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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Rechtstreex maakt het mogelijk om boodschappen te doen bij lokale boeren en voedselmakers. Je bestelt online en haalt jouw
boodschappen op bij een wijkchef bij jou in
de buurt. Het werkt zonder abonnement en je
kiest zelf wat je wilt bestellen.
Zo krijg je niet alleen de lekkerste streekproducten (maximaal 50km van Rotterdam),
maar je bouwt ook mee aan een voedselketen
die korter, lokaler, eerlijker én socialer is. Je
leert door onze directe lijntjes veel over onze
boeren en zij over jou. Een eerlijke en transparante prijs voor onze leveranciers vinden
wij erg belangrijk: van elke euro die je bij de
wijkchef besteedt, gaat 56 cent naar de leverancier.
Tenslotte vinden wij het ook super als onze
afhaalpunten een verbindende functie hebben
in de wijk zelf! Bekijk hier onze producten en
inkoopfilosofieen missie op de website:
www.rechtstreex.nl.
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Rechtstreex de lekkerste
streekproducten

Over onze boeren
Rechtstreex werkt intensief samen met lokale
boeren en makers. Zij zitten op maximaal 50
kilometer van de stad. Wij vinden belangrijk
dat zij een eerlijke prijs krijgen voor hun
product én dat jij als consument weer weet
wat je eet. Daarom krijgt de boer per euro die
jij bij ons besteedt 56 cent (ex btw). Verder is
het bij elk product in onze webshop direct
duidelijk wie de leverancier is, je kan doorklikken naar zijn/haar profiel.

fie ts e n

Het wordt steeds drukker op de wegen, ook
in Zuid-Holland, één van de drukste provincies van Nederland. Eén van de meest voor de
hand liggende manieren om ervoor te zorgen
dat de provincie toch de best bereikbare van
Nederland blijft, is een oer-Hollandse: meer
mensen op de fiets, met name in de spits.
Maar dan moeten de fietsvoorzieningen wél
op orde zijn. Gedeputeerde Vermeulen:
“Naast investeringen in wegen, OV en vaarwegen is het investeren in snelle en veilige
fietspaden een grote kans om de bereikbaarheid van de provincie te vergroten. Onderzoek
wijst namelijk uit dat mensen bereid zijn 7 tot
10 kilometer te fietsen naar hun werk. Met
een e-bike zelfs 15 tot 20 kilometer. Aan ons

Dé fietsprovincie van Nederland
De routes waarvan dit jaar de verkenningen
starten, zijn Den Haag – Leiden, Leiden –
Noordwijk en Leiden – Haarlem, Gorinchem –
Dordrecht, Dordrecht – Breda, Dordrecht –
Hoeksche Waard en Hoeksche Waard –
Rotterdam, Alphen aan den Rijn – Gouda,
Gouda – Woerden – Utrecht en een route
langs de A4 richting Schiphol.
Samen met de gemeenten
Het ontwikkelen van een snelfietsroutenetwerk doet de provincie in nauwe samenwerking met de gemeenten, waterschappen
en verschillende regio’s. Mede op basis
van hun input stelde de provincie deze
toekomstambitie op.

https://userfiles.mailswitch.nl/files/3081-7bc1893812c979329727aec657f6168f.jpg
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om ervoor te zorgen dat ze dat vlot en veilig
kunnen doen. Snelfietsroutes zijn breed,
comfortabel en veilig en verbinden woon- en
werkgebieden met elkaar. Door een netwerk
van deze routes te ontwikkelen waar alle
(middel)grote steden in de provincie op zijn
aangesloten, kan voor veel mensen de fiets
een aantrekkelijk alternatief zijn voor de
auto.”

BOO

Alle (middel)grote steden van Zuid-Holland
aansluiten op een netwerk van snelfietsroutes: dat is de ambitie die gedeputeerde
Floor Vermeulen namens het college van
Gedeputeerde Staten vandaag heeft gepresenteerd. De provincie, waar al meerdere snelfietsroutes zijn gerealiseerd, start in 2019
samen met de regio’s en gemeenten met
verkenningen naar tien nieuwe routes.

nieuwsbrief

v a nuit

Ommoord

Snel ﬁetsroutes

Bij de koffie, chocolademelk en zelfgebakken
tulband werden werkafspraken gemaakt voor
de Söderblomplaats, maar ook werd het
zaadje gelegd voor meer samenwerking
tussen gemeente en Passer College. Het
College heeft graag mooie compacte projecten als stage plaatsen en de gemeente kan
daardoor stukken groenwerk uitbesteden,
waardoor haar eigen schaarse middelen toch
effectiever kunnen worden ingezet. Concreet
werd voor de Söderblomplaats afgesproken
om dit jaar, met uitzondering van de vakanties, iedere maand door de leerlingen het
snoeptuintje te schoffelen en daarbij in overleg met de gemeente de voortuin meenemen.
Voor tuinman Gerard een opluchting: “die
jonge gasten gaan net zo makkelijk als ik door
de knieën, maar het weer opstaan gaat hen
veel en veel beter af. Ik ben er blij mee”.
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Vandaag kwamen de leerlingen Giovanni,
Toby, Matthijs en Donovan samen met
docent-begeleider Fritz Lentze voor het eerst
een kijkje nemen aan de Söderblomplaats.
Initiatiefneemster Margo Odijk had al eerder
met het Passer College afspraken gemaakt
voor het onderhoud van het Amfitheater bij
de Romeynshof in Ommoord. Het Söderblomplaats snoeptuintje is 25 m. x 4 m.
Begeleider Frits sprak al bij het eerste telefoongesprek uit dat als hij er met 8 leerlingen
zou komen de tuin aan de kleine kant zou
zijn. Hier werd een mooie oplossing voor
gevonden. Twee medewerkers van Gebied
Prins Alexander, Jino Huiberts en Cor Poldervaart, konden de werkzaamheden meer
ruimte geven door de
nabijgelegen voortuin van de Söderblomplaats
in het project te betrekken. Snoeptuin en
voortuin zijn samen een project zoals het
Passer College het graag ziet als stage project.
De bewoners van de Söderblomplaats zien
daardoor hun werk ondersteund door leerlingen met verstand van groen en de gemeente
heeft een stukje voortuin van de Söderblom-

plaats uitbesteed. Alles met gesloten portemonnee. Een win-win situatie voor drie
partijen.
Op deze waterkoude ochtend lag er nog
sneeuw dus er viel dit keer niet veel te doen
voor de leerlingen. Onder het genot van koffie
en warme chocola werd het gesprek in een
van de warme hallen van de Söderblomplaats-knikflat voortgezet met alle betrokkenen. Gelijk werd er een idee geopperd voor
het blader- en takkenafval een goed gekozen
kuil te creëren, zodat dit niet met plastic
zakken behoeft te worden afgevoerd. Zo werd
het milieu ook als kleine winnaar aan de
samenwerking toegevoegd.
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Het snoeptuintje van de Söderblomplaats is
een prachtig project voor de bewoners, maar
af en toe is het snelle groeien een beetje
teveel voor "bewoner-tuinman" Gerard van
der Spek. Er werd een oproep geplaatst voor
hulp. Die kwam niet van andere bewoners,
maar van professionals in opleiding. Van het
Passer College, een opleiding voor jonge
hoveniers uit Rotterdam-Overschie.
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Snoeptuintje Söderblomplaats
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Bijzondere vogels in Ommoord

Ontmoetingsmiddag zondag 10 maart 2019
in Open Hof, Hesseplaats 441 in
Rotterdam-Ommoord over bijzondere vogels
Van harte welkom op deze middag waarop
Chris van Rijswijk, vogeldeskundige en
fotograaf, zal vertellen over de zeldzame
vogels die hij ver weg tijdens zijn reizen naar
SIBERIË, ZWEDEN EN ALASKA, maar ook

dichtbij in het gebied rond de Rottemeren,
heeft gefotografeerd. Zo zullen wij mooie
beelden te zien krijgen van bijvoorbeeld de
blauwe goudvink in Siberië en het woudaapje
bij de Rottemeren.
De middag begint om 14.30 uur met een kopje
koffie of thee en eindigt om ongeveer 16.30
uur. De toegang is gratis.
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50Jaar Ommoord festival
28 september 2019
Op zaterdag 28 september wordt door bewoners gevierd dat de wijk
50 jaar bestaat. Vele organisaties waaronder in de winkelcentra,
Hesseplaats en Binnenhof, het Wijkgebouw de Romeynshof, Sport
Vereniging Wion, de Wijktuin, Kinderboerderij, Ommoordseveld,
Aja Kabaja en nog vele andere organiseren die dag open dagen en
evenementen, waaronder veel muziek, waarop iedereen van harte
welkom is. Meer informatie volgt spoedig!

SportActiviteiten

RockBands

MuziekRoute
KunstRoute

DweilOrkest
Circus
HistorischOmmoord
SuperKoren

Food&Festival

Wijkfeest van en
door de bewoners
van Ommoord
festivalommoord@gmail.com

BEWONERSORGANISATIE
OMMOORD
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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.
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senioren sportief bij Sportpunt Wion

Senioren sportief

Wie zijn Senioren Sportief?
Zij (55+) die niet meer in wedstrijdverband wil
sporten of dat nooit gedaan hebben wordt de
gelegenheid gegeven toch een uurtje in week
actief en gezond bezig te zijn met bewegen,
sport en spel onder deskundige en gecertificeerde leiding.
Het eerste half uur worden verschillende
spiergroepen geoefend, het tweede halfuur
kan er een spel gedaan worden, zoals volleybal, badminton, etc. en daarna nog grondoefeningen op de mat.
Na afloop is er gelegenheid om in de kantine
nog gezellig na te praten onder het genot van
een kopje koffie/thee of iets dergelijks.
Wij sporten van september tot en met mei op
woensdag en donderdag van 9 tot 12 uur in
totaal 6 groepen. Gedurende de zomermaanden wordt er een alternatief programma
geboden.
De kosten bedragen 40,- Euro per drie maanden.
Voor meer informatie kan je contact opnemen
via het Contactformulier.

Kom eerst een keer
meedoen om te kijken
of het wat voor je is.
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nieuws historisch ommoord

Bibliotheek Ommoord
agenda maart

BOO

Klaverjasvereniging Ommoord, zoekt nog
leden.
Elke dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.30 uur.
Locatie: Max Planckplaats 300 (sportvereniging WION).
Kosten 10 euro per maand.
Eén keer per maand hapjes, twee keer per
jaar prijsuitreiking.

Nieuwe leden mogen langskomen om 19.30
uur en de avond mee spelen.
Eerste keer altijd gratis
Informatie: christym@planet.nl
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Klaverjasvereniging Ommoord

Wil je ook opzoomeren met je buren? Kijk op
de website van Opzoomer Mee voor het
aanmeldformulier?
www.opzoomermee.nl
Een voorleesactiviteit, de geveltuinen verfraaien, een burenbingo, een straatontbijt, een
‘onze straat got talent’ middag … alles kan.
Dus… ga je buren ontdekken en Opzoomer
Mee!!

Star

t7m

aart
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Nu het voorjaar aanbreekt, is het tijd om de
buren weer te ontdekken en de banden aan te
halen. Bedenk een leuke straatactiviteit en
nodig alle buren uit. Opzoomeren heet dat op
z’n Rotterdams.
Opzoomer Mee helpt met en bijdrage van
maximaal 200 euro en al het advies dat je
maar nodig hebt. Je kunt ook een gratis keetje
lenen voor je straatactiviteit. Een keetje met

tafels, stoelen, bestek, spelletjes, tuingereedschap, alles zit aan boord. Brengen, ophalen,
ook dat wordt allemaal gratis geregeld. De
keetjes rijden vanaf half maart tot november
en zijn telefonisch te reserveren bij Opzoomer
Mee 010 2131055.

BOO

Goed contact met je buren is belangrijk. Je
krijgt er een prettige en vertrouwde straat
van waar buren elkaar helpen en samen de
boel op orde houden.
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Opzoomeren Ommoord

De Opzoomer startavond is
op 7 maart 2019

