The Skyline Sisters garanderen je een warm welkom!

BOO

Zal het gaan lukken om in 2023 de eerste plaats te
veroveren?
Word je al enthousiast? Heb je zin om na maandenlang thuiswerken een nieuwe uitdaging aan te
gaan? Is je vriendenkring ook wel aan een opfrisser toe? Onze workshop Learn2Sing! is een laagdrempelige manier om te ervaren of zingen in een
barbershopkoor iets voor jou is. Ervaring in een
koor is niet nodig. Enthousiasme is genoeg, en
voor de gezelligheid zorgen wij!
Ben je een ervaren (koor)zanger? We hopen dat
juist jij je opgeeft voor deze workshop. Voor jou
is het misschien een eerste kennismaking met
barbershop-zingen. Je zult dan ervaren dat dit een
unieke manier van samen zingen is. En wij zijn
blij met jouw kwaliteiten, waarmee we met elkaar
ons koor weer een stap verder kunnen brengen.
In vijf repetities op maandagavond van 1 t/m 29
november leer je twee kerstsongs vierstemmig
te zingen. Als finale treed je op samen met The
Skyline Sisters, met jouw familie en vrienden als
publiek. Zo swingend ben je vast niet eerder in de
kerststemming gekomen!
Hebben we je kunnen overtuigen?
Check onze website
www.skylinesisters.nl
voor alle informatie. Of doe
eens gek en meld je direct
aan met een mailtje naar
learn2sing@skylinesisters.nl
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The Skyline Sisters, hét barbershop vrouwenkoor
van de regio Rotterdam, organiseert van 1 t/m 29
november 2021 de workshop Learn2Sing! Christmas Edition 2021. Doe mee en ervaar hoe inspirerend het is om vierstemmig te zingen.
Barbershop? Dat is toch zo’n mancave waar hippe
mannen zich een strakke baard laten aanmeten?
Waar je meteen aanvoelt dat je daar als vrouw
niet echt welkom bent? Voor The Skyline Sisters is
barbershop hun grote passie; vierstemmig a capella zingen. Zonder begeleiding van een muziekinstrument dus.
The Skyline Sisters zijn al meer dan 10 jaar actief.
Elke maandagavond repeteren we in Rotterdam
Schiebroek met ongeveer 35 vrouwen uit de regio Rotterdam onder de enthousiaste leiding van
Mieneke Klinkert. Op ons repertoire staan Engelstalige songs. Van Billy Joel tot Queen, jaren dertig-musical hits, The Lion King en Happy van Pharrell
Williams.
We vinden het niet alleen belangrijk dat onze
songs mooi klinken. Een goede uitstraling op het
podium is de helft van een
geslaagd optreden. Daar werken we hard aan tijdens onze
repetities en weekenden met
coaches uit het buitenland.
We zijn een ambitieus koor.
We draaien mee in de nationale top. Twee keer wonnen we
zilver tijdens het Holland Harmony Festival. Het goud lonkt!
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Barbershop zingen met The Skyline Sisters!

Op deze avond zal het volgende thema worden besproken:
Wettelijke vertegenwoordiging, bewindvoering en mentorschap.
Onze gastsprekers zijn Francine van Zundert en Leo Oosse van Bewindzorg Rotterdam. Ze
kunnen u meenemen in de wereld van financiën, mentorschap, bewind voering en budgetbeheer.
U kunt aan Francien en Leo vragen stellen over de ondersteuning bij het beheer van de financiën, de
mentorschap en de notariële volmachten.

Wanneer:

Maandag 15 november 2021

Waar:

Huis van de Wijk Ommoord

Adres:

Sigrid Undsetweg 300, 3069 BV Rotterdam

Inloop:

Vanaf 19.00 u

Programma:

19.30 u tot 21.00 u

Toegang is gratis!
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Na een lange periode zijn onze deuren alweer twee maanden geopend en
nodigen we u van harte uit om elkaar te ontmoeten onder het genot van
een kopje koffie/thee.
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heet u welkom!
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Alzheimer Nederland

Alzheimer Café Prins Alexander

Beste bewoner van Rotterdam-Ommoord,
Graag wil ik u uitnodigen voor een inloop-informatiebijeenkomst over het nieuwe (tweede)
aardwarmteproject van Wayland Energy in Bergschenhoek op woensdag 3 november 2021.
De bijeenkomst vindt plaats bij onze eerste aardwarmte-installatie aan de Warmoeziersweg
50 in Bergschenhoek. In deze mail treft u een routebeschrijving aan. Het is belangrijk dat u
deze volgt, omdat de locatie vanaf de toegangsweg niet zichtbaar is.
Programma
Ontvangst

19:15 – 19.30 uur

Rondleiding aardwarmte-installatie

19.45 - 20.15 uur

Uitleg/beantwoording vragen

20.15 – 20.45 uur

Einde bijeenkomst

20.45 uur

U krijgt toelichting van Martin van der Hout, projectdirecteur en Loes Elshof,
omgevingsmanager, beiden van Wayland Energy. Namens de gemeente Rotterdam geven
Ignace van Campenhout, adviseur geothermie en Annelieke Vis, adviseur warmte, uitleg.
Onderwerpen die aan de orde komen:
•
•
•
•

De totstandkoming van een aardwarmteproject (proces en vergunningen)
De technologie van aardwarmtewinning en het gebruik van aardwarmte
Het effect van aardwarmtewinning op de omgeving
De ontwikkeling van aardwarmte in de regio

Graag verneem ik van u of u komt en met hoeveel personen. Heeft u nog vragen over de
informatiebijeenkomst? Dan beantwoord ik die graag.
Met vriendelijke groet,
Loes Elshof
Omgevingsmanager/
lelshof@wayland.nl
M 06 29 55 39 63
Wayland Energy B.V., Weg en Land 2, 2661 DB Bergschenhoek, Tel. 010 52 10 881, E-mail info@wayland.nl,
K.V.K. nr. 67 28 04 98, IBAN NL86 INGB 0008 0196 93, BTW NL8569.10.326.B01
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Bergschenhoek, 14 oktober 2021
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Aardwarmteproject

Uitnodiging informatiebijeenkomst aardwarmteproject 3 november

Routebeschrijving vanaf Oosteindseweg Warmoeziersweg
1. Rijd vanaf de Oosteindseweg de Warmoeziersweg uit tot aan de T-splitsing
2. Sla bij de T-splitsing rechtsaf en rijd naar het einde van de Warmoeziersweg
3. Aan uw rechterkant ziet u een burg en een kas met op de gevel nummer 50. U gaat over deze brug
4. Ga vervolgens direct naar links de weg op met de klinkers
5. Rijd door tot het einde en u bent aangekomen bij de plant van Wayland Energy Bergschenhoek
Nummers van de routebeschrijving komen overeen met de plattegrond.
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Navigatieadres plant Wayland Energy Bergschenhoek
Warmoeziersweg 50
2661 EH Bergschenhoek
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De locatie van de plant van Wayland Energy Bergschenhoek kan voor onbekenden verwarrend zijn. Om
misverstanden te voorkomen is het verstandig om deze routebeschrijving en het navigatieadres aan te
houden voor de navigatie naar de plant van Wayland Energy.
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Aardwarmteproject

Routebeschrijving Wayland Energy Bergschenhoek

Söderblomplaats 558
3069 SP Rotterdam
Telefoon: 010-4561000
E-mail: dewittebollen@gmail.com
Kamer van Koophandel 52 56 52 89
Bank NL32 INGB 0006 0542 81
Rotterdam, 15 oktober 2021

L.S.,
Graag nodigen wij u uit om bij de onthulling van de nieuwe Ommoordse Kip aanwezig te zijn op
Zaterdag 30 oktober om 14.00 uur op de locatie Pres. Wilsonweg, hoek Kikkerpad in RotterdamOmmoord. Het is vooral een kinderactiviteit in de openlucht, maar u bent als begunstiger van dit
project natuurlijk van harte welkom.
De beroemde Ommoordse Kip is van top tot teen nieuw gemaakt. De oude was aan het eind van haar
latijn. Duizenden kinderen zijn op deze Kip geklommen of hebben er op gezeten en zijn op de foto
gegaan sinds 1983. Deze traditie wilden we graag voortzetten. Deze zomer ging kunstenaar Danny
van Walsum aan het werk en nu is de nieuwe Kip, wederom naar ontwerp van kunstenares Ingrid
Kruit, gereed. Op maandag 25 oktober a.s. komt ze op een vrachtwagen naar Ommoord. Het was nog
even meten bij de viaducten welke weg we moeten nemen, maar dat is door een lage vrachtwagen
te kiezen opgelost. Filmmaker Marc Petersen maakt op 25 oktober de reis mee en legt alles vast voor
de website van Bewonersstichting De Witte Bollen. Deze Stichting beheert de Kip en daarnaast
andere grotere kunstwerken in de Ommoordse buitenruimte. In de dagen na het transport is er
ruimte om de omgeving nog netjes te maken en dan op Zaterdag 30 oktober om 14.00 uur gaan we
de Kip onthullen. Officieel gebeurt dat door Ron Davids van de Gebiedscommissie Prins Alexander.
Hij wordt daarin bijgestaan door de kinderen van het Ommoordse zangkoor De Cantorij o.l.v. dirigent
Willem Blonk en de kinderen van de Speeltuin Ommoord.
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Stichting De Witte Bollen
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We hopen dat iedereen in Ommoord weer vele jaren kan genieten van de enige echte Ommoordse
mascotte: "De Ommoordse Kip". Gelukkig: "Hij is er weer!!!!"
Met vriendelijke groet,
Peter Buisman
Voorzitter Stichting De Witte Bollen
Tel. 06 44 360156
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Substantiële financiële bijdragen werden ontvangen van Gemeente Rotterdam (Gebiedscommissie),
Centrum Beeldende Kunst Rotterdam (CBK), Van Ommeren – de Voogt Stichting, Stichting Art
Imaginaire en Stichting Neyenburgh (Volkskracht). Op de bijgaande foto de nieuwe Kip van vandaag,
die bijna klaar is in het atelier van de kunstenaar in Crooswijk. Het nieuwe informatiebord op de
vaste stek van de Kip aan het Ommoordse Kikkerpad is deze week al geplaatst door de vrijwilligers
van de Stichting. Het transport is mogelijk gemaakt door de bereidwillige medewerking van
Aannemer Arie Helseman en Transportbedrijf Kraaijeveld. Voor de kinderen is er tijdens de opening
iets lekkers dat wordt uitgedeeld door de medewerkers van Albert Heijn Hesseplaats.
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Stichting De Witte Bollen

Het is een flink bedrag dat nodig was voor het maken, het transport en het plaatsen. Dankzij de gulle
giften van vooral bewoners van Ommoord, een aantal subsidiegevers en vele helpende handen is het
gelukt.

Informatiefolder

Blijf in balans
met TOM

De meeste Nederlanders wonen het liefst zo lang mogelijk thuis. Zij willen zelf de
dagelijkse dingen blijven doen, zoals de boodschappen of bezoekjes aan familie.
Dit kan soms lastig zijn, bijvoorbeeld als u merkt dat uw evenwicht of spierkracht
minder wordt. Nog vervelender is het als u valt. Als u verkeerd terechtkomt, kunt u veel
dagelijkse dingen niet meer zelf doen.
Vallen is een van de grootste problemen voor 65-plussers. Daarom kunt u meedoen aan
TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel). TOM helpt u om de kans op vallen kleiner te maken. Die
hulp krijgt u van fysiotherapeuten, diëtisten en vrijwilligers. Doet u ook mee?

nieuwsbrief

BOO

oktober 2021

Ommoord Informatiepunt

Ommoord Informatiepunt is bereikbaar!

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.
Via ons kantoor en informatiepunt in de hal van
wijkgebouw de Romeynshof zijn wij voor iedereen
bereikbaar en helpen wij ook bewoners aan informatie over Ommoord.

Geopend van maandag t/m
vrijdag 13.30 t/m 15.30
Telefoon: 010-420 65 76
Email: info@boo.nl
Website: www.boo.nl
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OmmoordNieuws Facebook

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 versterking van het Facebookteam.
Stuur een email naar info@boo.nl en wie
weet ga jij Ommoord van nieuws voorzien. Wij zijn benieuwd...
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