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Voorjaar. 
De dagen worden langer, de zon iets 
warmer en iedereen krijgt de neiging 
om weer naar buiten te gaan. Na 
de korte dagen, donkere avonden, 
schemerige namiddagen en koude 
nachten zijn de mensen blij dat 
het voorjaar in aantocht is. Het 
groen begint weer uit te lopen, 
langzaam zie je na de krokussen en 
de narcissen ook de tulpen weer 
boven de grond uit komen. Bomen beginnen uit te lopen 
en ik zie een duidelijk verschil van kleur in de knoppen. Nog even en dan staan mijn 
fruitbomen weer in volle bloei. Om mij heen zie ik mensen bezig met het opknappen 
van de tuin en hoor ik weer regelmati g de kinderen buiten spelen. 
We laten de auto wat vaker staan en gaan lopen of nemen de fi ets. Ik hou van 
Ommoord, Ommoord heeft  niet alleen goed openbaar vervoer, goede winkel 
mogelijkheden, maar is vooral heel groen. En op korte afstand heb je de Rott e en de 
Zevenhuizerplas. 
Ga dus lekker naar buiten en geniet van alles wat Ommoord te bieden heeft .

Eindredacteur, Marie-José van den Oever.
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Ommoord 2017
Hier is voor u de eerste uitgave van nieuws Ommoord in 2017.

De BOO wil in dit jaar meer aandacht besteden aan de jonge-

ren onder de bewoners van Ommoord . Onder jongeren ver-

staan wij , naast de jonge gezinnen die steeds vaker voor Om-

moord als woonplek kiezen, vooral ook de jongeren tussen 15 

en 20 jaar. 

Wij willen en kunnen waarschijnlijk meer voor deze laatste 

groep betekenen, ware het niet dat wij nauwelijks zicht heb-

ben op de wensen en behoeften die deze groep heeft.

Vandaar dan ook dat wij graag in contact komen met deze, 

toch wel belangrijke, groep bewoners. Laat daarom wat van 

jullie horen via ons mailadres info@boo.nl.

Ook is het mogelijk om via dit mailadres contact op te nemen 

met de redactie, wellicht dat er een afspraak voor een inter-

view uitrolt, waarbij jullie iets kunnen vertellen over je favo-

riete sport, bezigheden of suggesties. Nu wij weer zo langza-

merhand op weg gaan naar de lente en de zomer wordt ook de 

“buitenruimte” weer belangrijker en dreigt het zwerfvuil weer 

op te rukken. Laten wij allemaal, letterlijk en fi guurlijk, de 

handen uit de mouwen steken om Ommoord ook op dit punt 

leefbaar te houden.

Wellicht bij velen al bekend, maar toch nog maar even geme-

moreerd. Bij grote vervuiling, slecht wegdek of verlichting kan 

contact opgenomen worden met tel. 14010.

Dan nog even dit, in Ommoord worden op steeds meer plek-

ken ratten gesignaleerd, ook hiervoor kunt u contact opnemen 

met 14010. U kunt zelf ook al een bijdrage leveren door terug-

houdend te zijn met het voeren van vogels, eenden en ganzen.

-Nico Nekeman

Colofon
Nieuws Ommoord is een uitgave 
van Bewonersorganisatie Ommoord 
en mede mogelijk gemaakt 
door subsidie van de Gemeente 
Rotterdam, adverteerders en bijdrage 
van bewoners uit Ommoord.

Redactie
•Nico Nekeman, Hoofdredacteur 
•Marie-José van den Oever,
 Eindredactie (oever1@planet.nl) 
•Truus Kwaadsteniet, Redacteur
•Fotografi e, Hans Pasma

Vaste Bijdrage: 
• Mary Gerritse, De Ommoordse 
polder- Ommoordse veld 

•Historische commissie Ommoord
• Concept & Ontwerp Optima 
Grafi sche Communicatie www.ogc.nl

Drukwerk Optima Grafi sche 
Communicatie Rotterdam

Bestuur Bewoners Organisatie 

Ommoord
•Fons Tacq, Voorzitter 
•Jan Kluiters, Secretaris, A13/A16
• Robert Aalbers, Penningmeester – 
Opzoomer team

•Nico Nekeman,  Hoofdredacteur
• Marie-José van den Oever, 
Eindredacteur
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Voorzitter van de BOO (Bewoners Organisatie Ommoord) de heer Fons Tacq heet iedereen van harte welkom. 

Hij geeft aan dat de BOO zich blijft inzetten voor een zo goed mogelijke aanpassing van  A13/A16. We doen 

er verder alles aan om de Romeynshof te behouden voor de wijk.  De activiteiten van Opzoomeren en lief en 

leed zijn succesvol geweest. De wijktuin draait goed, het is een parel, dat kan alleen doordat de vrijwilligers 

er hard aan werken. Verder deel ik mee dat de Kip weer gered is, dankzij Peter Buisman en zijn stichting die 

daar ongelofelijk en goed werk voor doen. Onze complimenten hiervoor. Via het blad Nieuws Ommoord (op-

lage 13.500,00 blijven wij u informeren over alles wat er leeft in Ommoord. 

Kort verslag van de nieuwjaars bijeenkomst 
13 januari 2017.

Soms moet je ook afscheid nemen. Aad Tetteroo is 

onlangs 83 geworden en heeft te kennen gegeven 

te willen stoppen. Hij bedankt Aad voor alles wat hij 

voor de BOO heeft gedaan. Verder memoreert hij het 

overlijden van onze medewerker Koos van de Burg.

Wij ervaren dat de verhouding met de gebieds-

commissie steeds beter werkt, de contacten zijn 

goed en we vertrouwen erop dat het in de toekomst 

zo blijft. Voorzitter Ron Davids, die samen met 

vice voorzitter de heer D. van Lottum aanwezig is, 

heeft nog wat te zeggen.

Ron Davids neemt de microfoon over en als na-

mens de gebiedscommissie iedereen een gelukkig 

nieuwjaar.  

Hij zegt: de bewoners organisatie heeft ons ge-

vraagd  een onderscheiding uit te reiken.

De gebiedscommissie heeft de bevoegdheid  dit 

te doen. 

Op 8 december 2016 is in een besloten vergade-

ring de aanvraag gewogen, en is besloten die toe te 

kennen. Hij nodigt de heer Geert Bos vrijwilliger van 

de wijktuin uit om naar voren te komen. Onder luid 

applaus wordt bij Geert Bos de Mia van IJperenspeld 

opgespeld. Ron Davids geeft in een toelichting aan 

onder welke voorwaarden deze wordt toegekend.

Aan de werkgroep zonder naam wordt elk jaar 

aandacht besteed, ze gaan na afl oop van deze 

intro nog even rond met een doos waarin u een 

bijdrage kunt leveren. (noot: verderop in het blad 

staat een artikel wat de werkgroep doet)

De voorzitter wenst iedereen nog een genoeglijke 

avond.

Marie-José van den Oever.
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Elke derde donderdagmiddag van de maand houdt 

de Historische Commissie “De Ommoordse Pol-

der” een inloopmiddag.

Waar:  Gerard Goosenfl at (Huis van de Wijk), Tho 

 mas Mannplaats 150, Ommoord.

Tijd:  13.00 tot 16.00 uur.

Wat:  foto expositie geschiedenis Ommoord  

 (1875-heden), krantenknipsels vanaf ca  

 1968, luchtfoto’s en historische kaarten.

Nog meer?: neem u eigen foto’s of verhalen mee, 

wij scannen of kopiëren dit en u krijgt uw eigen 

materiaal direct weer mee naar huis.

www.ommoordsepolder.nl

mail: historie@heidebes.nl

Nominatie “Lief en Leed super kanjer”

De Anatole Franceplaats (knikfl at) was genomineerd voor 

de “Lief en Leed super kanjer” wij zijn van de ruim 600 stra-

ten nr 7 geworden, we hebben niet gewonnen maar waren 

super trots op de nominatie. Hierbij de foto van de Anatole 

dames, die dag was super georganiseerd mede dankzij AH 

en Opzoomer Mee.

Ook dit jaar hebben wij van de gebieds-

commissie Prins Alexander subsidie 

gekregen om vijf concerten te organi-

seren op zondagmiddagen op De Blijde 

Wei onder de kap van de hooiberg. Ver-

schillende gebiedscommissieleden zijn 

trouwe bezoekers van de concerten 

en zij zien dat veel bewoners van Om-

moord dit initiatief waarderen. 

De data van dit jaar zijn  op de zonda-

gen;

7 mei, 11 juni, 9 juli, 13 augustus en 10 

september 2017. 

De invulling is nog niet helemaal rond. 

Het wordt weer een leuk seizoen met van 

alles wat.

 

Weet u dat er regelmatig een nieuwsbrief 

van ons uit gaat, daar komen alle tussen-

tijdse berichten in. Dus ook wat u bij de 

concerten kun verwachten. Wilt u onze 

nieuwsbrief ontvangen?  - Meld u dan op 

info@boo.nl

Zondagmiddagconcerten 

in het Ommoordse Veld

De wereld van gisteren vandaag beleven.
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We stappen het kleine gebouw bij de ingang van 

de tuin binnen en maken kennis met Kristel. Ze 

vertelt hoe ze hier terecht gekomen is: Ik ben 

eerst begonnen met lesgeven op meerdere loca-

ties. Uiteindelijk  ben ik in Ommoord  terecht 

gekomen. In april werk ik hier precies tien jaar. 

Op maandag en dinsdag geeft ik hier les en de 

rest van de week verzorgt mijn collega Mirjam 

de lessen. Ik doe mijn werk met heel veel plezier. 

Ik heb een opleiding cultureel maatschappelijke 

vorming gedaan en daarvoor een opleiding MBO 

dierverzorging. Die combinatie maakte dat ik dit 

werk ontdekte. Ik werk 40 uur per week, waar-

van 2 dagen op de tuin en de rest van de week 

geef ik les op de kinderboerderij. Ongeveer begin 

mei gaat er een programma uit naar de scholen 

In Prins Alexander. Zij kunnen dan aangeven of 

ze geïnteresseerd zijn in het schooltuinieren. We 

hebben in Prins Alexander twee schooltuincom-

plexen: De tuin op Geelkruid en de tuin op de Lie-

ven de Keystraat in het Lage Land. Als de scholen 

geïnteresseerd zijn in het schooltuinieren nemen 

we contact met hen op om na te gaan aan welk 

programma ze de voorkeur geven. We hebben na-

melijk meerdere programma's. Vervolgens gaan 

we met elkaar in gesprek en het volgend voorjaar 

kunnen ze dan starten. We starten met de meeste 

groepen eind januari op school en vanaf april 

gaan ze naar de schooltuin toe om te tuinieren. 

Ze moeten daarbij ook een aantal opdrachten uit-

voeren vanuit een werkboekje. Er zijn nu drie pro-

gramma’s die door elkaar draaien. Dat hebben we 

zo gedaan om aan de wensen van de scholen te 

kunnen voldoen. Er zijn hier namelijk veel scho-

Interview met Kristel Zuiddam:
De Educatieve Tuin Geelkruid

Truus de Kwaadsteniet

Vandaag gaan Marie-José en ik een bezoek brengen aan Kristel Zuiddam van Educatieve Tuin 

Geelkruid. In het vorige blad heeft Marielle van de kinderboerderij ons al heel veel verteld 

over de tuin. Daarom lijkt het ons leuk om dit jaar de hele cyclus van de schooltuintjes en de 

bloemen- en kruidentuin te gaan volgen. Nu ligt alles er nog kaal bij, maar als we een paar 

maanden verder zijn, kunnen we ongetwijfeld genieten van alles wat groeit en bloeit in de 

tuin.
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len voor Speciaal Onderwijs. Zij hebben meestal 

een andere aanpak nodig dan een gewone school. 

Verder moeten we ook rekening houden met de 

tijd die een school nodig heeft om hier te ko-

men. Kristel laat ons een plattegrond zien van de 

tuin. We zitten hier op Geelkruid nummer 6. Dit 

schooljaar hebben we 18 groepen. Een deel daar-

van komt uit Ommoord en een deel uit Zeven-

kamp. De locatie in het Lage Land heeft groepen 

die daar meer in de buurt zitten. Als we eenmaal 

weten welk programma een school gekozen 

heeft, moet het ingepast worden op de akker. 

We moeten dan gaan bezien wat het beste past 

qua stukje op de tuin. In de winter zijn we dan 

aan het puzzelen, gaat het passen, kunnen we ze 

allemaal kwijt? Heel praktisch bijvoorbeeld: Als er 

twee groepen tegelijk komen, moet je zorgen dat 

ze niet te dicht bij elkaar bezig zijn. 

We hebben op de tuin ook een stukje stadsland-

bouw waar we wat groentes verbouwen. We doen 

dat samen met een aantal vrijwilligers, die ons 

ook helpen bij andere activiteiten. Verder hebben 

we een bloementuin en een kruidentuin die bijge-

houden worden door vrijwilligers. Vanaf mei/juni 

kunnen de buurtbewoners hier kruiden en bloe-

men komen knippen.

Dan wijst ze weer naar de kaart. De nummers die 

je hier ziet zijn tuintjes die we verhuren aan be-

woners. In Prins Alexander hebben we er onge-

veer 100 in de verhuur. We hebben ook een locatie 

in de Tochten, daar gaat het alleen om verhuur 

van tuintjes. In het Lage Land hebben we een 

schooltuin met dezelfde onderdelen als hier. Zij 

hebben ook tuintjes in de verhuur. Samen maakt 

dat dan die 100 tuintjes. Rondom de hele akker 

loopt een stenen pad met een aantal fruitbomen. 

Achteraan staat een bijenstal. We hebben hier 

een imker die een aantal bijen houdt. De honing 

daarvan wordt verkocht. Zowel hier, als op de 

Lieven de Keystraat, kun je honing kopen. Als ze 

hier komen hebben de meeste kinderen een ei-

gen tuintje om te verzorgen. Per week gaan we 

planten en zaaien. Uiteindelijk is het de bedoeling 

dat ze de oogst van hun eigen tuin 

mee naar huis nemen. Dus ze gaan goed voor hun 

tuintje zorgen, en hun best doen dat alles wat ze 

er in planten of zaaien, goed gaat groeien.

Er zijn programma’s waar de kinderen, behalve 

in hun eigen tuintje, ook werken in een groep-

stuin voor de hele klas. Tijdens de les in de klas 

gaan we al bepalen wat we met de oogst van die 

tuin gaan doen. Ze kunnen kiezen uit het maken 

van pizza’s, pasta of tortilla’s. Pizza is de meest 

populaire keuze. Vaak, als ik alleen maar met de 

p. begin, gaan ze al juichen. Ze hebben het dan al 

gehoord van een vorige groep. Bij de pizza’s gaan 

ze de bodem zelf maken en de groentes wassen 

en snijden. Bij de pasta is het de bedoeling dat 

ze echt met een pastamachientje gaan werken. 

Bij de tortilla’s zijn het dan de kleinere deegrol-

len, koekjes noem ik het maar, die ze gaan ma-

ken. In de winter wordt dus al bepaald wat we 

gaan doen. We spreken met elkaar af dat we gaan 

proberen ervoor te zorgen dat alles goed gaat 

groeien, zodat we het na de zomervakantie kun-

nen verwerken. Na de zomervakantie volgen er 

nog twee lessen. 

De ene les gaat over het malen van het meel, 

want het koren kan op meerdere manieren ver-

malen worden tot meel. De andere les gaat over 

het oogsten, het wassen, het snijden en het bak-

ken. Uiteindelijk gaan we alles wat we gemaakt 

hebben dan ook echt opeten. Ik word er zelf ook 

nog altijd enthousiast over. De meeste kinderen 

dat ze de oogst van hun eigen tuin 
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vinden het tuinieren erg leuk. Vooral het buiten 

zijn, het beleven en het verzorgen, doet de kinde-

ren veel goed. Het is een ervaring die ze in de klas 

niet krijgen. De meesten zie je echt goed hun best 

doen. Er is ook een programma waarbij ze onge-

veer eenmaal per maand komen. Ze hebben wel 

ongeveer dezelfde indeling, maar alleen zonder 

de groepstuin. We doen het dan meer verweven 

met hun eigen tuintje, zodat we alsnog die pizza’s 

kunnen maken. Ze hebben alleen wat minder om 

mee naar huis te nemen na het oogsten. 

De lessen zijn nu in de klassen al begonnen. De 

bedoeling is dat de eerste groep begin april begint 

met tuinieren, tenminste als het weer meewerkt 

en de akker droog genoeg is. Vanaf dan gaan we 

de tuinen op om te tuinieren. De kinderen starten 

eerst met een speurtocht om de tuin een beetje 

te verkennen en om te weten waar alles te vinden 

is. De week daarop gaan ze echt starten met het 

tuinieren. Vanaf dan gaan ze wekelijks planten, 

zaaien en zorgen voor hun tuin. Voordat ze begin-

nen krijgen ze eerst uitleg in een voorbeeldtuin, 

waar alles voorgedaan wordt. Daarna kunnen ze 

aan de slag in hun eigen tuin. 

Het programma loopt door tot de herfstvakan-

tie, dat betekent dat de zomervakantie daartus-

sen zit. Kinderen die het leuk vinden mogen ook 

altijd in de zomervakantie, of na schooltijd, nog 

langs komen om te zorgen voor hun tuintje. Be-

gin april mogen de kinderen die een tuin hebben, 

zelf een vogelverschrikker maken. Dat fl eurt de 

tuin altijd mooi op. Van de weg af gezien is dat 

een heel leuk gezicht. Je kunt er mooie foto’s van 

maken. Als ze op de tuin zijn werken ze ook uit 

een schooltuinboek. Dat boek legt de link naar de 

natuur rondom de plantjes. Zo is er een les over 

de regenworm. Ze gaan bijvoorbeeld eventjes 

tuinieren. En wie weet, komt er wel iemand een 

regenworm tegen. Die gaan we dan vervolgens 

onderzoeken onder een van de overkappingen. 

Je komt ze tegen in de tuin en je stelt de vraag: 

Waarom zijn ze daar eigenlijk, en wat is het nut 

van een regenworm? Zo pakken we het aan, de 

onderwerpen lopen in elkaar over. Kristel werkt 

bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling 

van Sport en Cultuur. De hoofdlocatie zit in het 

Timmerhuis aan Halvemaanpassage 90 in Rot-

terdam. Schooltuinen zijn goed voor stadskinde-

ren. Het heeft ook meerwaarde omdat ze, voor 

ze naar de tuin komen, eerst lessen in de klas 

hebben. We hebben een les om te introduceren 

dat ze naar de schooltuin gaan. Ze hebben dan al 

wat inzicht in wat ze gaan planten en zaaien. Er 

is ook een les over zaden. Ze leren dat er uit een 

zaadje iets groeit dat je uiteindelijk kunt eten. 

Ze gaan er zelf ook echt over nadenken. Zijn er 

zaden die je kunt eten? Wat kun je er dan van 

maken? Ze leren ook iets over kiemen. Dus wat 

heeft een zaadje nodig om te gaan groeien? Ze 

krijgen een les over grond en de verschillende 

grondsoorten die er in Nederland zijn. Zo worden 

ze voorbereid op het moment dat ze hier naartoe 

komen. En dan kunnen ze lekker aan de slag.

Kristel stelt ons voor aan Bert, de tuinman. Hij 

werkt hier samen met Carola, de tuinvrouw, 

ze doen dit werk al ongeveer 24 jaar. Ze zijn in 

dienst bij Sport en Cultuur. Op dit ogenblik zijn ze 

bezig met het snoeien van de struiken.
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RONDLEIDINGEN

Om onze verjaardag te vieren, 

houden we de komende tijd, van-

af half april tot half juni een aan-

tal rondleidingen in de Wijktuin. 

iedereen is hiervoor uitgenodigd!

Deze rondleidingen worden aan-

gekondigd in de huis-aan-huis 

bladen.

Kom eens kijken in onze Wijk-

tuin, wij zijn er trots op en we 

willen haar graag laten zien!

WIJKTUIN 45 JAAR
Ja, zo lang bestaat de Wijktuin al, vijfen-

veertig jaar. Begonnen als een initiatief 

van een groepje Ommoorders die vonden 

dat natuurlijke groenvoorziening in de 

wijk mogelijk moest zijn.

Vanaf 1972 werd de Wijktuin door 

jonge mensen uit Ommoord aangelegd, 

in samenwerking met de Plantsoenen-

dienst. 

Na een glorieuze eerste periode van 

een tiental jaren volgde er echter een 

periode van steeds minder onder-

houd, doordat het aantal vrijwilligers 

terugliep, waardoor de Wijktuin lang-

zamerhand begon te verloederen. 

Gelukkig is toen tijdig alarm geslagen. Dat had tot gevolg dat de 

Gemeente in 1990 een forse opknapbeurt uitvoerde en vooral dat een nieuwe groep vrijwilligers 

aantrad. Nu waren het allemaal 60-plussers, een stabiele groep.

Sindsdien is het aantal vrijwilligers langzaam toegenomen. De vrijwilligers houden zich vooral bezig 

met het toegankelijk en aantrekkelijk houden van de Wijktuin: onderhoud aan de begroeiing langs 

paden, zodat je er dóór kunt. En rommel opruimen. Maar ook allerlei andere klussen die we nuttig en 

leuk(!) vinden, bijvoorbeeld wilgen knotten en woekerplanten, zoals bramen, in toom houden. Dat al-

les altijd in goede samenwerking met Stadsbeheer. We zijn er altijd op de woensdagmiddag.

Gelukkig is toen tijdig alarm geslagen. Dat had tot gevolg dat de 
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Kristel neemt ons mee naar de ruimte waar de vier 

vrijwilligers van de Kruidentuin: Lia, Mirjam, Emmy 

en Mariette, ons opwachten. Ze willen graag vertel-

len waarom ze zo enthousiast zijn om hier te kun-

nen werken.

De Kruidentuin bestaat al heel lang. Omdat de 

tuinman en de tuinvrouw te weinig tijd hadden 

om de Kruidentuin goed in orde te houden, zijn 

er vrijwilligers opgestaan om de hem te renove-

ren en weer mooi te maken. Sommigen zijn er al 

vijf jaar, anderen zijn wat later gekomen. Een van 

de vrijwilligers zegt: Ik ben vorig jaar aangehaakt. 

Ik woon in het centrum van Rotterdam waar je 

helaas weinig tuinen hebt. Maar ik vind het heel 

erg leuk om mee te helpen en lekker buiten bezig 

te zijn. De anderen zijn het er mee eens. Op dit 

moment zijn we met vier vrijwilligers. 

Het is altijd een goed teken als het vrijwilligers-

bestand groeit. We zijn nu bij elkaar om te bepa-

len wat we dit jaar gaan zaaien. We hebben krui-

den, vaste planten en ook een heleboel eenjarige 

planten. We gaan evalueren wat vorig jaar een 

succes was, en wat we dit jaar wel of niet gaan 

doen. De Kruidentuin is een bijzondere plek, waar 

het fi jn is om een ochtend in de week lekker be-

zig te zijn. Wij zijn hier meestal op maandag en 

in het seizoen zijn wij er ook op donderdag. 

We komen ook wel eens op een andere dag. Als 

het bijvoorbeeld op maandag plenst van de regen 

en het op dinsdag droog is, dan bellen we elkaar 

en zeggen: Zullen we morgen gaan? De dagen 

liggen dus niet helemaal vast. Het mooie van 

de Kruidentuin is, dat iedereen er kruiden kan 

komen plukken op het moment dat de kruiden 

in volle bloei of groei staan. Je kunt bijvoorbeeld 

hier je basilicum voor de spaghetti komen halen. 

Er zijn een aantal mensen die dat weten en er 

ook gebruik van maken. Toch zou het wel wat 

meer bekendheid mogen krijgen. De Kruidentuin 

sluit aan bij het lesprogramma van de schooltui-

nen. We hebben daarom ook kruiden die speciaal 

bedoeld zijn voor de lessen.

De meeste kruiden zijn voornamelijk bedoeld 

voor gebruik in de keuken. Het zijn de kruiden 

waar je in de winkel minstens twee euro voor 

betaalt. Dus kom plukken zou ik zeggen! We probe-

Interview met de vrijwilligers van De Educatieve 

Tuin Geelkruid Truus de Kwaadsteniet
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ren ook van alle kruiden grotere 

groepen te hebben, dus niet 

alleen maar één plantje, zodat 

we de mensen daarmee kunnen 

bedienen. Dat is ook echt de 

opzet van de tuin.

Marie José: Ik ben op zoek 

naar bonenkruid, ik kan haast 

nergens vers bonenkruid krij-

gen. ‘Ja, ja hier wel!’, wordt er 

direct al geroepen. ‘Dan kom 

ik hier bonenkruid plukken, 

want in mijn tuin is het niet 

altijd succesvol, vanwege de 

vele vogels. ’Dan kun je ook gelijk wel vrijwilliger 

worden!’, is de reactie. ‘Nee, dat is helaas niet 

mogelijk, maar we plaatsen wel de oproep’. 

Dus hier de oproep van de vrijwilligers van de Krui-

dentuin: We zoeken nieuwe vrijwilligers, want 

vooral in de periode dat alles groeit en bloeit is 

het hard werken.

Er zijn veel mensen die de weg hier naar toe 

vinden met hun gehandicapte partner of met 

kinderen. Je kunt hier even lekker op een bankje 

in te zon zitten. Sinds twee jaar komen hier ook 

een aantal mensen uit het verpleeghuis van de 

Hofstee, samen met hun moeder of partner. Ze 

gaan dan lekker in het zonnetje zitten en nemen 

hun eigen koffi  e mee. Geweldig, verder hoeven ze 

niets. 

Vanuit de Kruidentuin heb je mooi zicht op de 

schooltuinen. Het is een ontzettend leuk ge-

zicht als die kinderen gewoon bezig zijn en als 

ze enthousiast komen laten zien wat ze geoogst 

hebben. En niet te vergeten: De Kleine Beestjes 

Tuin!, die zit hier vlakbij en is gekoppeld aan de 

Schooltuin. Daar zitten allerlei kleine beestjes, 

zoals torretjes, kevertjes en wormpjes. De kinde-

ren vinden het soms eng om ze op te pakken. Als 

ze er dan eentje gevonden hebben komen ze hem 

soms aan ons laten zien en vragen wat wij er van 

vinden. Dan zeggen wij: Nu de tegels weer netjes 

terug zetten, want ze moeten allemaal hun 

huisjes weer kunnen vinden. De lessen met de 

Kleine Beestjes Tuin zijn altijd een spektakel. De 

kinderen griezelen van de beestjes en daar kun-

nen de mensen ook weer van genieten.

Nieuws Ommoord gaat het programma het 

hele jaar volgen. Rond Pasen, in juni en in de 

herfst, zijn we van plan ze opnieuw een plaatje 

in ons blad te geven. We zijn benieuwd hoe alles 

er hier dan uitziet. We volgen dan eigenlijk de cy-

clus. Het leuke van het werken als vrijwilliger in 

de Kruidentuin is, dat je die hele cyclus ieder jaar 

weer hebt. Het ene jaar gaat het beter dan het 

andere jaar, maar je hebt steeds weer die cyclus. 

Je leert daar zelf ook veel van. Hoe werkt het? 

Hoe groeit het? Wat moet je zaaien en wat kan in 

de koude grond?

Op 10 en 11 juni zijn er de Open Tuinen dagen. We 

zijn dan in het weekend open voor de mensen uit 

de buurt. Je kunt gewoon eens komen kijken, Je 

hoeft met niemand te praten, maar je kunt ge-

woon je gang gaan. Het is geheel vrijblijvend.

Na ons gesprek met de vier vrijwilligers neemt 

Kristel ons mee naar buiten voor een rondleiding. 

Alles is nog kaal en heeft geen kleur. De grond is 

geploegd in het najaar, nog voordat de vorstpe-

riode aanbreekt. Nu moet de grond alleen nog 

geëgd worden, dat wil zeggen, dat hij nog geëga-

ren ook van alle kruiden grotere 
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Ma. 17 april van 11:00 - 14:00 uur.

Eieren zoeken en Paas knutselen op de 

kinderboerderij.

Zo. 28 mei van 11:00 - 16:00 uur. 

Schaapscheerfeest en viering 40 jarig ju-

bileum van de kinderboerderij.

 

Za. 10 juni en zo 11 juni. 12:00 - 17:00 uur. 

Open tuinen dagen op Educatieve Tuin 

Geelkruid.

 

Vr. 30 juni van 10:00 - 12:00 uur. 

Peuterochtend op de kinderboerderij.

Waar komt het paaseieren zoeken 

vandaan.

Een paasei is een versierd ei of chocola-

de-ei, dat met Pasen wordt verstopt. Het 

verstoppen stamt uit de Germaanse tra-

ditie om eieren, als symbool van vrucht-

baarheid, in akkers te begraven zodat 

deze akkers op hun beurt vruchtbaar 

zouden worden.(bron wikipedia)

De christelijke traditie: Tijdens de vasten 

verbood de kerk om eieren te eten tus-

sen Aswoensdag en Pasen. Deze eieren 

werden dan pas met Pasen opgegeten, 

waarbij de oudste eieren gebruikt wer-

den om te versieren. (bron wikipedia)

Ik kom uit een katholiek gezin van 13 

kinderen. Met Pasen mochten wij net 

zoveel eieren eten als we wilden. Er 

stonden altijd 3 bakken met zacht, mid-

del en hard gekookte eieren.  Dat be-

tekende altijd, middel, hard en keihard 

(blauw) gekookte eieren. (eindredacteur)

liseerd moet worden. Kristel laat ons de grote 

houtoven zien waar de pizza’s worden gebakken, 

en die ook gebruikt wordt tijdens het oogstfeest. 

Hij is gemaakt door Hans, de klusjesman van de 

Tuin. Ze wijst meer dingen aan die Hans gemaakt 

heeft.  Er zijn twee plekken buiten waar de kinde-

ren les kunnen krijgen. Hans heeft boven iedere 

plek een afdak gemaakt, zodat de kinderen ook 

droog zitten als het een regenachtige dag is. 

Chandanie en Frank zijn de vrijwilligers die zor-

gen voor de Bloementuin. Dan komen we bij 

de Kleine Beestjes Tuin. Nu kunnen we ons een 

beetje voorstellen hoe die er uitziet en waar de 

kinderen moeten gaan zoeken naar kevertjes 

en wormpjes. Vooraan staat er een muurtje van 

losse steentjes. Als je die steentjes weghaalt dan 

kom je altijd wel het een of andere beestje te-

gen. We lopen door de Kruidentuin en bekijken 

de kruiden die er nog staan. Marie-José ontdekt 

ook het bonenkruid.  Achter de kruiden komen de 

bloemen te staan. We stellen ons voor hoe het er 

dan in juni uit zal zien, allemaal kleurige bloe-

men en je kunt dan ongetwijfeld de geuren van al 

die verschillende kruiden ook ruiken. Van daaruit  

wijst Kristel ons de plek waar de schooltuintjes 

komen, ze wijst ook de plek aan van de bijenstal. 

Het zal straks ongetwijfeld een leuk gezicht zijn 

als de vogelverschrikkers er weer staan en de tui-

nen versieren.

Agenda kinderboerderij en 

Educatieve Tuin Geelkruid
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Corry vertelt: ik ben vanaf de oprichting van de ba-

zaar als vrijwilligster hierbij betrokken, ze denkt 

ongeveer 40 jaar. Voor mij moet vrijwilligerswerk 

boeiend zijn, verder vindt ze dit ontzettend leuk 

werk. Vooral het contact met mensen, ik ben echt 

een mensen mens.

Henk vertelt:

Als bestuurslid van de kerk ben ik reeds vanuit de 

jaren 90 meer op de achtergrond betrokken bij de 

organisatie en het beleid van de bazaar en sinds 

2011 als bestuurslid en secretaris van de Stichting 

Kerken Ommoord die verantwoordelijk is voor 

het beheer en onderhoud van de Open Hof en dus 

ook met de praktische zaken van de bazaar in het 

nieuwe kerkgebouw in verband met de frequen-

tie, de beschikbaarheid en het gebruik van de be-

nodigde verkoop-en opslagruimte.

De Bazaar is elke 14 dagen open op de oneven we-

ken. Tijd; woensdag vanaf 9.00 tot 15.00 uur, in de 

Open Hof Hesseplaats 441 3069EA Rotterdam Om-

moord. Je kunt er van diverse tweedehands spul-

len kopen, van kleding, sieraden, potten, pannen, 

gereedschap, tassen kaarten etc. Het is dan ook 

markt op de Hesseplaats en je loopt gemakke-

lijk even naar binnen. Eventueel een kopje koffie 

drinken en niet te vergeten: je kunt er ook naar 

het toilet. Iedere dag kunnen mensen hun over-

tollige spullen inleveren bij de Open Hof. Dage-

lijks zijn er vijf vrijwilligers bezig met het sorte-

ren hiervan, voor deze vrijwilligers gewoon een 

hele werkweek. Op dinsdag voor de bazaar  zijn 

een aantal vrijwilligers druk bezig met alles op te 

stellen voor de woensdag. Op woensdag genoeg 

vrijwilligers om u te helpen.

Let op! Mensen met een scootmobiel mogen 

op dinsdagmiddag komen, dan is er voldoende 

ruimte. Het te gevaarlijk i.v.m. de drukte om op 

woensdag te komen.

Corrie en Henk vertellen: 

Vroeger deden we in de oude Open Hof ook de 

Bazaar, dat gebeurde hooguit een à twee keer per 

jaar in het weekend. Toen we hier zijn begonnen 

zijn we naar een bepaalde dag gegaan. Voor de 

meeste mensen veel prettiger. We hebben er hier 

De Bazaar
Interview met Corry 

an de Heuvel en Henk 

Lengkeek
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de ruimte voor gekregen, verder is er een fi jne 

ontmoetingsruimte voor het drinken van een 

kopje koffi  e, kopje soep etc. en even met elkaar te 

praten. De bazaar is alleen beneden en niet in de 

kerk, in de kerk is ook een Maria kapel en iemand 

die daar heen wil om te bidden of een kaarsje wil 

branden moet dat in alle rust kunnen doen. De 

bazaar is verder een heel sociaal gebeuren, men-

sen kunnen hier ook hun verhaal kwijt, zowel 

verdrietige als leuke dingen die ze meemaken. 

Het is natuurlijk niet zo dat ze gelijk met hun ver-

haal komen. 

Als ze hier al jaren elke 14 dagen komen en ze 

kennen en vertrouwen je, dan is dit een plek, 

waar je onder genot van een 

kopje koffi  e bij kunt praten. 

Wij, de vaste medewerkers zien 

ook gelijk als er wat aan de 

hand is. Het is niet alleen de 

bazaar, maar verder is het laag 

drempelig. Soms kunnen wij de 

mensen doorverwijzen naar de 

juiste instanties. Het probleem 

op het ogenblik is, dat veel 

mensen na de opheffi  ng van 

de Deelgemeentes, niet meer 

weten waar ze terecht kunnen. 

Waar moet je nu zijn wil je 

de diverse instanties berei-

ken. Vooral ouderen vragen 

gebiedscommissie? Waarom 

niet gewoon Deelgemeente, 

wisten we tenminste waar 

we naar toe moesten.

Diegene die de bazaar ken-

nen geven het door aan 

vrienden en familie. Op de 

open dagen staan ze soms 

al om 9 uur in de rij voor 

de deur. Op een gegeven 

moment weten ze als ik 

vroeg kom staan er mooie 

schoenen en duurdere kleding b.v. van Gerry We-

ber en allemaal voor dezelfde prijs. Mensen ko-

men overal vandaan, Zevenhuizen, Delft, Krim-

pen noem maar op. Zelfs met slecht weer zijn 

ze er. Als wij zeggen, dat je komt met dit slechte 

weer wordt er gezegd, het is voor ons een uitje. 

Het is ook markt, we kijken of we hier iets op de 

kop kunnen tikken en drinken gelijk een kopje 

koffi  e en kletsen bij. We hebben heel veel vrijwil-

ligers, dat is fi jn, want  het is gezellig om samen 

vrijwilligerswerk te doen, maar het is ook heel 

hard werken. Alles bij elkaar hebben wij ongeveer 

zestig vrijwilligers. Er moet buiten het sorteren 

van alle spullen ook in de keuken geholpen wor-

den en na afl oop moet de boel wel schoon achter 

blijven. Heel veel vrijwilligers komen hier al jaar 

Waar moet je nu zijn wil je 

de diverse instanties berei-

ken. Vooral ouderen vragen 

gebiedscommissie? Waarom 

niet gewoon Deelgemeente, 

wisten we tenminste waar 

we naar toe moesten.

Diegene die de bazaar ken-

nen geven het door aan 

vrienden en familie. Op de 

open dagen staan ze soms 

al om 9 uur in de rij voor 

de deur. Op een gegeven 

schoenen en duurdere kleding b.v. van Gerry We-
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in  jaar uit, het is een zeer trouwe ploeg. Een keer 

per jaar doen we voor al onze vrijwilligers iets 

gezelligs. 

Verder gaan we op dinsdag avond na klaar 

maken voor de woensdag morgen met de vrijwil-

ligers die gewerkt hebben een patatje met kroket 

of frikadel eten. Meestal maakt een mevrouw nog 

wat sla klaar, allemaal heen kleinschalig, maar 

het geeft wel een band. Het is echt keihard wer-

ken, maar vrijwilligers werk moet ook leuk zijn.

De spullen die niet verkocht worden geven 

we weer door aan andere organisaties, b.v. aan 

iemand die dit inzamelt voor Roemenië. Winter 

kleding hoef je in de zomer hier niet op te han-

gen, dit geldt in de winter voor zomer Kleding. 

Onze ruimte is niet onbeperkt en op deze manier 

wordt het dus altijd goed besteed. 

Zes jaar geleden is deze nieuwe kerk gebouwd 

en gezien de kosten hebben ze eerst de oude 

spullen zoals de stoelen etc. moeten gebruiken.  

Van de verkoop van de bazaar wordt klein bedrag 

bijgelegd om nieuwe spullen te kopen die hard 

nodig zijn. Er zijn nieuwe stoelen voor gekocht, 

airco is er van aangeschaft, een tafel in de keuken 

wat hard nodig was vervangen. Ook wordt er een 

bedrag gespaard voor het onderhoud van de kerk. 

Wij zijn tenslotte gebruikers en de kerkgangers 

kunnen dat niet alleen opbrengen. 

De kerk is al blij dat ze zelf 

ook de predikant en de organist 

kunnen betalen. Katholieken 

en protestanten gebruiken al 

40 jaar samen het kerkgebouw 

in Ommoord. In het begin was 

de samenwerking nog wel eens 

moeilijk, maar nu na al die 

jaren zijn ze naar elkaar toe ge-

groeid en is er een uitstekende 

samenwerking. Wij van de ba-

zaar zijn blij dat we deze loca-

tie van de Stichting Kerken Om-

moord mogen gebruiken. De 

bazaar kan niet functioneren 

en draaien zonder de medewerking en toestem-

ming van deze Stichting. De samenwerking met 

elkaar gaat nog steeds voortreff elijk. Als om 3 uur 

’s middags de bazaar stopt is binnen 3 kwartier 

alles opgeruimd en kan de ontmoetingsruimte 

weer voor andere doeleinden gebruikt worden. 

Alle vrijwilligers verdienen wat dat betreft een 

pluim. Loop eens een keer binnen. Wie weet ziet 

u iets waar u al jaren naar op zoek was. Of een 

mooi kledingstuk voor een koopje. Ook zonder de 

bazaar kunt u altijd binnen lopen.

ook de predikant en de organist 

kunnen betalen. Katholieken 

en protestanten gebruiken al 

40 jaar samen het kerkgebouw 

in Ommoord. In het begin was 

de samenwerking nog wel eens 

moeilijk, maar nu na al die 

jaren zijn ze naar elkaar toe ge-

groeid en is er een uitstekende 

samenwerking. Wij van de ba-

zaar zijn blij dat we deze loca-

tie van de Stichting Kerken Om-

moord mogen gebruiken. De 

bazaar kan niet functioneren 
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Henco loopt sinds januari 2016 mee in het bestuur 

en vanaf maart 2016 is hij voorzitter jeugd. Na mijn 

vraag hoeveel tijd kost het voorzitterschap begint 

Henco te lachen. Tja moeilijk te zeggen elke dag ben 

je wel met de club bezig, met de mail, facebook en 

app`s ,  je kijkt dagelijks even of er nog berichten 

zijn. Maar zo weet je wel wat er leeft. Doordat mijn 

zoon hier al lange tijd voetbalt en traint was ik al 

wel betrokken bij de club. 

Er zitten 5 mensen in het jeugdbestuur en je hoeft 

het dus ook niet alleen te doen. In totaal zijn er 40 

vrijwilligers betrokken bij de jeugd en elk heeft zijn 

eigen taak en het mooie is dat wij sinds het begin 

van het seizoen met 30% zijn gegroeid. De vereni-

ging bestaat sinds 1921, de naam Ommoord be-

stond nog niet, maar na allerlei fusies, te veel om 

op te noemen, heten we vanaf ± 1970 fc, N.R.C. en 

uiteindelijk s.v. Ommoord. SV Ommoord zit aan de 

Heidekruid 5 in Ommoord. Elke donderdag van 19.00 

tot 20.30 uur zijn mensen van het jeugdbestuur aan-

wezig en kunnen mensen zich persoonlijk melden.  

Henco had al verder al wat voorbereidend werk ge-

daan. Ik kreeg een A4tje waar alles wat volgens Hen-

co aan bod moest komen, en wat de club belangrijk 

vindt om uit te dragen, op staat. 

Henco vertelt:

Het ging de afgelopen jaren niet zo goed met de 

club, maar een aantal mensen hebben hun schou-

ders eronder gezet en we hebben nu alles wel weer 

goed op de rails. We hebben  afgesproken het vooral 

samen te doen. Weer wat moois van de club te ma-

ken en vooruit kijken.  Wij als jeugdbestuur hebben 

elke donderdag inloop, de deur staat open en dan 

kunnen trainers en spelers zo naar binnen lopen als 

ze iets kwijt willen. Elke derde donderdag van de 

maand geldt dat ook voor de ouders. Een open be-

leid voeren staat hoog in het vaandel. Als er wat is 

kom je naar ons en kijken wij of we het op kunnen 

lossen. Binnen onze vereniging hebben wij tevens 

een onafhankelijke  vertrouwens persoon, komt men 

er niet uit met het bestuur of trainer, gaat die de 

zaak bekijken.

Interview met Jeugdvoorzitter Henco van den 
Brink van SV Ommoord.

SV Ommoord
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Wat we vooral belangrijk vinden 

dat er weer een stukje beleving en 

plezier is. Vooral voor de jeugd is 

dat zeer belangrijk. Deze groep 

wil met plezier voetballen en niet 

te hoog of te laag zijn ingedeeld. 

Goede communicatie is hierbij 

een must. Voor de teams zijn er 

teams apps aangemaakt, zodat 

iedereen mee kan kijken hoe al-

les gaat. Hoe laat is de training 

en hoe laat beginnen de wed-

strijden. Gaat de wedstrijd door 

of wordt het door weersom-

standigingen  afgelast.  Maar ook 

leuke dingen worden gedeeld, zoals fi lmpjes over 

de wedstrijden etc. Het leeft weer en dat is leuk. 

Het is belangrijk dat elk jeugdteamlid het naar 

zijn zin heeft. Er is een actieve activiteiten com-

missie, daar zitten 5 mensen in,  die zich o.a. be-

zig houden met het organiseren van teamuitjes. 

Ze hebben een map gemaakt met allerlei leuke 

dingen voor de jeugd. 

Zoals in de bioscoop kijken naar een wedstrijd 

van het Nederlands elftal , of eens met elkaar 

naar de Kuip. (en ze zijn samen met de spor-

ters naar het Nederlands voetbal team geweest.) 

Maar ook andere dingen zoals bowlen, laser 

game etc. Ze doen dat in samenspraak met de 

trainers en ouders zodat deze uitjes gerealiseerd 

gaan worden. Het bestuur  vindt dit zo belangrijk 

dat wij ook fi nancieel daar een stukje van bijdra-

gen.

Uiteraard zullen ook de ouders een kleine bij-

drage moeten leveren. Natuurlijk zijn er ook 

verschillende activiteiten per afdeling aangepast 

bij de leeftijd van de sporters. Bij de f’jes doen 

we b.v. sinterklaas, bij de 10 en 11 jarigen hebben 

we Halloween gedaan. Met Halloween liepen ze 

door de wijk hier, wat bijzonder leuk was. We 

voelen erg betrokken bij de wijk. Er zijn er die 

ons sponseren en zijn blij dat ING. ons nog 3 jaar 

wil ondersteunen. Met de C junioren onder de 15 

jaar zijn we naar Celtic geweest, daar hebben wij 

al jaren een samenwerkingsverband mee. 

Om en om per jaar is de uitwisseling, nu was het 

onze beurt om daar heen te gaan. Op zaterdag 

hebben wij daar in het stadion een wedstrijd van 

Celtic gezien en op zondag hebben wij een wed-

strijd gespeeld tegen een jeugdteam dat dit jaar 

ook weer op ons Internationaal jeugdtoernooi 

meedoet. We hebben gelukkig ook goede con-

tacten met de verenigingen in onze omgeving, je 

hoeft elkaar niet te bijten, samenwerken kan in 

verschillende vormen. Een keer wat doeltjes van 

elkaar lenen, meedoen met een pilot van KNVB 

organiseren. Een toernooitje spelen is vooral 

voor de  jongste jeugd erg belangrijk. We pro-

beren het zo te regelen, ook al dat soms lastig, 

dat iedereen een keer een thuistoernooi heeft.  

Dit jaar doen wij op 26, 27 en 28 mei weer mee 

met de “Dutch Soccer Youth Cup” Dat is een 

toernooi wat georganiseerd wordt bij een aantal 

verenigingen. Wij zijn hierbij een van de lokaties 

met de opening op vrijdagavond. (Het Mooie is 

dat er ook op onze locatie wordt gevoetbald.) 

Ongeveer 130 teams doen hieraan mee, dat bete-

kent dat we dat weekend hier een volle bak heb-

ben. Het is pittig, maar ook heel leuk. Een zestal 

dat er weer een stukje beleving en 
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van onze prestatieteams doen hieraan mee, maar 

ook bijv. Sparta, diverse Engelse clubs die op 

niveau spelen en natuurlijk Celtic uit Schotland. 

Wel een uitdaging van onze teams. Aankomend 

seizoen gaan wij in samenwerking met de KNVB 

Opleidingen onze jeugdtrainers verder intern op-

leiden Ook onze clubscheidsrechter worden in-

tern opgeleid. Verder werken wij samen met Kids-

voetbal, dat zijn de hele kleintjes van 2 tot 4 jaar. 

De trainer die dat doet kennen wij goed en mag 

ook ons terrein hiervoor gebruiken. Ook leuk 

voor ons om eventueel bij ons in te stromen bij 

de f`jes. Het is prachtig als je die kleintjes bezig 

ziet. Zodoende hebben wij het hele traject vanaf 

jongs af aan op onze eigen locatie. De volgende 

stap is keepers training op locatie. Henco haalt 

een van de junioren die net klaar zijn met trainen 

waar ik nog een paar vragen aan mag stellen. Zijn 

naam is Naguil Bodha en zit in de derde klas van 

de MAVO.

Naguil, voetbalt bij SV Ommoord, omdat hij hier 

in de kruidenbuurt woont. Hij is nu 15 jaar en 

voetbalt al 5 jaar bij SV Ommoord. Hij is bij de 

f`jes begonnen. Hij voetbalt omdat hij hier veel 

plezier aan beleeft. Lekker met vrienden tegen 

een balletje trappen en tijdens de wedstrijden 

proberen te winnen van je tegenstanders. Als ik 

een keer ziek ben probeer ik zo snel mogelijk be-

ter te worden om weer te gaan voetballen zo fi jn 

vind ik het. 

Ik vraag hem of hij nog een favoriete club heeft in 

Rotterdam, (Henco Lacht) nee niet echt zegt Nag-

uil, ik ben voor Ajax. Daar ben ik mee opgegroeid, 

door mijn vader, dus het is vanzelf zo gekomen. 

Geeft dat wel eens problemen bij de andere jon-

gens vraag ik. Soms wel, maar het valt wel mee 

hoor. Als ik vraag mis je nog andere dingen voor 

jongeren in Ommoord of een plaats om chillen 

zegt Naguil: Nee hoor voor mij is dat hier op het 

voetbalveld met de andere jongens.
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Ome Jan.

Ome Jan zoals hij in de speeltuin werd genoemd, 

was bijna 40 jaar actief voor de Wijkspeeltuin Om-

moord. Jan is afgelopen vrijdag, 20 januari totaal 

onverwachts aan een hartaanval komen te overlij-

den. Hij werd 78 jaar. Jan en zijn vrouw Wil waren 

bijna 50 jaar getrouwd en beheerden samen dage-

lijks de Wijkspeeltuin Ommoord. Naast zijn werk 

wijdde Jan veel tijd aan de Wijkspeeltuin en de laat-

ste 25 jaar gaf hij al zijn tijd aan de speeltuin, die 

naast de Wijktuin en bij de Einsteinplaats ligt. 

Ome Jan vertelde graag over de speeltuin, ook 

over het ontstaan van Ommoord, want er was 

zelfs ooit een buitenzwembad in Ommoord. 

Hij stond zeven dagen per week klaar. Ome 

Jan genoot met volle teugen van en met de 

kinderen, zeker nadat de speeltuin een paar 

jaar geleden werd gerenoveerd. Zijn vrouw 

Wil ontving in 2006 een lintje van de konin-

gin, voor haar vrijwilligerswerk. Jan helaas 

niet, al werden er grappen over gemaakt, 

dat ook hij wel een Appeltje van Oranje had 

verdiend.

Voor dit jaar staan weer leuke activiteiten ge-

pland in de Speeltuin. Door Jan en Wil samen met 

andere vrijwilligers al voorbereid. Ze keken er bei-

den naar uit, naar het nieuwe seizoen. De speel-

tuin blijft gewoon open. Op zaterdag 11 maart a.s. 

doet de Speeltuin mee met NLdoet. Dan wordt de 

Speeltuin zomerklaar gemaakt. Natuurlijk kunnen 

Wil en haar medevrijwilligers hiervoor nog hulp 

gebruiken.

De Speeltuin ligt aan Einsteinplaats 889, 3069 TJ 

Rotterdam

zelfs ooit een buitenzwembad in Ommoord. 

kinderen, zeker nadat de speeltuin een paar 

dat ook hij wel een Appeltje van Oranje had 

Peter Buisman

Ome Jan
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Na een jaar hard werken om hun droom te realise-

ren, presenteerden zaterdag 21 januari 2017 ruim 

honderd “Kern met Pit” buurtprojecten de resulta-

ten. Tijdens deze feestelijke bijeenkomsten in het 

hele land, is in elke provincie één project gekozen 

tot trofee-winnaar. In Zuid-Holland was de hoogste 

waardering voor het project “Pop up to Grow up” 

van Stichting tot behoud van de historische buiten-

plaats Ockenburgh (Loosduinen-Zuid-Holland). Het 

Ommoordse project “Kleine Kip” behaalde de derde 

plaats in Zuid-Holland.  De beloning voor het pro-

ject “Kleine Kip” is het predicaat “Kern met Pit”, een 

mooi juryrapport en € 1.000,- voor de uitvoering van 

het project. 

“Kleine Kip” is een project van de Ommoordse 

Bewonersstichting De Witte Bollen, dat ook al in 

2014 het predicaat “Kern met Pit” behaalde voor 

het geheel restaureren van de “Grote” Ommoord-

se Kip bij Kinderboerderij “De Blijde Wei”. 

Kern met Pit daagt mensen uit die een droom 

hebben voor hun eigen buurt, dit binnen een jaar 

te realiseren. Het kan om allerlei ideeën en ini-

tiatieven gaan: van het opzetten van 

een buurtmoestuin tot het organise-

ren van een dorpstoneelstuk. Kern met 

Pit is een initiatief van de Koninklijke 

Nederlandsche Heidemaatschappij 

(KNHM).

De “Kleine Kip” is in 2015 door de Om-

moordse kunstenaar Ton van Zuuren 

ontworpen als replica van de Ommoord-

se Kip, het bekendste kunstwerk van 

Ommoord de “Grote Kip”. Het project 

is een initiatief van de Ommoordse be-

wonersstichting De Witte Bollen. Deze stichting 

beheert en onderhoudt met hulp van Ommoord-

se bewoners de kunst in de buitenruimte van 

Ommoord. Naast de Kip zijn dat De Witte Bollen 

(Briandplaats), De Paraplu (Stresemannplaats) en 

Scheidende Wegen (Albert Schweitzerplantsoen). 

De Kleine Kip is een project ter ondersteuning 

van de werkzaamheden van de Stichting.

Inmiddels zijn de laatste kippen gemaakt en heb-

ben we feestelijk afscheid genomen van Pameijer 

als maker van de Kip. Zij produceerde met hun 

cliënten 450 van het totale aantal Kleine Kippen. 

De verkoop van de Kleine Kippen loopt nog door 

tot en met mei 2017 bij Plus (Binnenhof), Jumbo 

(Hesseplaats), Karwei (Capelle XL) en de Kunst-

winkel PUUR (Binnenhof). Verder zullen we nog 

wat speciale momenten organiseren om de laat-

ste Kleine Kippen te plaatsen.,

Op het 40 jarig bestaan feestje (28 mei a.s.)  van 

de Kinderboederij De Blijde Wei wordt de laatste 

Kleine Kip, met een klein feestje, aan een Om-

moorder overhandigd. Dan is deze zeer succes-

volle actie ten einde en dan hebben we 850 Kleine 

Kippen een plaatsje gegeven.

Niemand had gedacht dat het er zoveel zouden 

worden.

Peter Buisman Foto’s: Siem Smit

te realiseren. Het kan om allerlei ideeën en ini-

De Kip
3e plaats voor

project Kleine Kip.
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Doelstelling: 

Ondersteuning van mensen die, doordat ze al ja-

ren van een minimuminkomen moeten leven of 

door andere oorzaken, in de problemen zijn geko-

men. Ons motto is delen: “mensen, die voldoen-

de hebben staan iets af voor mensen die aan het 

eind van de maand geen geld meer hebben om 

eten te kopen”

In gesprek met Henk en Marga Vat.

Henk vertelt: mijn vrouw is bij werkgroep zonder 

naam begonnen, ik niet. Maar toen ze eind 2015 

zaten met een vacature van secretaris en ze geen 

opvolging konden krijgen vroeg zij aan mij, wil jij 

dat doen. Ik heb toen gezegd, ik wil het wel doen 

maar slechts voor 1 jaar. Het is iets langer gewor-

den dan een jaar, maar er is een nieuwe secretaris 

gevonden en heb ik mijn functie neergelegd. 

De werkgroep is met Kerstfeest 1996 als een blik-

semactie begonnen en bestaat nu 20 jaar. Dit was  

voordat de voedselbank er was en is opgezet met 

het doel de mensen die het moeilijk hebben te 

ondersteunen. Er zijn ± 15 medewerkers. 

Marga vertelt: Ik wilde eerst bij de voedselbank 

gaan helpen, maar  dit vind ik wat directer. Hierin  

kan ik ook een stukje organisatie kwijt, zoals de 

bestelling doen, inpakken etc. De tijd die je kwijt 

bent is wisselend, elke dag wel een beetje. 

Het is bedoeld voor mensen die tijdelijk een 

beetje krap zitten. De adressen krijgen we via  

pastores, via maatschappelijk werk, via de werk-

groep Vluchtelingen Ommoord/Zevenkamp (VOZ), 

artsen en via Jeugdzorg.  Een maal per 2 maan-

den brengen we zo’n pakket. Het is  bedoeld als 

een arm om je schouder, steuntje in de rug. Dat 

zijn vaak ouderen die alleen AOW hebben of ge-

zinnen met een uitkering die krap zitten. Als de 

mensen van de voedselbank krijgen, stoppen wij 

en krijgen ze van ons geen pakket meer. Tenzij 

wij zeker weten dat die arm om de schouder nog 

echt nodig is. Ze krijgen een vast boodschappen 

pakket van € 30,00 en een enveloppe van € 20,00. 

Dat laatste  wordt gegeven, zodat de mensen ook 

nog een stukje zelf kunnen besteden. In dat vaste 

pakket zitten niet altijd de dingen die ze zelf no-

dig hebben zoals tandpasta of luiers. Rond kerst 

kijken wij of we er b.v. een cadeau kaart van een 

drogisterij of Hema erbij kunnen doen. Daarmee 

kunnen ze dan ook een eigen keuze maken. Het 

is niet ongelimiteerd, na 3 jaar krijgen de mensen 

een brief dat het gaat stoppen. Na 3 jaar moeten 

ze hun fi nanciën toch wel een beetje op orde heb-

ben. Onze vertrouwens personen die kijken dan 

of het nog nodig is. Wij leveren ook pakketten 

aan vluchtelingenhulp. Vluchtelingehulp heeft 

hun steunpunt in de Open Hof Kerk. 

Henk vertelt: wij verstrekken ook regelma-

tig noodpakketten. Stel je moet op je uitkering 

wachten, dat duurt ongeveer 6 weken, ondertus-

sen is er geen geld om iets te kopen. Ze krijgen 

dan 3 keer  een noodpakket als overbrugging. 

Deze adressen krijgen we hoofdzakelijk van MDR,  

Dock en MDA. Vergis je niet, er zitten soms schrij-

nende gevallen tussen. 

Wij komen in Ommoord, Zevenkamp en Nesse-

lande. Het lage Land heeft een eigen werkgroep, 

Werkgroep zonder naam
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Ik had er nog nooit over gehoord, dus ik ging op onder-

zoek uit. Ulrike van Tilburg kon mij daar de nodige infor-

matie over geven.

Zij vertelt: De overheid is van mening dat ouderen veel lan-

ger zelfstandig thuis moeten blijven wonen met hulp van 

familie, kennissen of buren. 

Dat blijkt niet altijd te kunnen. Stel dat je geen kinderen, 

familie of kennissen in de buurt hebt die je kunnen hel-

pen. 

Nieuw in Ommoord is een woonvoorziening waar zelf-

standige ouderen zo lang mogelijk de regie over hun eigen 

leven kunnen behouden. Je hebt als bewoner je eigen ap-

partement, in een veilige en betaalbare omgeving waar de 

zorg en gezelligheid altijd dichtbij is. Er is tevens een geza-

menlijke ruimte is beschikbaar.

De appartementen zijn in het verbouwde voormalig ver-

zorgingshuis De Schutse aan de Cordell Hullplaats in Om-

moord. Het gaat om zelfstandig wonen (zelf koken, etc.) 

Dat betekent dat je de huur en service kosten zelf betaald. 

Om daar te kunnen wonen heb je een lichte tot matige 

zorgvraag. Indien je deze zorgkosten niet zelf kunt beta-

len, kun je aanvraag indienen voor een PGB via de WMO 

(Wet Maatschappelijke ondersteuning) bij de Gemeente. 

Meer weten: u kunt bellen met naar Ulrike van Tilburg tele-

foon: 06-33586376

onze voorzitster Ditty Straat-

man heeft hun geholpen dit op 

te zetten.

Marga vertelt: We hebben con-

tact met de mensen die betrok-

ken zijn bij Open Hof Kerk in 

Ommoord en de Ontmoetings-

kerk in Zevenkamp. De Werk-

groep is niet verbonden aan een 

kerk , maar mogen gebruik ma-

ken van de faciliteiten van de 

Open Hof Kerk. Ze stellen ons 

daar gratis het gebruik van kas-

ten en de ruimte ter beschik-

king. 

Elke werkdag van 10.00 tot 11.30 

uur, uitgezonderd donderdag 

morgen kunt u bij de telefoon-

post in de Open Hof terecht 

om voedsel in te leveren, zoals: 

koffi  e, thee, rijst, blikken soep, 

blikken of potten

groente etc. Verse spullen zoals 

vlees, groente en fruit kopen 

we zelf in.

De groenteman van de Hesse-

plaats vraagt aan ons niet de 

hoofdprijs, hij houdt rekening 

met  voor wie we het kopenVer-

der schrijven wij in het kerk-

blad en krijgen zodoende ook 

nog giften binnen. 

Wilt ook noodlijdende wijkgeno-

ten helpen?

U doet dat door geld over te ma-

ken op gironummer 760 94 94, 

ten name van de Werkgroep Zon-

der Naam

Nieuw in Ommoord ”De ZorgButler”. 
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Ruim de helft van de Rotterdamse ouderen voelt 

zich eenzaam. Een op de vier heeft zelfs niemand 

om op terug te vallen. Daarom organiseert de ge-

meente bezoeken aan Rotterdammers van 75 jaar 

en ouder.

Via Opzoomeren is Stella in september 2016 in 

aanraking gekomen met dit project voor de wijk 

Ommoord. Het kost haar op dit moment 3 halve da-

gen per week.  Stella vertelt: De Gemeente Rotter-

dam schrijft brieven aan 75 plussers. Daarna pakt 

Buurtwerk dit op en selecteert de adressen. Wij, de 

vrijwilligers maken een telefonische afspraak met 

de mensen die interesse hebben om op bezoek te ko-

men. We hebben een pasje, het moet wel vertrouwd 

zijn natuurlijk. 

Tijdens het bezoek luister ik naar wat ouderen ver-

tellen over hun dagelijks leven, over wat ze graag 

anders zouden willen en wat ze nodig hebben. Ik 

vraag daarna of ze het goed vinden dat ik een vra-

genlijst in vul. Willen ze daarna nog dat er af en toe 

iemand langs komt voor een praatje, boodschappen 

doen of wat anders, dan zoek ik een maatje voor ze. 

Samen met dat maatje ga ik er dan langs en kijk of 

het klikt. Als er dingen zijn die mij opvallen, noteert 

ik deze tevens op de vragenlijst. De vragenlijst geef 

ik dan af bij mijn contactpersoon. Ik kom bij een 

dame van 88 om boodschappen voor haar te doen. 

De eerste keer wilde ze verder niets. Alleen maar ie-

mand die boodschappen deed. Ik doe nu op woens-

dag boodschappen. En nu belt ze op dinsdag, ver-

geet je mij morgen niet? De laatste keer zei ze zullen 

we nog even een kopje koffi  e drinken, je merkt dat 

ze het leuk vindt dat ik kom. 

Ik kwam bij iemand die de administratie allemaal 

in een laatje gooide, dan volgt er opvolg bezoek. 

We  vragen dan of ze het fi jn vindt  om daar hulp 

bij te krijgen en zorgen er wel voor dat de privacy 

goed gewaarborgd blijft. Is er echt wat aan de hand 

dan geef ik het door aan buurtwerk, ik ben geen 

deskundige. Die pakken het dan verder op. Al met al 

geeft het een fi jn gevoel dat je andere mensen kunt 

helpen. 

Ik vraag: Stel dat iemand dit leest en denkt ik ben 

nog geen 75 maar zou ook wel een maatje willen, of 

iemand die zegt, dit vrijwilligerswerk zou ik mij ook 

voor in willen zetten, kan dat? 

Ja hoor dat kan, je kunt contact op nemen met 

buurtwerk telefoon: 010-4553799 of info@buurt-

werk-alexander.nl 

In gesprek met Stella Kok over be-

zoek aan Rotterdammers in Ommoord 

van 75 jaar en ouder.
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Het lag in de bedoeling ook een vrijwilliger van 

de Jeu de Boules vereniging Les Francophiles 

(kortweg JdB) te interviewen. Door plaats en tijd 

gebrek van de redactie heeft dat nog niet plaats 

gevonden.

Dat het een bijzondere vereniging  is blijkt wel 

uit het feit dat ze in Rotterdam genomineerd 

zijn voor het beste leukste clubje van 2017 ge-

organiseerd door Rotterdam Sportsupport in 

samenwerking met Rijnmond radio en tv. Eind 

mei wordt bekend wie er dit jaar met de eretitel 

vandoor gaat.

Wij gaan natuurlijk allemaal stemmen, zou leuk zijn 

als een Ommoordse club wint.

www.rotterdamsportsupport.nl/onskluppie

Ze spelen op het sportcomplex Zwansnesse, naast de 

terreinen van voetbal vereniging SV. Ommoord. Jeu 

de boules kennen we allemaal van de plastic ballen 

gooien in het zand op het strand. Jeu de boules, of 

beter Pétanque, is echter veel meer dan dat strand-

spelletje. In het begin nog een hele opgaaf maar na 

een paar keer begint dat spel te boeien en komt van-

zelf de handigheid. 

De ruim 100 leden spelen op dinsdag, donderdag 

en zondag telkens om half twee in de middag. Ga 

eens langs, als u komt treft u altijd leden aan die u 

het spel uitleggen en met wie u kunt meespelen. De 

vereniging beschikt over 14 buitenbanen en 10 bin-

nenbanen. Die binnenbanen zijn gelegen in de hal 

(boulodrome) op het terrein waardoor het mogelijk 

is om bij regenachtig weer en in de wintermaanden 

toch te spelen. 

Les Francophiles

Adres:  Sportcomplex “Zwansnesse” Heidekruid 

5, 3068 RT Rotterdam - Ommoord

U kunt parkeren aan de kant van de Capelse-

weg of Heidekruid.

website: www.jbcesfrancopphiles.nl 
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Carlo heeft het een verstandelijke beperking en is 46 

jaar. Hij werkt in Ommoord in het Huis van de Wijk 

en tennist al 12 jaar in Ommoord. 

Jij werkt bij het Huis van de Wijk hè Carlo?

Ja in de Gulle Gans.

En vind je dat leuk?

Heel leuk, ga mensen helpen, koffi  e en thee voor 

ze zetten  en dat vinden de mensen fi jn.

Ze weten wie ik ben en dat ik mijn best doe.

Verder zit je ook op tennis?

Ja dat vind ik gezellig, soms ben ik wel moe van 

het werk, maar als ik er ben vind ik het heel leuk.

Vooral met de andere sporters, we maken ook 

grapjes met de trainers.

Kun je een beetje tennissen?

Ja hoor, ik heb ook al prijzen gewonnen en kan 

het best goed.

 

Interview met de moeder van Carlo,

Carlo heeft nog twee oudere broers, Carlo is de 

derde. Wis je vrij snel dat er wat aan de hand 

was. 

Nee in begin helemaal niet. Ik had twee kinde-

ren en merkte na een korte tijd dat hij anders 

was dan de eerste twee. Ik kreeg de opmerking 

je bent veel te fanatiek. Maar ik wist zeker dat er 

wat aan de hand was. Er was totaal geen begrip, 

het was een vreselijke tijd. Hij is op aandringen 

van mij heel wat keren onderzocht, maar ze kon-

den niets vinden. Je had ook totaal geen onder-

steuning, 

tegen-

woordig 

heb je 

onder-

steuning, praat-

groepen etc. waar je met gelijkgestemden kunt 

praten. Ik heb veel steun van mijn schoonzus 

gehad. 

Carlo is naar een gewone kleuterschool gegaan, 

maar was daar helemaal niet op zijn plaats. Uit-

eindelijk zijn we terecht gekomen op een school 

in Zuid, daar was een vrouwelijke directrice, haar 

antwoord was, je moet maar denken dat Hitler 

deze kinderen niet had laten leven. Dat zeg je 

toch niet tegen een moeder die het al moeilijk ge-

noeg heeft. Ik moest, zei zij, er wel rekening mee 

houden dat hij in een klas kwam waar ook kinde-

ren met het syndroom van Down zaten. Gelukkig 

was hij daar wel op zijn plaats. Het heeft wel 5 

jaar gekost voordat ik de erkenning kreeg wat er 

met Carlo aan de hand was. Ik heb wat gevoch-

ten voor hem. 

Toen wij het eenmaal wisten, en alles een plekje 

had gekregen, konden we er ook goed mee om 

gegaan. Foutje van de natuur werd er gezegd na 

onderzoek. Al bij al is het een fi jne knul gewor-

den. Ook mijn andere twee zoons gaan fantas-

tisch met hem om. Alles wat hij weet zit er goed 

in, Ik merk wel dat hij ouder wordt, hij zit nu, 

denk ik, aan zijn plafond. Nieuwe dingen doet 

steuning, praat-

Bewoners van Ommoord zijn divers, 

in dit artikel hebben wij het over 

Carlo en zijn moeder.
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Er zijn niet alleen 2 scholen voor het bijzonder onderwijs in Ommoord, de Piloot en de Regen-

boog, maar ook 2 verenigingen met een gehandicapten afdeling. Dat zijn Stichting Gehandicap-

ten Tennis Alexanderstad en Wion.

Jaarlijks gaan beide verenigingen collecteren voor fonds Gehandicaptensport Nederland.

Dit jaar is dat van 26 maart tot en met 1 april. Onderling zijn er afspraken gemaakt, zodat u er 

geen 2x mee wordt lastig gevallen. Alexanderstad zal volgens afspraak in de bloemenbuurt, distel, 

doornen. grassen en de binnenhof collecteren. Wion in de rest van Ommoord.

Een klein bedrag van het opgehaalde geld mag de club zelf houden. Alexanderstad laat 2 sporters 

die anders thuis moeten blijven mee gaan naar de 2daagse Nederlandse Kampioenschappen Ge-

handicapten Tennis in Assen.

hij wel maar blijven niet structureel zitten. Maar 

over muziek hoef je hem niets wijs te maken. 

Hij heeft veel cd’s, en vraag naar een cd of titel, 

hij pakt deze er feilloos uit. Carlo heeft na ZMLK 

school in Schiebroek gewerkt in een dagcentrum 

aan de Heemraadsingel. In 1978 zijn we verhuisd 

naar Ommoord. Hij kwam toen in de Viersprong 

terecht, waar ze ook chocolade maakten. Daar 

heeft hij het geweldig naar zin gehad. Dat mist 

hij nog wel eens hoor. Daarna heel even bij de su-

permarkt De Plus, dat was kort. Hij voldeed niet 

aan de eisen. Carlo kan niet alleen werken, het 

moet altijd onder begeleiding. Ik merk wel dat 

sommige die wat beter zijn dat wel kunnen, maar 

hoor ook dat die het werk helemaal niet fi jn vin-

den. Er wordt vaak te veel van hen verwacht. Ik 

denk dat je dan nog beter zoals Carlo kunt zijn. 

Aan hem kun je zijn beperking zien, zien ze niets 

aan je dan val je vaak tussen wal en het schip, 

er wordt dan veel te veel van ze verwacht. Dat 

vind ik voor hen zo sneu, daar heb ik echt mee 

te doen. Carlo werkt nu in het huis van de Wijk, 

misschien beter bekend als De Gulle Gans. Kom 

niet aan Carlo, ik ben een furie hoor. Ik liep 

hier in Omoord in het winkelcentrum langs een 

groepje van ongeveer 15 à 16 jarigen en Carlo zei 

iets  en werd uitgelachen. Ik zei doorlopen Carlo, 

niet reageren. Als hij weet dat ze hem uitlachen 

wordt hij boos en dat kan ongemakkelijk worden. 

Toen we terug kwamen stonden ze er nog, ben 

ik even naar ze toe gegaan en gevraagd waarom 

doen jullie dat nou, dat moet je nooit meer doen. 

Jullie hadden ook een broer of zus kunnen krijgen 

die net zo is als mijn zoon. Daar kwets je niet al-

leen hem mee, maar ook zijn moeder. Ik ga door 

het vuur voor hem, zijn broers ook hoor, en de 

kleinkinderen zijn gek met hem. Een van mijn 

kleindochters zei: Carlo is nu eenmaal zo gebo-

ren. Mooi hè.

In 2005, tijdens het sportjaar van Rotterdam 

organiseerden Alexanderstad op de banen van 

Tennisstadion Rotterdam in Ommoord de Ne-

derlandse Kampioenschappen G-Tennis. Buiten 

de wedstrijden werden er op een baan clinic’s 

gegeven en iedereen kon mee doen. Hij ging mee 

doen en vond het geweldig. Toen heb ik hem ge-

lijk opgegeven. Het leuke is dat nog steeds het-

zelfde trainers team actief is. Vaste gezichten is 

heel belangrijk voor mensen met een beperking. 

Nu doet hij mee met toernooien en clubkampi-

oenschappen. Verder gaat hij het ene jaar mee 

naar de driedaagse Speciale Olympics en het an-

dere jaar naar het Nederlandse Kampioenschap-

pen. Dit jaar zijn Nederlandse Kampioenschappen 

in Assen, ze zijn er al weer hard voor aan trainen. 

Gehandicapten sporters in Ommoord.
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1. Bijdrage

Je kunt maximaal 175 euro van Opzoomer Mee 

krijgen voor je straatactiviteit. Vul de aanmeld-

kaart in en stuur hem op. Binnen twee weken, 

soms eerder, weet je waar je aan toe bent en kun 

je aan de slag!

2. Een handig keetje

Stoelen, tafeltjes, tuingereedschap, bestek, spel-

letjes... Opzoomer Mee heeft acht keetjes vol 

met handige spullen en materialen voor straat-

activiteiten. Je kunt zo’n keetje gratis lenen. We 

brengen het keetje naar je straat en halen het na 

a› oop weer op. Kies een keetje en reserveer per 

telefoon 010 213 10 55.

Kies uw keetje

• Terraskeet (ontmoeting)

• Speelkeet (speeldag)

• Kluskeet (schoonmaken & op› euren)

• Dinerkeet (straatdiner)

•  Waterkeet (waterspelletjes)Eenvoudige spel-

regels Bedenk met de buren een leuke straat-

activiteit die de leefbaarheid van je straat ten 

goede komt.

•  Meld met vijf buren het plan aan bij Opzoomer 

Mee.

•  Nodig alle buren in je straat uit voor je straat-

activiteit.

•  Bewaar de bonnetjes van je aankopen een jaar. 

Opzoomer Mee neemt steekproeven ter con-

trole.

Voorjaar! Zomer! Tijd om weer naar buiten te gaan, 

tijd om weer te Opzoomeren.

Bedenk een leuke straatactiviteit, nodig alle buren uit en haal de onderlinge banden in je straat aan. Dat 

komt de leefbaarheid van je straat ten goede en zo help je mee om van Rotterdam een fi  jne stad te maken. 

Een vliegerwedstrijd? Ook dat kan!
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Nieuw!  Tenniskids blauw

•Leeftijd 2 tot 5 jaar

•€ 30,00 Voor 7 weken les

Opgave:mjhof1943@gmail.nl

Opzoomer start café in 

de Romeynshof.

Op dinsdag 18 april.

Inloop.

Met hapje en drankje
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Duidelijke communicatie, laagdrempelig en proactief.  
Administratief en technisch beheerder van 700 woningen in Ommoord!  

 

Telefoon  070-3248400
Mobiel  06-24847997
Email  geerlings@atrium-vgm.nl 
Frederik Hendrikplein 33, 2582 AX Den Haag, Nederland
www.atrium-vgm.nl  www.atrium-makelaars.nl

Nu ook verkoop- én verhuur makelaardij!

Binnenbanen & Buitenbanen

www.tennisstadionrotterdam.com

TENNISSTADION 
ROTTERDAM

VOORDELIG TENNISSEN 

T 101 420 65 76 Info@boo.nl www.boo.nl 

Ook uw advertentie

in Nieuws Ommoord?



 

Elke week diverse activiteiten voor jong & oud,  

groot & klein op het gebied van sport, cultuur,  

creatie en recreatie. Informatie punt voor  

al uw vragen & doorver wijzingen  

naar diverse instanties.

cursussen / lessen / bijeenkomsten romeynshof

Alarm (spoed) 112

Alarm (geen spoed) 0900 88 44

Red Een Dier 144

Deelgemeente 010 286 82 00

Gemeentewerken

Stadswinkel Prins Alexander 14010

Klachten buitenruimte 14010

ROTEB Vragen/Klachten 14010

RET Klantenreacties 0800 60 61

DCMR (Milieuklachten) 010 473 33 33

ENECO 0900 02 01

Storingsmeldingen 0800 00 72

Huurdersvereniging (HVO) 010 456 06 73

Romeynshof 010 420 40 99

Wijkbus Alexander 010 455 85 17

Bibliotheek Ommoord 010 421 66 31

Dock Ommoord, Anique Schelling 06 18 96 44 68

Doc.shop, jongeren infopunt 010 420 23 13

Maatschappelijke Dienstverlening Alexander

MDRplus Loket vraagwijzer 010 286 81 00

Stichting Buurtwerk Alexander 010 455 37 99

MDRplus Loket vraagwijzer 010 286 81 00

Stichting Buurtwerk Alexander 010 455 37 99

MAANDAG tijd contactpersoon

Formatiedansen 10:00-12:00 Mevr.Bruinstroop

Yoga-Pilates 10:30-11:30 Monique Lindeboom

Bridge 13:00-17:00 Mevr.Hamers

Enerfit,totale lichaamstraining 13:00-15:00 Saskia van der Valk

Enerfit,totale lichaamstraining 19:00-20:00 Saskia van der Valk

Popkoor Ojee 20:00-22:00 Mw.Klumpes

DINSDAG

Gemengd Koor Carajillo 19:15-21:45 Jos Vlietstra

Tai Chi Ch’ uan 18.00-20.00 Iona Zwennis

Smartlappenkoor 19:30-21:30 J. Merckens

WOENSDAG

enerfit 09:00-11:00 Saskia van der Valk

Repetitie Popkoor 4 You 19:30-23:00 Marjan Divendal

Tap Live, tapdans lessen 18:00-21:00 Arda Kort

SKVR danslessen 13:15-18:15 Dhr.P.jansen

Majong 19:30-22:30 Dhr.de Jong

DONDERDAG

Spreekuur  Vraagwijzer 10:00-12:00 Mevr. v.Zundert

Beweeg en Dans 10:00-11:00 Ria plazier

Rummicub 14:00-16:00 Dhr.Garritsen

Tap-Live,Tapdanslessen 19:00-22:00 Arda Kort

Salsa Lessen 19:30-21:30 Henry

Accordeonlessen op aanvraag Mevr.van Kesteren

Capella Rotterdam muziek 20:00-22:00 Mevr.Verhoef

LCC ACTIVITEITEN:

Marjolein Meijers met “Muziek”onder genot van een Hightea

Op zondag 14 mei 2017 aanvang 14.00 uur    kosten € 8,50

Dances of India - dansgroep Namahskar

Zondag 11 juni 2017 aanvang 14.00 uur    kosten € 5,00

Zaterdag 6 mei en 1 juli 2017

Salsafeest! Salsa Latin Party aanvang 20.00 uur    kosten € 6,00

Kaarten aan de bar info:010 4204099

Adres: JJ, Stresemannplaats 8, 3068 Rotterdam



Hier had uw advertentie kunnen staan. 
Nieuws Ommoord wordt in Ommoord huis aan 

huis bezorgt plus neergelegd in openbare ruimtes 

in Prins Alexander.

Wilt u meer weten over de advertentiemogelijk-

heden in Nieuws Ommoord? 

Neem dan contact op met info@boo.nl 


