Op de woensdagmiddag kunnen belangstellenden
zich melden bij Karishma, voor een mooie cartoon van zichzelf.
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Op de zaterdagmiddag is Joanne aanwezig voor
een snelportret in een serie van strakke lijnen. Er
kunnen ook gezinnen of stelletjes op één tekening
worden vereeuwigd.
Vanaf woensdag 6 juli en zaterdag 9 juli, voorlopig
elke week in de Binnenhof.
Kunstwinkel Binnenhof 98 is een pop-upwinkel
waar leden van de Kunstkring Prins Alexander hun
werk kunnen tonen. De exposities worden maandelijks gewisseld en er zijn steeds werken van 5
kunstenaars te zien.
Kunstwinkel Binnenhof 98 is geopend van dinsdag
tot en met zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur en elke
dag is één van de exposerende kunstenaars aanwezig. Joanne en Karishma zijn nieuwe leden van
de Kunstkring. Info:Peter Buisman 06 44 360156
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De jonge kunstenaressen Joanne DeBras en Karishma Advani hebben zich onlangs toegelegd op het
tekenen van portretten. Ieder op haar eigen
manier. Met enkele lijnen wordt iemand herkenbaar en soms met een twist op papier gezet.
Tijdens het onlangs gehouden Kunstpodium in het
Prinsenpark en het Herema 50 jaar Festival in
Ommoord bleek de belangstelling zeer groot. Omdat er daar belangstellenden teleurgesteld moesten worden, de wachtrij werd soms te lang, gaan
we op de woensdagmiddag en zaterdagmiddag in
de Kunstwinkel Binnenhof 98 door met tekenen.
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Kunstwinkel Binnenhof

Ook zijn zij te vinden via YouTube en facebook.
Op 14 augustus spelen Waldin Roes, Bert Nicodem
en Ruud Bergamin Franse chansons.

Meer informatie over elk concert vindt u steeds
op http://ommoordseveld.boo.nl/, in de digitale
nieuwsbrief van de BOO en op de Facebookpagina
van Ommoordse Veld Open & Groen. Heeft u nog
vragen? Stel ze via ommoordseveld@upcmail.nl.
Voor wie de afstand naar De Blijde Wei niet lopen
kan stelt Buurtwerk-gro-up hun bus ter beschikking.
Start om half drie bij de Hesseplaats en daarna via
de metrohalte Romeynshof, Binnenhof en De Kip
naar de Blijde Wei.
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Op 11 september komt het Rotterdams Jeugd Symfonieorkest, 45 talentvolle jonge musici in de leeftijd van 8-14 jaar brengen een lichtklassiek programma. Zet deze data vast in uw agenda.
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De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen
organiseert elk jaar vijf zondagmiddagconcerten
op De Blijde Wei, op een prachtige plek onder de
kap van de hooiberg. Elke tweede zondag van de
maand van 15.00-16.00 uur kunt u genieten van
een afwisselend muziekprogramma. Twee zijn er
al geweest, drie concerten hebben wij nog voor
de boeg.
Op zondag 10 juli treedt het Delfts dansorkest op
met jazz in het kader van North Sea Round Town.
Het Delfts dansorkest heeft vele fans in Ommoord
wonen die hun muziekrepertoire zeer waarderen
en daardoor naar verwachting vele bezoekers zal
trekken. Het orkest bestaat uit een 17-tal gedreven muzikanten die het belangrijk vinden dat
bezoekers na afloop van het optreden vrolijk gestemd vertrekken. Het orkest heeft een breed en
gevarieerd repertoire met swingende en goed in
het gehoor liggende muziek van bekende artiesten. U kunt nummers verwachten van eigentijdse Nederlandse en buitenlandse artiesten en ook
van gevestigde jazzgrootheden. Maar ook songfestivalnummers behoren tot het repertoire. Het
orkest zal u een swingend en vrolijk repertoire
voorschotelen. Zie voor meer info:
www.delftsdansorkest.nl
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Zondagmiddagconcert Ommoordse Veld

Zondagmiddagconcerten
in het Ommoordse Veld

Wat: verpleegkundig spreekuur - met gratis bloeddruk- en of bloedsuikermeting!
Wie: Conforte Rotterdam
Waar: Open Hof Kerk - de Vredeszaal
Wanneer: 1x per twee weken op donderdag. 13u 15u
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Bij het spreekuur zijn er twee wijkverpleegkundigen aanwezig die bereid zijn om vragen omtrent
de gezondheid te beantwoorden. Om de bekendheid over het spreekuur te verspreiden, hebben

wij de vraag of er op de site en in het weekblad
een stukje over dit initiatief geschreven kan worden.
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Vanuit Conforte, de brancheorganisatie van zorgondernemers in regio Rotterdam, is door de verschillende zorgorganisaties het initiatief opgezet
om binnen Ommoord een verpleegkundig spreekuur op te starten.
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Verpleegkundige spreekuur Ommoord

Gratis bloeddruk- en of bloedsuikermeting!

De binnenvaart is volop in beweging. Overheden
en bedrijven werken nauw samen aan de vergroeningsopgave waar de sector zich voor gesteld
weet.
Bijvoorbeeld op het gebied van elektrificering; stimulering vanuit het Nationaal Groeifonds geeft
de toepassing van accu’s inmiddels een duw in de
goede richting. Ook waterstof staat meer en meer
in de belangstelling. Het wordt uitermate geschikt
bevonden als energiedrager voor zwaar transport
en transport over lange afstanden. Toepassing in
de binnenvaart geldt bij uitstek als kansrijk.
Koplopers in de sector staan dan ook in de startblokken. Een groot aantal partijen zet zich in voor
funding en regelgeving, zodat toepassing van
waterstof in de binnenvaartsector de gewenste
kickstart kan krijgen. Binnen het netwerk RH2INE
werken bedrijven en overheden in Nederland en
Noordrijn-Westfalen intensief samen aan de standaardisatie (het systeem, veiligheid en techniek),
die benodigd is om waterstoftoepassing in de binnenvaart van de grond te krijgen.
Het RH2INE netwerk groeit hard, en met de toetreding van de Port of Antwerp-Bruges vandaag
ook richting Vlaanderen. Baljeu: “Dit is ongelooflijk belangrijk voor de verdere ontwikkeling
en toepassing van waterstof. Om onze klimaatdoelstellingen te kunnen halen moeten we stevig doorpakken: de technologie is beschikbaar en
de kans op succes wordt groter door onze activiteiten te versnellen en samenwerking te zoeken.
Daar is ook de overheid bij nodig, bijvoorbeeld
voor stimulerende wetgeving, geflankeerd door
subsidieregelingen. Maar het is daarnaast zaak
om te werken aan concrete business cases om te
zorgen dat de technologie ook landt bij de bedrij-
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ven. Door de toetreding van de belangrijke haven
van Antwerpen-Brugge vergroten we het speelveld
en hebben we meer slagkracht, waardoor veranderingen sneller zullen gaan.”
Energievoorzieningszekerheid
De crisis in Oekraïne legt bloot dat de energievoorzieningszekerheid voor Noordwest-Europa urgent om nieuwe oplossingen vraagt. De noodzaak
om de energieafhankelijkheid van Rusland af te
bouwen noopt tot een versnelde decarbonisatie
van de energiebehoeftes op langere termijn, en
het openen van nieuwe toevoerkanalen op de korte. Jacques Vandermeiren: “West-Europese havens
spelen een cruciale rol in de energietransitie.
Port of Antwerp-Bruges is één van de grootste
bunkerhavens ter wereld en daarom willen we
ook een Multi Fuel Port worden, waar naast
conventionele, ook meer duurzame brandstoffen
gebunkerd worden. Maar de energietransitie kan
niet dooréén enkele haven gerealiseerd worden.
Onderlinge samenwerking versterkt de kans op
een succesvolle transformatie. Het RH2INE netwerk is hierin een belangrijke bindende factor.”
Over RH2INE
Het RH2INE-programma richt zich op de gezamenlijke ontwikkeling van een emissievrije, grensoverschrijdende vervoerscorridor van de Noordzee tot de Alpen. Deelnemers aan het programma
streven naar gestandaardiseerde, marktklare waterstoftoepassingen voor goederenvervoer over de
weg, per spoor en over de rivier. Een gezamenlijke
basis hiervoor is gelegd door de ‘Kickstart Studies’, gefinancierd vanuit het Connecting Europe
Facilities fonds en terug te lezen op
www.rh2ine.eu.
Het Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence (RH2INE) is een initiatief van de provincie
Zuid-Holland en het ministerie van Economische
Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van
Noordrijn-Westfalen en wordt onderschreven
door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
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De provincie Zuid-Holland werkt over de landsgrenzen heen aan duurzame binnenvaart en duurzaam vervoer van goederen. Binnen het netwerk
RH2INE bestond al nauwe samenwerking met
Duitsland. En vanaf vandaag sluit ook de Port of
Antwerp-Bruges zich aan bij deze samenwerking.
Dit werd bekend gemaakt tijdens de Vlaams-Nederlandse Havendag in Rotterdam. Gedeputeerde
Jeannette Baljeu, voorzitter van RH2INE, heette de
Port of Antwerp-Bruges, vertegenwoordigd door
CEO Jacques Vandermeiren, officieel van harte
welkom: “Wij zijn erg blij dat de Haven van Antwerpen Brugge aansluit bij ons netwerk of excellence rondom toepassing van waterstof in de
binnenvaart. Dit toetreden geeft een extra impuls
aan de grensoverschrijdende kennis- en netwerkontwikkeling tussen Duitsland, België en Nederland op dit urgente onderwerp.”
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Vergroeningsopgave binnenvaart

RH2INE: binnenvaart is volop in beweging
met vergroeningsopgave.

Vragen, twijfels, onzekerheden
Nu is ontspannen niet altijd makkelijk voor aanstaande ouders. Misschien vragen ze zich af hoe
het straks allemaal moet. Bijvoorbeeld omdat het
hun eerste kind is, ze geen groot sociaal netwerk
hebben of omdat het financieel niet meezit. Of
misschien hebben ze zelf niet zo’n goede opvoeding gehad en maken ze zich zorgen of ze het wel
beter kunnen. Met
al deze vragen en
zorgen kunnen aanstaande ouders vanaf
1 juli 2022 bij
CJG Rijnmond terecht voor een zwangerschapsgesprek.
Hierin kan een jeugdverpleegkundige vragen beantwoorden,
twijfels of onzekerheden
wegnemen of samen
kijken welke verdere
hulp nodig is.

Aanmelden en meer informatie
Aanstaande ouders kunnen zich vanaf vrijdag 1
juli 2022 op ieder moment via cjgrijnmond.nl/aanmeldpunt aanmelden voor een zwangerschapsgesprek.
Professionals als de verloskundige, gynaecoloog,
huisarts of kraamzorg kunnen ook
een zwangerschapsgesprek aanvragen,
met toestemming
van de zwangere.
Woont een zwangere in Rotterdam, dan
verloopt de aanmelding via het Aanmeldpunt Moeders
van Rotterdam.
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De eerste 1.000 dagen van een kind - beginnend in
de buik - hebben veel invloed op de rest van zijn
leven. Hoe beter die dagen verlopen, hoe groter
bijvoorbeeld de kans dat het later goed gaat op
school. Of dat hij mooie vriendschappen krijgt
en lekker in zijn vel zit. Door gezond te leven en
genoeg te ontspannen tijdens de zwangerschap,
werkt de moeder dus al aan goede condities voor
haar kind.

Van geldzorgen tot opvoedingsvraagstukken
Het kan gaan om vragen over de woonsituatie,
geldzorgen, de balans tussen ouder zijn en partner zijn, opvoeding, wie er kan oppassen als de
baby er eenmaal is, enzovoort. Allemaal voorbeelden die stress kunnen geven en dat is niet goed
voor de moeder en het ongeboren kind. Door te
luisteren, de juiste vragen te stellen en ouders op
weg te helpen, willen de jeugdverpleegkundigen
van het CJG zwangeren en/of hun gezin helpen
een veilige, gezonde en stabiele omgeving te bieden aan hun kind.
Soms volstaat zwangerschapsyoga of een cursus
OuderTeam, en soms verwijst de jeugdverpleegkundige ouders door. Het zwangerschapsgesprek
is gratis. De jeugdverpleegkundige gaat naar de
zwangere thuis toe. Lukt dit niet, dan kan het gesprek ook op een CJG-locatie of via (beeld)bellen
plaatsvinden
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Gaan we het financieel wel redden? Worden we
goede ouders? Wat doet een baby met onze relatie? Zomaar wat vragen waar aanstaande ouders
mee kunnen rondlopen en waar niet iedere verloskundige, huisarts, gynaecoloog of kraamverzorger verder bij kan helpen. Daarvoor is er vanaf 1
juli het zwangerschapsgesprek van Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond.
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Centrum voor Jeugd en Gezin

Een baby, en dan? Zwangerschapsgesprek
voor aanstaande ouders

CJG Rijnmond bestaat 12,5 jaar. Omdat veel (aanstaande) ouders nog steeds denken dat het CJG er
alleen is voor het volgen van de ontwikkeling van
hun kind en het geven van prikken, lanceert het
een merkcampagne. Daarmee wil CJG Rijnmond
laten zien dat het meer is dan alleen dat. Zo organiseert het gratis (online) cursussen en webinars,
bijvoorbeeld over de voorbereiding op het ouderschap, praten met je kind, mediaopvoeding, maar
ook een Puberchallenge om je puber beter te
begrijpen.
Betrouwbare opvoedinformatie
Welke ouder verloor
zich niet tijdens gebroken nachten met
de wallen onder de
ogen in het Viva-forum en de Babybites? Of kwam in de
verleiding om zijn
kind een week mee
te geven aan een familielid omdat het
even te zwaar werd?
Voor deze - en alle
andere ouders - is er
CJG Rijnmond met
100% betrouwbare informatie over
opvoeden, opgroeien en gezondheid;

Een luisterend oor
Foto’s van jonge ouders, peuters en pubers, vergezeld van teksten als ‘En dan ineens is de kraamhulp weg’, ‘Als je kind iedere dag
netjes 250 gram groenten uitspuugt’ of ‘Heb jij op
je negende al twee huizen?’ geven een beeld van
het brede vakgebied van het CJG. Met de merkcampagne wil het centrum uitstralen dat zwangeren en hun partner,
ouders met kinderen van 0 tot en met 18 jaar én
jongeren altijd kunnen aankloppen, met iedere
vraag en ieder probleem. Geen vraag is voor de
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en andere
deskundigen te gek. CJG Rijnmond biedt, zoals het
centrum het zelf omschrijft, ‘ondersteuning
bij de grootste opgave in een mensenleven.’
In de straat en op de
deurmat
Vanaf 21 juni kom je
CJG Rijnmond tegen
in het straatbeeld,
bijvoorbeeld op ledschermen en borden
langs toegangswegen. Ook valt er eind
deze
maand bij alle inwoners van de regio
RotterdamRijnmond
een CJG-krant op de
deurmat. In nieuwe
stijl, met daarin verhalen van ouders en
professionals. Neem
ook eens een kijkje
op de nieuwe website
www.cjgrijnmond.nl.
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Na 12,5 jaar heeft het in de volksmond bekende
consultatiebureau zich in een nieuw jasje gehesen. Met een nieuwe website en merkcampagne
in de regio Rotterdam-Rijnmond wil het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond ouders, verzorgers en jongeren laten zien dat het meer doet
dan meten, wegen en vaccineren.

gecheckt door zorgprofessionals. Van baby-acné
en spanning in aanloop naar de eerste schooldag
tot (faal)angst, slecht slapen en sexting. En als het
CJG het antwoord niet heeft, kan het ouders doorverwijzen.

BOO

OOK (ONLINE) CURSUSSEN, BETROUWBARE OPVOEDINFORMATIE EN EEN LUISTEREND OOR
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Centrum voor Jeugd en Gezin

CJG Rijnmond: meer dan groeicurves en
vaccinaties

Nodar Tsereteli

John Koot

Vanaf 1 juli jl. zijn de 4 etalages onder in de Ommoordse Einsteinflat weer opnieuw voorzien van
nieuwe kunst. Het vaste punt voor veel wandelaars in Ommoord. “Even kijken wat er nu weer is
te zien.” Een activiteit die is ontstaan in de lockdown tijdens corona, die we als Kunstkring Prins
Alexander graag nog steeds in ere houden. Hopelijk niet voor de zich opnieuw opstekende Coronaproblemen, maar om een verrassende, gezellige
onderbreking tijdens de wandeling in Ommoord
te hebben. Het zijn kijketalages, je kunt er niet
naar binnen. Wel hangt er een telefoonnummer
(010-456 1000) als iemand meer wil weten van een
kunstwerk of van de kunstenaar.

Karin van der Zwaan

De hele maand juli is er werk te zien van John
Koot, die vooral Surinaamse sferen laat zien. Betty
Seyner heeft haar sieraden uitgestald in de vitrine-etalage. Nodar Tsereteli maakt iedere kijker
vrolijk met zijn rijke kleurenspel en Karin van der
Zwaan vult de 4e etalage met verschillende technieken op doek.

Betty Seyner
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Kunst in Ommoord

Nieuwe kunst in de Einstein-Etalages
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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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