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Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke 
huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds 
plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in 
ROTTERDAM Ommoord (PRINS ALEXANDER). Help 
jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende ziekte 
multiple sclerose (MS)? 

Word collectant 
We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten 
kunnen ervoor kiezen om huis-aan-huis of thuis 
vanaf de bank te collecteren. De opbrengst van de 
landelijke collecteweek is van essentieel belang 
voor de 25.000 mensen met MS in Nederland die 
iedere dag met een ziekte moeten leven die hun 
zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS 
moeten en onze strijd tegen MS moet daarom 
doorgaan. 

Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar. 
En het is nog leuk ook! 

Ziekte van het centrale zenuwstelsel 
MS is een ziekte van het centrale zenuwstel-
sel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, 
wordt de laag om de zenuwen aangevallen en 

Collectanten gezocht in Rotterdam  
Ommoord 

beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar 
de hersenen niet (goed) door, waardoor verlam-
mings- en uitvalsverschijnselen optreden. In 
Nederland hebben 25.000 mensen MS en elk jaar 
komen hier zo’n 1000 mensen bij. De eerste symp-
tomen treden meestal op tussen het 20e en 40e 
levensjaar. Dat maakt MS de meest invaliderende 
ziekte onder jonge mensen. 

Onderzoek hard nodig 
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers 
weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te 
genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. 
Het Nationaal MS Fonds besteedt de opbrengst 
uit de MS Collecteweek onder andere aan weten-
schappelijk onderzoek naar betere behandelingen 
en een betere kwaliteit van leven voor mensen 
met MS.

Wat gebeurt er met jouw bijdrage?
Onze droom is een wereld zonder MS. Zolang dit 
niet mogelijk is, zetten wij ons in voor betere be-
handelingen en een betere kwaliteit van leven 
voor mensen met MS. Dit doen wij aan de hand 
van drie pijlers: onderzoek, coaching en voorlich-
ting. 
 
Onderzoek naar MS
Er is geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten 
niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen 
is. Onderzoek is hard nodig. 
 
Coaching
Eén van de drie pijlers van het Nationaal MS 
Fonds is coaching. Autonomie en zelfredzaamheid 
vinden wij belangrijk en dat dragen wij uit in onze 
coachingsactiviteiten.  

Voorlichting
Eén van de drie pijlers van het Nationaal MS 
Fonds is voorlichting. Goede informatie over MS is 
belangrijk. Wij zorgen voor betrouwbare en begrij-
pelijke informatie over MS. Je vindt deze informa-
tie op deze website.



De lente staat voor de deur en wij hopen dat 
jullie allemaal in goede gezondheid verkeren. 
Hierbij weer even een update over onze lopende 
en komende acties: 

Lenteactie: 
Onze lenteactie is pas van start gegaan met nu al 
meer dan 500 aanvragen die binnen zijn gekomen. 
Gangmakers kunnen een aanvraag doen voor een 
leuke lenteactie in de straat en kunnen dan maxi-
maal 100 euro krijgen. 
Bewoners kunnen zich heel makkelijk aanmelden 
via onze website: 
https://www.opzoomermee.nl/lente/ 

Maak je straat weer Groen 
In navolging van het succes van vorig jaar komt 
er weer een nieuwe groencampagne, deze gaat 
komende week van start. Bewoners kunnen dan 
weer tot maximaal 500 euro aanvragen als zij 
meer groen gaan aanleggen in de straat. Dit kun-
nen geveltuinen zijn of een moestuin of iets an-
ders. Verder kunnen bewoners ook een aanvraag 
doen voor het vernieuwen en opfleuren van be-
staande groen. Hiervoor is er maximaal 250 euro 
beschikbaar. Via onze website kun je meer infor-
matie krijgen over de campagne, de spelregels, 
maar ook handige informatie over hoe je bijv. een 
geveltuin of moestuin aanlegt; https://www.op-
zoomermee.nl/groen/ 

Lief en leed 
Binnenkort worden weer de lief-en-leedpotjes uit-
betaald voor de leden van de lief-en-leedclub., dit 
zal naar verwachting eind maart zijn. Nieuwe le-
den krijgen ook een lief en leedpakket met han-
dige materialen om te gebruiken in de straat. We 

Lenteactie Opzoomeren 

verwachten dit jaar wederom nieuwe leden te ver-
welkomen die vorig jaar hebben meegedaan met 
onze ‘wat liefs’- actie waarbij men eenmalig een 
lief-en-leedpotje kon aanvragen. 
 
Schoonmaakbende 
De leden van de Schoonmaakbende kunnen ook 
weer dit jaar de strippenkaarten inleveren voor 
hun schoonmaakacties. Bij 5 schoonmaakacties 
hebben ze een volle kaart. Deze volle kaart wisse-
len ze in bij Opzoomer Mee voor 125 euro. Van dat 
bedrag kunnen de straten de gezelligheid tijdens 
nieuwe schoonmaakacties betalen zoals koffie, 
thee, limonade en wat te eten. Ook kun je er klei-
ne attenties van kopen voor bewoners die trouw 
meedoen. Straten kunnen maximaal twee keer per 
kalenderjaar een volle actiekaart inwisselen.  Klik 
op de link voor meer informatie;  
https://www.opzoomermee.nl/schoon/  

Opzoomermagazine 
In ons laatste nummer van het Opzoomermaga-
zine hebben we een leuk artikel geschreven over 
de uitbetaalpunten als onmisbare schakel in het 
Opzoomeren en bedanken we jullie allemaal voor 
het geweldige werk wat gedaan wordt om te zor-
gen dat de gangmakers kunnen blijven Opzoome-
ren, via deze link kun je het magazine lezen; 
https://www.opzoomermee.nl/wp-content/up-
loads/2021/01/opzoomer14_web.pdf 

Afrekening 2020 
Binnenkort gaan we ook weer contact opnemen 
met de uitbetaalpunten om de 
afrekening te doen over 2020. 
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Het KPPP (KunstPodium in het PrinsenPark) stond 
gepland voor zondag 6 juni. 
Het zou dit jaar de vierde keer zijn dat dit uniek 
kunstevenement zou plaatsvinden.  
 
Na de succesvolle versies in 2017, 2018 en 2019 
moest 2020 al door Covid-19 gecanceld worden. 
Voor dit jaar 2021 was er echter goede hoop om 
weer een extra stapje te zetten, meer exposan-
ten, meer bezoekers. Ondertussen zijn de landelij-
ke cijfers en verwachtingen van het RIVM zoda-
nig, dat de organisatie geen risico kan nemen. 
De deadline om e.e.a. te organiseren is feitelijk al 
over haar limiet.  
 
Derhalve is deze week besloten ook de versie KPPP 
2021 niet te laten doorgaan. Het KPPP is jaarlijks 
een samenwerking met het MPPP (MuziekPodium 
in het PrinsenPark) dat al eerder de organisatie 
voor 2021 stopzette.  

De versie KPPP 2021 kan helaas niet  
doorgaan. 

De Kunstkring had echter, naar nu blijkt ten on-
rechte, een positiever gevoel.  
Wel gaan we met goede moed aan het werk voor 
het KPPP 2022 dat gepland is voor Zondag 5 juni 
2022. Hopelijk kan deze activteit weer rekenen op 
de steun van de gebiedscommissie en de gemeen-
te Rotterdam, die nu twee jaar subsidie hebben 
kunnen uitsparen, zodat we in 2022 een grotere 
en feestelijke 4e KPPP kunnen realiseren.  
 
KPA is een vereniging, die actief is in het Rotter-
damse Gebied Prins Alexander. KPA heeft ca. 70 
leden, die op verschillende niveaus actief zijn als 
(niet beroepsmatig) beeldend kunstenaars.  
Het KPPP 2022 richt zich op de interactie tussen 
publiek en beeldend kunstenaars.  
In mooie professionele tenten presenteren/expo-
seren 20 lokale kunstenaars hun werk.  
Daarnaast zijn er gratis toegankelijke workshops 
om zelf kunst te maken.
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Op 13 april organiseert Alex Energie in opdracht 
van de gemeente Rotterdam een wijkavond over 
energiebesparing in Ommoord. Doel is om zoveel 
mogelijk huiseigenaren te helpen om hun huis 
energiezuiniger te maken. 

De wijkavond staat in het teken van een lager 
energieverbruik, comfortabeler wonen en duur-
zame energie. Tijdens de avond krijgen bewoners 
tips over kleine maatregelen die ze kunnen treffen 
om energie te besparen. Ook peilen de initiatief-
nemers het animo voor de collectieve inkoop van 
duurzame energie. Hoe meer bewoners meedoen, 
hoe interessanter het aanbod wordt. De wijk-
avond vindt plaats Via Zoom van 20.00 tot 21.30 
uur. Wilt u bij deze avond aanwezig zijn? Kijk op 
www.alexenergie.nl/ommoord voor meer informa-
tie.  

Over Alex Energie
Alex Energie is een initiatief voor 
duurzame energie van bewoners uit 
het Rotterdamse stadsdeel Prins Alex-
ander. Deze groep bewoners wil de energietransi-
tie in de omgeving versnellen door minder energie 
te gebruiken en samen te bepalen waar hun ener-
gie vandaan komt. 
Alex Energie is een coöperatie zonder winstoog-
merk: eventuele verdiensten komen terug als in-
vestering in de omgeving of als korting voor de 
bewoners zelf. Wilt u deze actie steunen of u an-
derszins inzetten voor Alex Energie? Mail dan 
naar info@alexenergie.nl. 

Naar aanleiding van een Wijkactie Ommoord 
rondom het helpen verduurzamen van de  grond 
gebonden woningen in Ommoord zou ik graag

Samen energie besparen in Ommoord 

met u een gesprek aan willen gaan over de te ver-
wachten acties, stappenplan en uitkomsten. Op 
5 april zal er vanuit de gemeente Rotterdam een 
brief hierover naar de woning eigenaren gestuurd 
worden waarin uitgelegd wordt dat er een info 
avond zal zijn en waar mensen zich voor kunnen 
inschrijven. Deze Wijkactie is een samenwerking 
van Alex Energie, HOOM en Gemeente Rotterdam.

Er zijn twee redenen om contact met uw op te ne-
men:
A)     Ik zie op uw website dat u in de nieuwsbrief 
van van 20 februari als aandacht heeft geschon-
ken aan verduurzaming van woningen in Om-
moord. Daar kunnen we met deze actie op door-
pakken.

B)      Ik ben op zoek naar mensen die voor hun-
zelf maar ook voor hun buren wat tijd in deze 
actie kunnen steken zodat er bijvoorbeeld in een 
straat of buurt gezamenlijke inkoop van bijvoor-
beeld isolatie gedaan kan worden.
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De vernieuwde website is één van de communica-
tiemiddelen van de BOO. U zult hier geen nieuws-
berichten aantreffen, die staan op onze Facebook-
pagina. Maar wel alle relevante informatie en 
adressen van de wijk Ommoord. 
De activiteiten van onze vrijwilligers zijn apart per 
pagina weergegeven, bereikbaar met één klik van-
af de voorpagina. N

ie
u

w
e 

w
eb
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te

Vernieuwde website BOO

Onderdeel van deze vernieuwing is ook een apart 
blog voor de werkgroep Ommoordse Veld met 
daarin een aparte agenda voor de zomerse concer-
ten onder de hooiberg.
Brengt u eens een bezoek aan onze website en u 
krijgt een goed beeld van wat alle vrijwilligers in 
uw wijk voor u doen. https://boo.nl en voor het 
Ommoordseveld: http://ommoordseveld.boo.nl
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s De Bewoners Organisatie Ommoord werkt vanuit 

de Romeynshof aan het belang van een goede en 
leefbare wijk voor al haar bewoners en doet dit 
met vele vrijwilligers in diverse werkgroepen.

Wij zoeken voor versterking van onze actieve en
betrokken organisatie: 
  
1. bestuursleden die meedenken over het te voe-
ren beleid  
 
2. een vicevoorzitter welke na een inwerkperiode 
de huidige voorzitter gaat vervangen en dan lei-
ding  geeft aan de organisatie  

3. een administratief medewerker/ster die met 
onze secretaris gaat samenwerken 

4. medewerkers voor de Wijktuin die op woensdag 
meewerken aan het onderhoud  
 
5. een toekomstig penningmeester die na een in-
werkperiode ook het Opzoomeren begeleidt  

6. Medewerkers voor de werkgroepen: 
◊ Informatiepunt
◊ Redactie Ommoord Nieuws
◊ Redactie Facebook
◊ Redactie Nieuwsbrief 
◊ Huurdersoverleg
◊ Overleg A16
◊ Woonmilieu, luchtkwaliteit en geluid  
◊ Marketing
 
waarbij alle functies een tijdsbeslag van enkele 
uren per week vragen.

Uw belangstelling voor een van deze vrijwilligersva-
catures kunt u sturen naar het e-mailadres  
info@boo.nl waarna wij u graag uitnodigen voor een 
kennismaking.

Vacatures vrijwilligers 
Bewoners Organisatie Ommoord 
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Dit jaar organiseert de Werkgroep Ommoordse 
Veld Open & Groen voor de tiende keer concerten 
onder de kap van de hooiberg op De Blijde Wei. 
Zoals altijd op de tweede zondag van de maand 
van 15.00-16.00 uur, dus op 9 mei, 13 juni, 11 juli,  
8 augustus en 12 september. 
We kunnen deze concerten organiseren dankzij 
een subsidie van de gebiedscommissie Prins Al-
exander. Zij ondersteunen ons bewonersinitiatief 
telkens van harte. Wij zijn blij dat zij er zijn!

Vorig jaar konden we vanwege de coronamaatre-
gelen pas starten na 1 juli. En we moesten ons aan 
een streng coronaprotocol houden wat een hoop 
extra werk betekende. Uiteindelijk hebben we 
vier leuke concerten kunnen organiseren door in 
september een extra datum in te lassen. Dit jaar 
verwachten wij in mei nog niet te kunnen starten, 

10jaar concerten in het Ommoordse Veld,
jeugdig talent gevraagd 
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se
 V

el
d dus zullen we weer op zoek gaan naar een vervan-

gende datum. We hebben ervaren dat het publiek 
heel blij was dat er weer concerten mogelijk wa-
ren en daar doen we het voor. 

Om speciale aandacht te geven aan ons 10-jarig 
jubileum willen wij een voorprogramma organi-
seren waarin jeugdig talent uit Ommoord de kans 
krijgt zich te presenteren, zij kunnen tussen 14.30 
en 15.00 uur een kort optreden verzorgen. Weet 
u een jong talent 
dat wel eens voor 
publiek wil spe-
len, neem dan 
contact op met 
ons via  
ommoordseveld@
upcmail.nl Ommoordse Veld

H T T P : / / O M M O O R D S E V E L D . B O O . N L

Open & Groen
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Bewoners Organisatie Ommoord

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.



Meer nieuws op de Facebookpagina  van de  
Bewonerorganisatie Ommoord.
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Vind je het leuk om met Facebook te 

werken? Ommoord Nieuws zoekt ver-

sterking van het Facebookteam.

Stuur een email naar info@boo.nl en wie 

weet ga jij Ommoord van nieuws voor-

zien. Wij zijn benieuwd...

https://www.facebook.com/OmmoordNieuws/
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