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Verspreiding Ommoord Nieuws uitgesteld!

Tot voor kort een redelijk bekend biermerk.
Nu in een paar maanden een woord met een si-
nistere bijklank, het hele openbare leven op de 
wereld is knarsend tot stilstand gekomen, nooit 
eerder in de recente geschiedenis is er iets ge-
weest dat zoveel impact heeft voor iedereen. 
Jong en oud zonder onderscheid van geloof ras 
of politieke voorkeuren, iedereen heeft er mee 
te maken.

De geplande verspreiding van het eerste exem-
plaar van Ommoord Nieuws is ook tot nader 
order opgeschort. 
Nu komt het er nog meer dan anders op aan 
om als Ommoorders de rug te rechten en 
met elkaar en voor elkaar het hoofd te bie-
den aan deze super uitdaging. 

Omdat er in ons “dorp” Ommoord relatief 
veel ouderen woonachtig zijn heeft het een 

enorme impact op onze samenleving.
Daarom......... kijk waar mogelijk in uw omgeving 
wie hulp of aandacht van welke aard kan gebrui-
ken, maar houdt u daarmee wel allemaal aan de 
adviezen en richtlijnen.
En bedenk........ You never walk alone is tot een 
Rotterdams credo uitgegroeid maar niet voor 
niets staat in het Rotterdamse wapen de wapen-
spreuk “ STERKER DOOR STRIJD “

Namens het bestuur van de Bewoners Organisatie 
Ommoord

Veel sterkte in deze onwerkelijke en moeilijke 
tijd.

Enkele artikelen: 

Het Wijk Opzoomer Team

Hospice in Ommoord 

Ergo onderzoek

Gezond010

Wandelgroep Ommoord

Bezoek de Expo A16 

Een nieuwe Ommoordse kip 

Kunstenaars in Ommoord

Buurtwerk Ommoord 

Werkgroep Ommoordse Veld 

Corona

http://boo.nl/wp-content/uploads/2020/04/Ommoord-Nieuws-nr.27.pdf#opzoomer
http://boo.nl/wp-content/uploads/2020/04/Ommoord-Nieuws-nr.27.pdf#hospice
http://boo.nl/wp-content/uploads/2020/04/Ommoord-Nieuws-nr.27.pdf#ergo
http://boo.nl/wp-content/uploads/2020/04/Ommoord-Nieuws-nr.27.pdf#gezond010
http://boo.nl/wp-content/uploads/2020/04/Ommoord-Nieuws-nr.27.pdf#wandelgroep
http://boo.nl/wp-content/uploads/2020/04/Ommoord-Nieuws-nr.27.pdf#expo16
http://boo.nl/wp-content/uploads/2020/04/Ommoord-Nieuws-nr.27.pdf#kip
http://boo.nl/wp-content/uploads/2020/04/Ommoord-Nieuws-nr.27.pdf#kunstenaars
http://boo.nl/wp-content/uploads/2020/04/Ommoord-Nieuws-nr.27.pdf#buurtwerk
http://boo.nl/wp-content/uploads/2020/04/Ommoord-Nieuws-nr.27.pdf#ommoordseveld


Opzoomeren en Corona

Lief & Leedpakketje voor elke Rotterdamse straat

Opzoomer Mee stelt Lief & Leedpakketjes ter be-
schikking voor Rotterdammers die juist nu in hun 
straat het burengevoel willen versterken en aan-
dacht willen geven aan kwetsbare buren zoals ou-
deren, zieken en alleenstaanden. Het pakketje kan 
aangevraagd worden via opzoomermee.nl/pakket-
je. Appen naar 06 16 655 111 kan ook. Vermeld dan 
naam, adres, emailadres en Lief & Leedpakket.

Inhoud Lief & Leedpakketje
• Brief van Opzoomer Mee over het doel van het 
pakketje
• Kaartjes om bij ouderen, zieken en anderen in 
de brievenbus te doen. Zo weten ze dat de buren 
klaar staan om zo nodig hulp te bieden
• Deurstickers om in de straat kenbaar te maken 
bij wie je kunt aankloppen
• Een aanmeldbon voor een Lief & Leedpotje van 
150 euro voor je straat om kleine attenties voor 
bewoners te betalen: een bloemetje, een ansicht-
kaart o.i.d.
• Een voorbeeldposter hoe 
je op eenvoudige en leuke 
wijze je straat kunt volhan-

gen met posters om elkaar te groeten, liefs toe te 
wensen, enzovoorts
• Tips en voorbeelden wat je nog meer kunt 
doen om juist nu het burengevoel te versterken. 

Zo wordt bloemenzaad meegeleverd om makkelijk 
werk te maken van één van de tips: zaai nu bloe-
menzaad in je straat…dan heb je straks een straat 
vol kleur als teken van hoop en vertrouwen.
Het Lief & Leedpakketje bouwt voort op de al veel 
langer lopende Lief & Leedactie waar 700 straten 
aan meedoen. Met deze actie geeft Opzoomer Mee 
voor de komende periode een bijzondere en actue-
le invulling aan de Opzoomercampagne 2020. 

Meer informatie:  
Melek Buyuksahin
Projectleider Opzoomeren Prins-Alexander en 
Overschie
Emailadres: melek.buyuksahin@opzoomermee.nl
Mobiel: 06-22 59 98 29
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Genieten met het Rijnmond Archief

Zaterdag 4 april start TV Rijnmond onder de naam 
‘Rijnmond Archief’ met het herhalen van spraak-
makende tv-programma’s en uitzendingen. Zo 
wordt op 4 april de Groot en de grote Rotterdam-
mers uitgezonden en vanaf woensdag 8 april is 
de serie Fauna en Gemeenschap nog een keer te 
bekijken. 

De Groot en de grote Rotterdammers
In dit programma laat Ferry de Groot zich als ge-
boren Amsterdammer door bekende ras-Rotter-
dammers leiden door de stad Rotterdam. Zo laten 
onder anderen Willem van ’t Wout, Peter Ouwer-
kerk, Ger Koedam, Jules Deelder en André van 
Duin op hun eigen manier een deel van de stad 
zien. In de eerste aflevering gaat de Groot samen 
met Martin van Waardenberg op pad.

Fauna en Gemeenschap
Kijk vanaf woensdag 8 april weer naar zangeres 
Frédérique Spigt en museumbioloog Kees Moeliker 
met hun televisieserie Fauna & Gemeenschap. In 
dit programma schotelen zij de kijkers een bijzon-
dere blik op de Rotterdamse dierenwereld voor. 
De zestien afleveringen hardcore stadsnatuur zijn 
niet voor kijkers met een zwakke maag.

TV Rijnmond is te vinden op kanaal 513 (KPN) en 
kanaal 30 (Ziggo).

Wij zijn Rijnmond. Wij zijn erbij!

R
ij

n
m

o
n

d
 A

rc
h

ie
f



Vanwege essentaksterfte vervroegd  
bosonderhoud

Vanwege essentaksterfte vervroegd bosonder-
houd west- en zuidzijde Zevenhuizerplas

Staatsbosbeheer start half april, in opdracht van 
het Recreatieschap Rottemeren, met een gecom-
bineerde aanpak van zowel de essentaksterfte 
als het reguliere bosonderhoud bij de Zevenhui-
zerplas west- en zuidzijde. Daarnaast is er bij de 
Zevenhuizerplas ook dringend regulier bosonder-
houd nodig. Om de overlast voor natuur en recre-
ant zo klein mogelijk te houden pakt Staatsbosbe-
heer de klussen tegelijk op. 

Aanvankelijk zouden alle  werkzaamheden rond 
de Zevenhuizerplas  in 2022 worden uitgevoerd. 
Maar uit recente inspecties bleek dat de conditie 
van de essen aan de west- en zuidzijde van de Ze-
venhuizerplas (vanaf Restaurant de Strandgaper 
tot en met de Wollefoppenweg) zo snel achteruit 
te zijn gegaan dat eerder ingrijpen noodzakelijk is. 
De essentaksterfte en het reguliere bosonderhoud 
aan de  Noordzijde van de Zevenhuizerplas, het 
Nessebos en de Zevenhuizerzoom zal vooralsnog 
aangepakt worden zoals gepland in 2022.

Inloopavond 
Vanwege het coronavirus wordt de informatie 
avond voor omwonenden, die op 14 april gepland 
stond uitgesteld. We organiseren in plaats daar-
van op deze dinsdagavond een digitale conferen-
tie. Vanaf 19.00 uur kunt u meedoen. Staatsbos-
beheer geeft dan uitleg over de werkzaamheden 
waarna er gelegenheid is om vragen te stellen. 
Wanneer u aan de digitale conferentie mee wilt 
doen kunt u zich aanmelden via het emailadres 
rottemeren@staatsbosbeheer.nl. U krijgt dan van 
ons een link waarmee u direct kan inloggen op 14 
april. 
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Essentaksterfte
Essentaksterfte is een schimmelziekte waardoor 
naar verwachting zo’n 90% van de essen in Ne-
derland dood gaat. De es is een karakteristieke, 
inheemse boomsoort die niet herstelt van deze 
ziekte. Door de aantasting zijn de zieke bomen 
zwak en kunnen makkelijk omvallen. Met het 
weghalen van de zieke essen 
wil Staatsbosbeheer voorko-
men dat omvallende essen 
of essentakken gevaarlijke 
situaties veroorzaken. Van-
af half april krijgen bomen 
die verwijderd worden een 
oranje stip (blessen), vanaf 
augustus  2020 worden ze gekapt en afgevoerd. 
Wanneer dat precies is, is afhankelijk van weers-
omstandigheden en beschikbare aannemers. 
Mochten elders in de Rottemeren zieke essen 
acuut veiligheidsgevaar opleveren, dan worden 
deze verwijderd.

Regulier onderhoud en herplant
Om overlast voor zowel het gebied als bezoekers 
te beperken, voert Staatsbosbeheer tegelijkertijd 
het reguliere bosonderhoud uit aan de west en 
zuidzijde van de Zevenhuizerplas. Hierbij halen 
we indien nodig bomen weg om andere bomen 
meer ruimte te geven om te groeien. Daarnaast 
starten we direct na het broedseizoen alvast met 
het snoeien en kappen van bomen en struiken 
aan de randen van de bossen. Door het verwijde-
ren van de zieke essen en andere bomen, kunnen 
er gaten in het bos ontstaan. Op plekken waar 
dat nodig is, plant Staatsbosbeheer een variatie 
aan boom- en struiksoorten terug, zodat een toe-
komstbestendig en aantrekkelijk bos ontstaat en 
de risico’s op ziektes kleiner worden. 

Deelgebied voor deelgebied de essentaksterfte 
aanpakken 
De essentaksterfte wordt per deelgebied aan-
gepakt, Staatsbosbeheer verdeelt het werk over 
meerdere jaren om zo de impact te beperken. 

Meer weten? 
Wilt u meer informatie over de essentaksterfte? 
Kijk op recreatieschaprottemeren.nl/projecten/ 
essentaksterfte en dan op infopanelen bosonder-
houd Zevenhuizerplas.

 



De twee historische commissies van Terbregge en 
Ommoord hebben hun inloopmiddag laten 
samensmelten. Al jaren werken deze twee sympa-
thieke organisaties intensief samen, ze delen 
immers dezelfde geschiedenis. 
Om dit gezamenlijk verleden nog beter tot zijn 
recht te laten komen, is de inloopmiddag voor 
beide voormalige 'dorpen' in het leven geroepen. 

Wanneer:     
16 april (elke derde donderdag van de maand)

Waar:           
Huis van de Wijk (Gerard Goosenflat, 
Thomas Mannplaats 150, Rotterdam-Ommoord) 

Dorpen weer herenigd! 

Tijden:        
13.00 tot 16.00 uur. 

Wat:                
Ons gezamenlijk archief met veel oude foto's en 
historische kaarten van ons gebied. Daarnaast is 
bekende Kalender van Terbregge te koop.

Nog meer:     
Heeft u zelf oude foto's of verhalen? Neem ze mee 
en deel ze a.u.b. met ons. Foto's krijgt u direct 
weer mee terug. 

H I S T O R I S C H E  C O M M I S S I E  ‘ D E  O M M O O R D S E  P O L D E R ’

Bijzondere samenwerking tussen de dorpen "Terbregge" en "Ommoord". 
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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 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

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 momenteel
gesloten i.v.m. de corona maatregelen. 
We houden u op de hoogte zodra het weer wordt 
geopend.

Bewoners Organisatie Ommoord



Meer nieuws op de Facebookpagina  van 
de Bewoners Organisatie Ommoord.
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