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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Bewoners Organisatie Ommoord BOO

Foto gemaakt door Theo Kien.

Op de foto de twee oude CV-Ketels die naar jaren trouwe dienst naar het oud-ijzer worden weggebracht.
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De gezellige rookpluim uit de schoorsteen op het
dak is verleden tijd. De stadswarmte komt via een
leidingsysteem door de tuin van het complex naar
binnen.
De overschakeling kon technisch plaatsvinden
zonder leidingen, radiatoren en radiatorkranen
aan te passen. Het warmteverbruik wordt per
appartement afgerekend via warmtemeters, zodat
elke bewoner zelf in de hand heeft hoe spaarzaam
hij/zij met de warmte wil omgaan. De warmwater voorziening was al elektrisch via boilers per
appartement. Individuele huizen hebben nog wel
gas voor het koken, maar ook daar wordt actie op
ondernomen.
De omschakeling naar Stadsverwarming is de
tweede stap in de verduurzaming van het

complex. Eerder werd alle centrale verlichting al
vervangen en van LED-verlichting voorzien. Samen met VVE010, adviesorgaan van de gemeente Rotterdam, is de totale verduurzaming van het
complex onderzocht, maar de plannen voor het
complex uit 1972 waren te groot en te duur. De individuele eigenaren gaven het bestuur van de VVE
de taak
mee om in het voorjaar 2020 met een minder ambitieus en meer betaalbare oplossing voor de verduurzaming te komen.
Op dit moment wordt dat door een professioneel
adviesbureau voorbereid. VVE Söderblomplaats
340-706 (de officiele naam) telt 184 appartementen, waarvan ruim 65% eigendom van de bewoners, die het appartement bewonen.
Er is een goed functionerende VVE, met een bestuur van zes bewoners en veel vrijwilligers voor
kleine werkzaamheden en maatschappelijke taken. Het professionele beheer van het complex en
de administratie zijn uitbesteed aan een VVE-beheerder.
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In Ommoord is het wooncomplex Herema, knikflat aan de Söderblomplaats afgelopen week
overgeschakeld van een conventionele gasgestookte CV-ketel naar Stadswarmte. De 184
wooneenheden, verenigd in een VVE, zijn daarmee voor de toekomst voor hun verwarming niet
meer afhankelijk van gas.
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Energietransitie

Herema complex in Ommoord is over naar
Stadswarmte.

Hardnekkig misverstand
Het is, zelfs onder professionals, een hardnekkig
misverstand dat koolmonoxide zwaarder zou zijn
dan lucht. Vroege: “CO is
een fractie lichter dan lucht
en heeft de eigenschap dat
het heel goed mengt met
lucht. In de ruimte van het
verwarmingstoestel zoals een cv-ketel, haard, kachel of geiser, zal CO met de warme lucht zeker
opstijgen. Om je op tijd te waarschuwen, moet
de CO-melder in die ruimte dus aan het plafond,
of in ieder geval zo hoog mogelijk hangen. Dit is
ook het officiële advies van de Brandweeracademie die hier onderzoek naar heeft gedaan.” Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden
Stichting richten zich vanaf vandaag op het juist
plaatsen van CO-melders in de campagne ‘Stop
CO-vergiftiging’.
Aan de dood ontsnapt
Als Lia (78) niet per toeval 20 minuten eerder
thuis was gekomen van bridge, dan had haar man
Dick (86) niet meer geleefd. Lia: “Hij kwam niet
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Uit een recente online steekproef* blijkt dat 72%
van de mensen niet weet waar je een CO-melder
moet plaatsen. Ook blijkt dat slechts 25%**
van de huishoudens in Nederland een CO-melder
heeft. Jet Vroege, Dossierhouder Koolmonoxide
bij Brandweer Nederland, schrikt als ze deze cijfers ziet: “Dit gaat mis. Het is van levensbelang
dat je snel wordt gewaarschuwd als er koolmonoxide vrijkomt in je huis.
En dat kan alleen door een
goed geplaatste CO-melder.
De afgelopen drie maanden
telden we al 56 slachtoffers
van een CO-vergiftiging.”

goed uit zijn woorden en keek mij met grote starende ogen aan, maar zag me niet. Hij werd bleek
en ik dacht dat hij doodging. Toen Dick stopte
met ademhalen heb ik direct 112 gebeld.’’ Ze deed
de voordeur alvast open voor het ambulancepersoneel. Achteraf was dit hun redding, omdat er
daardoor frisse lucht binnenkwam. Bij aankomst
van de ambulance ging de CO-melder van de verpleegkundigen direct af. In het huis werd
een veel te hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Zowel Dick als Lia belandden in het zie-
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Driekwart van de Nederlanders weet niet waar je
een CO-melder moet plaatsen
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Brandweer CO-melder

Misverstand over plaatsing co-melder
hardnekkig

kenhuis met een CO-vergiftiging. Door een –
vermoedelijk technisch - mankement aan de
cv-ketel had het huis zich gevuld met koolmonoxide. “Je begrijpt dat we nu wél koolmonoxide- en
rookmelders hebben. Ook in de buurt zijn die melders nu gekocht”, vertelt Lia.
Stop CO-vergiftiging: ventileer – controleer - alarmeer In februari voeren Brandweer Nederland, de
Nederlandse Brandwonden Stichting en de 25 Veiligheidsregio’s campagne om CO-vergiftiging te
voorkomen. Met als belangrijke boodschap: ventileer – controleer - alarmeer.
Ventileer: laat 24/7 een rooster of raam op een
kier open staan - Controleer: laat uw verwarmingstoestel jaarlijks controleren door een
gecertificeerd vakman – Alarmeer: plaats een
CO-melder in de ruimte van het verwarmingstoestel aan het plafond. Met een online kennistest
(www.brandwondenstichting.nl/co-test) leer je
meer over het herkennen van een CO-vergiftiging
en wat je moet doen als het alarm afgaat. Ook
ontvang je handige tips en adviezen.
*Online steekproef onder 1.000 respondenten, gehouden in januari 2020 door de Nederlandse Brandwonden Stichting
** Onderzoek door de Nederlandse Brandwonden Stichting op de
database van WoonOnderzoek Nederland
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Open Atelier Ommoord

Maandprogramma
Huis van de Wijk Gerard Goosenﬂat

Maandag 10 februari
Valen�jns Wijkbrunch
11:30-13:00 uur
Schui� u aan om samen met andere wijkbewoners gezellig te genieten van een
uitgebreide wijkbrunch onder het genot van leuke gesprekken? Deze keer helemaal
in de sfeer van Valen�jn. Kaartjes à € 4,00 p.p. zijn vanaf dinsdag 4 februari 2020
verkrijgbaar bij de informa�ebalie van het Huis van de Wijk. Max. 4 kaartjes per
persoon. Heel graag tot ziens en eet smakelijk!

Elke donderdag
14:00-15:30 uur
Op de thee bij Loes
Wist u dat wij naast een koﬃeochtend ook een erg leuke theemiddag hebben? Wilt
u nieuwe mensen ontmoeten, zoekt u een luisterend oor of hee� u behoe�e aan
gezelligheid? Komt u dan op de thee bij Loes! Iedere donderdagmiddag ze�en wij
een lekker kopje thee voor u. Schuif aan en drink uw kopje thee niet langer in uw
eentje, maar samen met anderen. U vindt ons op het plein van het Huis van de Wijk.
U kunt aanschuiven wanneer het u uitkomt. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Deelname is gra�s.

BOO
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14 februari is het Valen�jnsdag. De dag van de
liefde en de vriendschap. Het Huis van de Wijk is
een mooie plek voor nieuwe vriendschappen.
Kom eens langs of schuif aan bij onze
ac�viteiten. De koﬃe en thee staat al�jd
klaar!
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Speciaal in de maand februari 2020

Thomas Mannplaats 150 - Ommoord
Informa�ebalie geopend op maandag (oneven weken),
dinsdag, donderdag en vrijdag 10:00-13:00 uur

Speciaal in de maand februari 2020
Donderdag 20 februari
Klassieke muziekavond
19:00-21:00 uur
Luistert u graag naar klassieke muziek en vindt u het gezellig om dat samen met
anderen te doen? Schui� u dan vanavond aan en geniet van een prach�g repertoire.
De kosten voor de avond bedragen € 3,00. U betaalt deze op de avond zelf. U bent
harte welkom! Aanmelden van tevoren is niet nodig.

Maandag 24 februari
Eetcafé Ommoord
18:00-19:30 uur

Zondag 23 februari
BINGO
13:30-15:30 uur

Schui� u aan om samen met andere wijkbewoners
te genieten van een heerlijk driegangendiner? De
koks van Eetcafé Ommoord bereiden met veel
liefde en enthousiasme weer de lekkerste
gerechten voor u. Kaartjes à € 6,00 p.p. zijn vanaf
dinsdag 4 februari 2020 verkrijgbaar bij de
informa�ebalie van het Huis van de Wijk. Max. 4
kaartjes p.p.

Vandaag is het alweer de
laatste zondag van de
maand en dat betekent dat
het weer �jd is voor BINGO.
Maak kans op mooie prijzen
en speel gezellig mee! De
kosten zijn € 2,50 per
plankje. Het beloo� weer
een mooie middag te
worden.

Contactgegevens
informa�ebalie:
Contactgegevens
informa�ebalie:
Geopend
Geopend op
op maandag
maandag (oneven
(oneven weken),
weken), dinsdag,
dinsdag, donderdag
donderdag
en vrijdag tussen
10:00-13:00
uur
en vrijdag tussen 10:00-13:00 uur
telefoonnummer:
06-19009871 06-19009871
telefoonnummer:
e-mail: balie.ggf@buurtwerk.nl
e-mail: balie.ggf@buurtwerk.nl
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nieuws historisch Ommoord

Dorpen weer herenigd!

Bijzondere samenwerking tussen de dorpen "Terbregge" en "Ommoord".
De twee historische commissies van Terbregge en
Ommoord hebben hun inloopmiddag laten
samensmelten. Al jaren werken deze twee sympathieke 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:
20 februari (elke derde donderdag van de maand)

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.

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

H I S T O R I S C H E

C O M M I S S I E
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P O L D E R ’

Wij laten anderstaligen graag kennismaken met
de Nederlandse koor- en zangcultuur. Samen zingen geeft plezier en verbondenheid.
Naast PopkoorPLUS treden de volgende artiesten
op:
◊ Vocal-groep METS
◊ Popkoor PaperMoon
◊ Esther Hart Peter de Koning.

Wil je eerst komen kijken? Je bent iedere donderdagavond van harte welkom.

Waar? naast metro Romeynshof. Romeynshof,
Stresemannplaats 8, 3068JL Rotterdam.
Voor meer informatie kijk op onze website. www.
popkoorplus.nl PopkoorPLUS

Wanneer? Donderdagavond om 19.30 u Inloop om
19.15 u

Heb je vragen? Wij helpen je graag.
Waar? Wijkaccomodatie Romeynshof Stresemannplaats 8 3068 JL Rotterdam

Heb je interesse?
Kijk op de website van PopkoorPLUS: www.popkoorplus.nl of meld je aan via de mail: popkoorplus@gmail.com

Vereniging popkoorPLUS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Nr.72293519.

Dit project is mede tot stand gekomen door bijdragen van:
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Samen Nederlands te zingen in
Rotterdam, zing leer & integreer...
Zaterdag 14 Maart 2020 om 13.30 uur in de Romeynshof, een
geweldige zangmiddag!
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PopKoorPlus in Ommoord

nodigt iedereen uit om
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zab=ngclub Ommoord

SKVR Dinsdagochtend Zangclub Ommoord
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OmmoordNieuws Facebook

Meer nieuws op de Facebookpagina van de
Bewonerorganisatie Ommoord.
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