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De dierenbescherming zoekt collectanten

De Dierenbescherming zoekt collectanten voor
haar jaarlijkse collecteweek. De collecteweek van
de Dierenbescherming vindt ieder jaar plaats in
de week van Dierendag. Dit jaar is dat van
2 t/m 8 oktober. In het hele land gaan collectanten langs de deuren met een collectebus.

de opbrengst om dierenleed te voorkomen. Juist
daarom is het belangrijk dat er collectanten bij
komen! Aanmelden kan op de website van de Dierenbescherming:
www.dierenbescherming.nl/collecte

Elk jaar hebben tienduizenden dieren in Nederland hulp nodig. Ze zijn verwaarloosd, mishandeld, gedumpt of gewond. Tijdens de jaarlijkse
collecteweek van de Dierenbescherming zetten
collectanten zich in om geld op te halen, zodat de
Dierenbescherming deze dieren kan opvangen en
helpen. Ook wordt er hard gewerkt aan preventie;
het voorkomen van dierenleed bijvoorbeeld door
voorlichting en begeleiding van mensen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met:
Het collecteteam / T 088 811 3000 (optie 2) /
collecte@dierenbescherming.nl

Word collectant
Om het werk te kunnen bekostigen is de Dierenbescherming afhankelijk van leden, donateurs en
gulle gevers. De collecte speelt daarbij een belangrijke rol. Hoe meer collectanten, hoe groter

Kleine initiatieven
Heeft u een bewonersinitiatief waarvoor 2.500
euro of minder nodig is? U kunt uw voorstel het
hele jaar indienen. Een omschrijving van uw idee
en de bijbehorende kosten is hiervoor voldoende.

Meer informatie - Heeft u nog vragen of heeft u
hulp nodig?
Stel uw vraag aan de wijknetwerkers van de gemeente en bel 14 010.
Ga naar de wijkhub of het Huis van de Wijk bij u
in de buurt.
Of neem contact op met Opzoomer Mee.
https://mijn.rotterdam.nl/link/initiatiefindienen
Er wordt onderscheid tussen kleine en grote bewonersinitiatieven gemaakt. Een klein initiatief
kost niet meer dan €2.500. Deze kunt u het hele
jaar door bij ons indienen. Grote initiatieven mogen iets meer kosten: tot €20.000. Voor deze initiatieven zijn er vaste momenten om deze in te
dienen en stemrondes:

Grote initiatieven
Heeft u een bewonersinitiatief dat tussen de 2.500
en 20.000 euro kost? Dan gaat het over een plan
voor een groot aantal bewoners in de wijk. Voorbeelden zijn een wijkfestival of een nieuwe sport-

Indienen:
van 17 maart - 30 april , Stemmen: 1 juni - 14 juni,
Uitvoering: 1 juli 2022
van 15 juni - 31 augustus, Stemmen: 1 oktober - 14
oktober, uitvoering: 1 november 2022
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Bewoners initiatieven
Mijn Rotterdam
Op de website Mijn Rotterdam kunt u vanaf nu
bewonersinitiatieven indienen. Ook kunt u hier
zien welke initiatieven in uw wijk worden uitgevoerd en kunt u stemmen op grote initiatieven.
Alle wijkbewoners vanaf 12 jaar mogen hun stem
uitbrengen. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen
van een bewonersinitiatief? De wijknetwerkers
van de gemeente en Opzoomer Mee staan voor u
klaar. (voorwaarde is dat u een account aanmaakt
op MijnRotterdam)

mogelijkheid voor de jeugd. Bij deze initiatieven
schrijft u een activiteitenplan. De wijkmanager
verzamelt alle grote initiatieven. De wijkraad
kijkt of uw plan geschikt is voor de wijk. Als alles
akkoord is, kunnen bewoners stemmen via Mijn
Rotterdam. De plannen met de meeste stemmen
krijgen subsidie. Kijk voor de actuele datums voor
het indienen van een aanvraag en de stemrondes
op Mijn Rotterdam.
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20 juni - 19 september - 10 oktober - 14 november
- 12 december
De vergaderingen vinden plaats in de Romeynshof
vanaf 20:00 uur.
Voor inspreken kunt zich per e-mail aanmelden op
gebiedprinsalexander@rotterdam.nl
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Wijkraad

Wijkraad geplande vergader kalender 2022
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Wijkraadsleden

Een kennismaking met de wijkraadsleden
van Ommoord

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) richt
Regionale Bodemteams op.
Bodemadviseurs die zich willen aansluiten bij
deze Regionale Bodemteams kunnen vanaf nu hun
interesse doorgeven. In Overijssel/ Zuid-Drenthe
en in Noord-Nederland worden in mei startbijeenkomsten gehouden en in de overige regio’s volgen
deze binnenkort.
‘Wil je als bodemadviseur sterke(re) bodemadviezen geven, ervaringen met andere adviseurs uitwisselen en als eerste op de hoogte zijn van het
laatste nieuws en actualiteiten in jouw regio? Dan
is aansluiting bij een Regionaal Bodemteam interessant voor jou’, stelt Dirk Johan Feenstra, landelijk DAW-projectleider.
Samen kennisagenda bepalen
Naast uitbreiding van hun netwerk en versterken van hun kennis is er voor bodemadviseurs
meer ‘winst’ te halen uit deelname aan de Regionale Bodemteams. ‘Het is de bedoeling dat de
adviseurs samen de kennisagenda bepalen binnen hun team. Denk bijvoorbeeld aan het uitnodigen van onderzoekers of experts om met hen in
gesprek te gaan over actuele bevindingen uit het
onderzoek, uitleg te krijgen over nieuwe (bodem)
tools of informatie te ontvangen over relevante
subsidieregelingen. Per bodemteam begeleidt een
procesbegeleider de bijeenkomsten en verzorgt de
organisatorische kant’, aldus Feenstra.
Waarom bodemteams?
Als adviseur kan het soms een uitdaging zijn om
op de hoogte te blijven van alle kennis en ontwikkelingen rondom de bodem. Er zijn verschillende
visies rondom de bodem. Om tot een integrale
aanpak te kunnen komen, is het noodzakelijk om
verschillende denkwijzen eerst naast elkaar neer

Startbijeenkomsten
Bodemadviseurs uit Zuid-Holland en West-Utrecht
hadden eind maart de primeur met een eerste
startbijeenkomst voor hun regio. Tijdens deze
startbijeenkomst in Zegveld werd door Gera van
Os, lector Duurzaam Bodembeheer, het
belang van de Bodemteams onderstreept. ‘Een integrale aanpak bereik je samen. De inzet van Bodemteams, waarin kennis met elkaar wordt uitgewisseld, is dan ook essentieel!’
De startbijeenkomst in Friesland, Groningen en
Noord-Drenthe is op maandag 23 mei. Overijssel/
Zuid-Drenthe volgt met een startbijeenkomst
op dinsdag 24 mei. Voor de andere regio’s zijn er
nog geen data bekend. Interesse? Sluit je dan vrijblijvend aan bij het bodemteam bij jou in de regio.
Meer informatie over de bodemteams en de data
vind je via
www.agrarischwaterbeheer.nl/bodemteams
Achtergrond
Het oprichten van Regionale Bodemteams is een
initiatief van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
(DAW) en is onderdeel van het traject Versterkte
Kennisverspreiding Duurzaam Bodembeheer en
Klimaatadaptatie.
Binnen het DAW werken boeren en tuinders aan
voldoende en schoon water en een betere bodem.
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Met de Regionale Bodemteams wil het DAW het
advies aan boeren en tuinders versterken door
kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.
Het DAW zet in op de komst van tien Regionale
Bodemteams, met tien tot vijftien agrarische adviseurs per team. Afhankelijk van onderlinge
afspraken komt een bodemteam drie tot zes keer
per jaar bijeen. Deelname is kosteloos.

mei 2022

te leggen. Hierin spelen de Regionale odemteams
een belangrijke rol.
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Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Inzet op sterkere bodemadviezen
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Kunstpodium Prinsenpark

KunstPodium in het PrinsenPark (KPPP)

Zondag 12 juni is er gelukkig weer een Kunstpodium in het Prinsenpark. Na 2 jaar stilte door corona, nu voor de 4e keer KPPP. Zoals gebruikelijk in
mooie luxe tenten, maar dit jaar weer meer tentruimte en meer kunstenaars. Zondag van 13.00 tot
17.00 uur, terwijl gelijktijdig ernaast het Muziekpodium ruimte geeft aan het Jeugdsymfonieorkest
en haar 40 musici.
Het thema van het KPPP is The Roaring Twenties,
met een knipoog naar de periode 1920-1930, maar
ook naar 2020-2030’, zegt Peter Buisman van de
Kunstkring Prins Alexander, die het KPPP organiseert. Financieel wordt het KPPP ondersteund
door Cultuur Concreet, waardoor de toegang gratis kan zijn. Bijna dertig beeldend kunstenaars exposeren hun werk.
Er is een grote variëteit aan kunstuitingen te
zien: beelden/3D, fotografie, glaskunst, keramiek,
kunstsieraden, mixed media, schilderijen, tekenwerk en textielkunst.
Daarnaast zijn er vier doorlopende workshops
waaraan iedereen (gratis) kan meedoen.

Bert Hermans
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Kunstpodium Prinsenpark

Deelnemende kunstenaars zijn:
Afsa Messaoudi, Anca Boonacker, Annelies Ligtenberg, Arnold NIX Holterman, Bert Hermans,
Betty Braunstahl, Danny Rubens, Els Mulder, Ferry
Albers, Flip Kolet, Frans en Judith Vonk, Gita Kalishoek, Henk de Jong, John Koot, Joop van den
Driesche, Karishma Advani, Lida Houkes, Liesanne
den Haan (workshop glaskunst), Marieke de Koning (workshop schilderen met was), Nel van der
Poel (workshop textielkunst), Rob Scheuierman,
Roos Brouwer, Roza Dzhakova, Sonja Hulstkamp,
Thea de Bruin, Thea Meekers (workshop boetseren).

Karishma-Advani

Roza Dzhakova-

Afsa Messaoudi

Thea Meekers

Dan Rubens

Goed en vitaal ouder worden, dat willen we allemaal. Maar wat
kunt u er zelf aan bijdragen? In vier bijeenkomsten in de Centrale
Bibliotheek Rotterdam en de bibliotheek Ommoord wordt hier
een antwoord op gegeven.
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De bijeenkomsten gaan over een van de volgende gespreksthema’s:
• Goed ouder worden en ‘levensfilosofie’
• Bewegen is leuk!

Goed ouder worden en ‘levensfilosofie’

Hieronder vindt u een lijstje met data en
locaties bij u in de buurt.

André van Leijenhorst, levenslooppsycholoog, schrijver en expert in de
psychologie van het ouder worden neemt u op een aansprekende manier
mee in zijn verhaal. Daarna is er alle ruimte voor een gesprek met elkaar
in kleine groepen, om verhalen op te halen over ouder worden en wat
u in de dagelijkse praktijk ervaart. Wat doet u om uw levenskwaliteit te
verhogen, hoe kunnen anderen hierbij helpen en wat kan ANBO hierin
betekenen? Van Leijenhorst is onder meer de auteur van het boek
‘Krachtig naar 80!’

De centrale bibliotheek
Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam

Bewegen is leuk!

Bibliotheek Ommoord
Briandplaats 21, 3068 JJ Rotterdam

Op 19 mei behandelt fysiotherapeut Bo Koopmanschap, eigenaar van
Masters in Sports, actuele thema’s als ‘bewegen’ en ‘vitaliteit’ op
een aansprekende manier. Vervolgens willen wij verhalen ophalen.
Oud worden, maar vooral góed ouder worden is een hele prestatie en
een geleidelijk proces waar je heel je leven mee bezig bent. Op 10 mei
is de spreker Winnifred Dielen, beweegcoach.
Wij nodigen u van harte uit om bij een van onze bijeenkomsten aanwezig
te zijn.

• Dinsdag 19 april 13.00 – 16.15 uur
Bijeenkomst goed ouder worden en
‘levensfilosofie’
• Dinsdag 10 mei 13.00 – 16.15 uur
Bijeenkomst Bewegen is leuk!

• Donderdag 19 mei 13.00 – 16.15 uur
Bijeenkomst Bewegen is leuk!
• Donderdag 9 juni 13.00 – 16.15 uur
Bijeenkomst goed ouder worden en
‘levensfilosofie’
Aanmelden via: m.bloks@anbo.nl
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Goed en vitaal
ouder worden

Landelijke én lokale belangenbehartiging
Ontmoet elkaar op het ANBO Trefpunt
Advies en hulp van het ANBO Adviesteam
Ontvang 7 keer per jaar het ANBO Magazine
Profiteer van korting met ANBO Ledenvoordeel
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Extra informatie op ledenportaal Mijn ANBO

Word lid!
Kijk op anbo.nl/lid
voor meer informatie en
word lid voor €29,95*.
U kunt dan direct
gebruikmaken van onze
diensten én profiteren
van talloze ledenvoordelen!

Het introductietarief van €29,95 voor het eerste jaar geldt t/m 30 april 2022. Daarna betaalt u €4,- per maand.

Voor de meisjes hebben we recreatiegroepen in
de leeftijden van 6-9 jaar en 9 jaar en ouder. Een
keer per jaar organiseren we onderlinge wedstrijden waarbij alle meiden kunnen laten zien wat ze
geleerd hebben. Wie opvalt tijdens de recreatie-

Wat veel mensen niet weten, is dat we ook een
aanbod hebben voor volwassenen. Op de woensdagavond worden van 19:30-20:30 in de gymzaal
aan de Curieplaats lessen Conditie & Ontspanning
gegeven. Voor iedereen die op eigen niveau lekker
een uurtje wil bewegen. Komt u gerust langs voor
een proefles, u bent van harte welkom!
Meer informatie over onze vereniging en ons
lesaanbod vindt u op www.gvommoord.nl
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lessen kan uitgenodigd worden voor de wedstrijdgroep of de selectiegroep. Daar wordt serieus getraind, maar gezelligheid en plezier in het turnen
staan voorop. Elk jaar organiseren we bovendien
leuke activiteiten zoals pietenlessen en een onvergetelijk kampweekend.

BOO

In 1972 werd Gymnastiekvereniging Ommoord opgericht en dat betekent dat wij dit jaar ons 50-jarig Jubileum mogen vieren. Dat betekent ook, dat
er in al die jaren heel veel Ommoorders lid geweest zijn van onze vereniging, en dat u als lezer
van dit stukje misschien ook wel een turnverleden met ons heeft, waar u hopelijk met een warm
hart aan terug denkt. En de kans is best reëel dat
u iemand bent of kent die bij onze vereniging
sport, want met ongeveer 100 leden is het een gezellige club.
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Gymnastiekvereniging Ommoord

Gymnastiekvereniging Ommoord
bestaat 50 jaar!

Voor het eerst hebben we, bij hoge uitzondering, ook ruimte gemaakt voor
een kunstenaar, die geen lid is van
de Kunstkring Prins Alexander. Deze
gast-kunstenaar is de 92-jarige mevrouw An Scheuierman-van Lis (aquarellen).
De kunstwerken blijven de hele maand
mei in de etalages.
Neem gerust een kijkje, het kost u
niets!
Info: Margo Odijk 010 4561000
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Een nieuwe maand en een nieuwe invulling van de etalages van de knikflat
onder in de Einsteinplaats. Deze maand
kunnen Ommoordse wandelaars, de
nieuwste kunstwerken bewonderen van
Arnold NIX Holterman (3D objecten in
metaal), Afsa Messaoudi (grote abstracte werken in kleur) en om de hoek nog
een keer Afsa Messaoudi (vrolijke schilderijen in felle kleuren).
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Kunst in Ommoord

Nieuwe Kunstenaars in de etalages van de
Einsteinflat
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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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