bijeenkomst vindt plaats op het plein voor het kerkgebouw de Open Hof aan de
Hesseplaats.
Het gaat om een initiatief van het RK Koor Open Hof van de Christoffelparochie.
De zangers tonen hiermee hun verbondenheid met de inwoners van Oekraïne die
lijden onder de oorlog in hun land. Ook zal er een inzameling plaats vinden om
te kunnen doneren aan de hulpacties voor de Oekraïne.

Vrijdag 11 maart
19 uur Hesseplaats
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Iedereen welkom
op plein voor de
Open Hof aan de
Hesseplaats

Vrijdag 11 maart
19 uur Hesseplaats
Geef ons vrede
De zangers zingen in ieder geval gezamenlijk het
bekende lied Dona Nobis Pacem (Geef ons vrede).
Belangstellenden zijn van harte welkom om te komen mee zingen en zo ook hun solidariteit te tonen. De tekst van het lied zal worden uitgedeeld.
Geïnspireerd door Berlijn
De koren hebben zich laten inspireren door een
bijeenkomst voor de Branderburger Tor in Berlijn, waar ook gezongen is voor de vrede in Oekraïne. Eén van de organisatoren bestuurslid van
het RK Koor Open Hof Dori Heijmans :“Toen wij
een video van het zingen van het lied Dona Nobis Pacem daar zagen, kregen we kippenvel. We
hebben daarom als koor het initiatief genomen
om ook hier in Ommoord te doen. Wij hebben alle
koren van de Open Hof en ook de koorleden van
andere koren in de kerken van Christoffelparochie
in Rotterdam Capelle, Nieuwerkerk en Krimpen
uitgenodigd om te komen meezingen. Ook andere
belangstellenden van harte welkom ”.

Video van het zingen van het lied Dona Nobis
Pacem voor de Branderburger Tor in Berlin
https://youtu.be/1yZnb8TMipo

Meer info over het RK Koor Open Hof in Rotterdam-Ommoord,
Info | Open Hof Ommoord (openhof-ommoord.nl)
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Jos Sens
Kandidaat Wijkraad
Ommoord
Mijn naam is Jos Sens.
Jos Sens geboren te Rotterdam Spangen op 11-11-1950.
Ben gehuwd met steun en toeverlaat Ria en heb twee
zoons twee kleinzoons
een kleindochter.
Diploma timmeren behaalt op de LTS diploma aspirant
gezel examen in een van de ERA flats in Ommoord.

Stem
16 maart
op
Jos Sens

Ik heb een ruime ervaring met bestuur en organisaties.
Al 55 jaar ben ik lid van het FNV en heb in deze organisatie
diverse functies bekleed waaronder: 10 jaar voorzitter van
de afdeling GROOT ROTTERDAM, 12 jaar bondsraad lid en 8
jaar Lid van het Ledenparlement.
In mijn werkkring ben ik 3 jaar lid geweest van de ondernemingsraad bij Wilma Bouw
Wilma Bouw is overgegaan in Koninklijke BAM groep
Bij de Bam groep heb ik in 3 jaar groepsondernemingsraad
gezeten en was 5 jaar lid centrale OR waarvan ik er 3 jaar
voorzitter was.
Nu ben ik nog steeds actief in het VO = verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds van de bouw BPF bouw en doe
dit reeds 8 jaar.
Sinds vorig jaar ben ik lid van het algemeen bestuur van de
BOO.
Ik wil mijn senioriteit gebruiken om Ommoord leefbaar te
houden.

16 maart verkiezingen gemeenteraad en wijkraad
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Ommoord Informatiepunt

Ommoord Informatiepunt is
weer 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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