 20 oktober, 13.00-16.00 uur, in het Continental
Art Centre, Robert Kochplaats 342,
Rotterdam-Ommoord. Toegang is gratis. Er is altijd voldoende parkeergelegenheid.

BOO

Het doet ons genoegen u uit te nodigen voor de
expositie (T)huis in de polder op zaterdag 19 en
zondag 20 oktober. Deze expositie laat zien hoe
de stedenbouw in acht wijken in het gebied Prins
Alexander zich door de jaren heen heeft ontwikkeld, zowel qua architectuur als interieur.

nieuwsbrief

hvpa

Uitnodiging expositie (T)huis in de polder

De architectuur, die aanvankelijk was gebaseerd
op de duidelijke visie op wonen van stedenbouwkundig architect Lotte Stam-Beese, werd in de
loop der tijd steeds meer aangepast aan wat de
mensen echt wilden. Ook het interieur maakte een boeiende ontwikkeling door. Zie hoe de
ideeën van de designers uiteindelijk in de praktijk
werden ingevuld.
Een bijzonder onderdeel van de expositie is de bijdrage van leerlingen van de Marga Klompéschool,
die hun visie op het Huis van de Toekomst laten
zien. Ook is er een boekenmarkt (historische boeken) en zullen wij aan geïnteresseerden de nodige
informatie over de HVPA verschaffen.
Wij denken dat de expositie een interessant beeld
geeft van het ontstaan en de ontwikkeling van het
gebied Prins Alexander en dus zeer de moeite
waard is om te komen bekijken.

nieuwsbrief
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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.

