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Bewoners Organisatie Ommoord
van, voor en door bewoners

Bij de voorplaat
De kerstgroep op de voorplaat is gemaakt door de
familie Mendivil uit Peru, het land van de
lama’s met hun lange nekken. Vandaar dat de
beeldjes, behalve het Kind allemaal een lange nek
hebben. Aan de kerststallen wordt in dit nummer
veel aandacht besteed, een mooi thema voor deze
tijd van het jaar.
In mijn kinderjaren, bij ons thuis, hadden wij een
eenvoudige kleine houten kerststal. Een houten
basis met een houten achterkant erop met een
gat erin waar een lampje doorheen kon en een

afdakje van dunne plankjes, alles met wat verf
op kleur gebracht. De beeldjes waren van gips
gemaakt en dus zeer kwetsbaar. Er was een Jezus
in de kribbe met daaraan zittend Maria, Jozef
stond erachter en twee herders en een os en wat
schaapjes. Inmiddels bestaat deze kerststal niet
meer en zijn de beeldjes
gesneuveld op één schaapje
na, zie foto!
Jan Kluiters
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Disclaimer/auteursrecht
De uitgave van Nieuws Ommoord (Bewoners Organisatie Ommoord) heeft geen winstoogmerk, dit wordt mogelijk gemaakt
door de financiële steun van de Gebiedscommissie van Prins Alexander c.q. Gemeente Rotterdam, maar dient om de algemene belangen van de inwoners van Ommoord te behartigen en te stimuleren.
De inhoud van de uitgave wordt door de BOO zorgvuldig samengesteld uit informatie die afkomstig is van diverse bronnen
zoals persberichten, openbare informatiebronnen en van de Historische Commissie “Ommoordse Polder”. Onze redactie
heeft waar mogelijk alle medewerkers, copyrights en rechten gerespecteerd. Als hierbij rechthebbenden niet zijn genoemd
dan bieden wij bij voorbaat hier voor onze excuses aan.
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Dit is de 3e en laatste uitgave van Ommoord Nieuws in het veelbewogen jaar 2020.
Wellicht dat er op dit moment iets meer bekend is met betrekking
tot een of meerdere vaccins om het ons in dit jaar in een wurggreep houdende coronavirus, ook wel bekend als covid-19, van het
lijf te gaan houden.
Wij hebben weer ons best gedaan om een aantal informatieve artikelen op te nemen, waarbij een artikel over kerststallen in deze
tijd eigenlijk niet mag ontbreken. Een ander artikel wat in het oog
springt, gaat over de aanleg van de verlengde A16. Het is een unicum om van dichtbij zo’n groot infrastructureel project te kunnen
volgen. Bouwkundig gezien staat men voor een grote uitdaging
waarbij sommige onderdelen uniek zijn.
Inmiddels is er ook meer bekend geworden over de Romeynshof.
Waarschijnlijk in 2024 zal begonnen worden met sloop en nieuwbouw. Uiteraard houden wij u via de nieuwsbrieven en Ommoord
Nieuws op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Wilt u de nieuwsbrieven ontvangen geef dan uw mailadres door
aan info@boo.nl.
Uiteraard wordt uw mailadres alleen gebruikt voor het toesturen
van de nieuwsbrief.

Nico Nekeman
Hoofdredacteur

Ommoord Nieuws is een uitgave
van Bewoners Organisatie Ommoord
en mede mogelijk gemaakt door
subsidie van de Gebiedscommissie,
adverteerders en tekstuele bijdrage
van bewoners van Ommoord

Redactie
•Nico Nekeman
•Marie-José van den Oever
•Truus de Kwaadsteniet
•Jan Kluiters
•Marijn van Dommelen
•Mary Gerritse

Vaste Bijdrage:
•Mary Gerritse. Werkgroep
Ommoordse Veld Open en Groen
•Historische Commissie
“De Ommoordse Polder” *
•Vormgeving
Marijn van Dommelen

Bestuur Bewoners Organisatie
Ommoord
•Fons Tacq, Voorzitter
•Jan Kluiters, Secretaris
•Rob Aalbers, Penningmeester
•Nico Nekeman, lid
•Philip Eijsman, lid
•Pia Rath, lid
Aad Tetter00, erelid
A Stresemannplaats 8,
3068 JL Rotterdam
T 010-420 65 76
E info@boo.nl
I www.boo.nl
F ommoordnieuws

Drukwerk
•Drukwerk Optima Grafische
Communicatie www.ogc.nl

3

Kerstgroepen verzamelen
melaars waarvan velen lid zijn van de vereniging
‘Vrienden van de kerstgroep.’

Via een mal
gegoten gips
en geschilderd.
Nederland
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Ik ben opgegroeid in een groot katholiek gezin,
mijn ouders hadden een, in die jaren heel bekende, zeer breekbare gipsen kerstgroep en wij
kinderen hadden een eigen groepje. Voor kerst
werd er een stal gemaakt en werden de figuren
geplaatst. De drie koningen mochten elke dag
een stukje opschuiven. Vreemd was dat er één
koning de hele reis op z’n knieën aflegde. Het
kindje mocht pas in de kerstnacht in de kribbe
gelegd worden.
Eenmaal getrouwd wilde ik ook een kerstgroep.
Het begon met een klein groepje, het volgend
jaar toch maar een grotere en zo ging dat jaren
door. Ik kocht veel mooie kerstgroepen op vakanties naar Frankrijk en Spanje en in Brussel op een
kerstmarkt met alleen
maar kerststallenverkoop.
Ook de wereldwinkels
hebben een enorme impuls gegeven
aan mijn verzameling. Vaak groepjes
uit Zuid-Amerika en
Afrika. In Nederland
zijn honderden verzaHoutsnijwerk van Ebbenhout. Tanzania

Waar komt de kerststal vandaan?
Twee van de vier evangeliën vermelden de gebeurtenissen rond de geboorte van Jezus. Lucas
schrijft over de reis van Jozef en de zwangere
Maria naar Bethlehem. Daar aangekomen vonden
zij geen plaats in de herberg maar in een stal.
Het kind Jezus werd na de geboorte in een kribbe
gelegd en zij kregen bezoek van herders die door
engelen op de hoogte gebracht waren van het
nieuws van de geboorte. Matteüs beperkt zich tot
het bezoek van wijzen uit het oosten die een ster
hadden gezien die in verband werd gebracht met
de pasgeboren koning der Joden. Als de wijzen
het kind hebben gevonden, knielen zij voor hem
neer en geven de bekende geschenken, goud,
mirre en wierook.

Blauwe groep. Aardewerk Mexico

Ontstaan van kerststallen
Onder een kerststal versta ik een groep losse
beelden, Maria, Jozef en het Kind. De eerste ons
bekende uitbeelding van de geboorte van Jezus
met los van elkaar geplaatste beelden dateert
uit 1289 Deze marmeren groep bevindt zich in de
Santa Maria Maggiore in Rome. Ze bestaat uit
Maria met het Kind, Jozef, ezel en os en de drie
koningen. Pas in de 16e eeuw vind je ook bij welgestelde particulieren kerstgroepen vaak gemaakt

door kunstenaars en heel kostbaar.
Na 1550 waren het de Jezuïeten die het tonen
van de kerstgroep een mooie manier vonden om
over de geboorte van Jezus te vertellen. Vooral in
de missielanden hebben zij dat gedaan en de inlandse bevolking ging die kerstgroepen namaken
in hun eigen stijl.
Na 1800 zien we in Zuid-Europa, Zuid-Duitsland
en Oostenrijk kerstgroepen van kleiner formaat
binnen de huiselijke kring verschijnen. In Nederland, waren die tot de jaren ‘80-‘90, vooral in katholieke gezinnen heel populair. Nu hebben ook
protestanten vaak een kerstgroep.
Voor onze verhuizing, een kleine
10 jaar geleden had ik ruim
400 groepen en heb veel aan tentoonstellingen rond kerst meegewerkt. Nu wonen we in een
flat en is er nog maar plaats
voor 150 kleinere groepen.
Vaak kun je zien uit
welk land een groep
komt. Bij een groep uit Alaska, is de
Koning van een
stal een iglo, os en ezel zijn ijsbeer Napolitaanse
en zeehond, de geschenken zijn vis- groep
sen en een dekentje, de figuren dragen dikke
bontmutsen. Bij een Afrikaanse kerstgroep zijn
geen schapen, vanwege de warmte daar, Peruaan-

Santons. Provence Frankrijk

se groepen hebben geen kamelen maar lama’s.
Russische groepen hebben geen ezel. Bij een Chinese kerstgroep hebben de figuren ook een Chinees uiterlijk.
Sinds ik geen nieuwe groepen meer kan plaatsen
ben ik mij gaan verdiepen in de schilderijen van
oude meesters, die heel vaak de aanbidding van
de herders en of de koningen hebben geschilderd.
Nu houd ik PowerPointpresentaties rond de kerst
met als onderwerp: Van de geboorte van Jezus tot
kerststal, aan de hand van schilderijen van oude
meesters.
				 Theo Roelofs

Goebel-Hummel.
Duitsland
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Hoe vierden jullie thuis kerstmis?
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Dit heb ik gevraagd aan een van onze bewoners,
Lunita Castillo.
Lunita is van Antilliaanse afkomst, geboren op
Curaçao. Haar moeder was joods en kwam van
Bonaire. Haar vader is gevlucht uit Venezuela.
Hij was afkomstig van een indianenstam die ook
joodse roots en gebruiken had. Dat betekende
dat er bij hen geen kerst werd gevierd. Maar omdat de kinderen in de buurt naar een katholieke
school gingen, waren ze verplicht om mee te
doen met de katholieke gewoonten. Lunita werd
als kind behoorlijk gepest, omdat ze klein was.
Haar ouders besloten toen dat ze ook kerst gingen vieren. Uiteraard niet zoals de katholieken,
met een kerststal. Lichtjes mochten wel, daar de
joden zelf het lichtjesfeest Chanoeka vieren. Het
kerstfeest werd vanaf dat moment gevierd met
een kerstboom en héél véél lichtjes en veel eten.
Het feest duurt drie dagen, 24,25 en 26 december.
Het begint na de kerstdienst van 19.00 tot 22.00
uur op 24 december, met het zingen van kerstliederen. Je doet je mooiste kleren aan en familie,
vrienden en buren schuiven daarna aan bij allerlei hapjes. De gastvrouw schept het eten op bordjes, er is muziek, drinken en er wordt gedanst.
Als bekend staat dat je lekkere hapjes hebt, schuiven ze ook het liefst voor een uurtje bij jou aan.
Specialiteit is zult van varkensoor en ayaca, eten
in bananenbladeren, dat oorspronkelijk afkom-

stig is van de indianen. Verder zoetzuur, tempura
en ham van een varken. Bij Lunita thuis werden
er dranken bij gepresenteerd, zoals ponche crema
(Antilliaanse eierpunch) en bier.

Noot: het lichtjesfeest Chanoeka vindt dit jaar
2020 min of meer tegelijk plaats met Kerstmis.
Chanoeka is voor joden net zo belangrijk als het
kerstfeest is voor christenen.
Marie-José van den Oever en Truus de Kwaadsteniet

Kerstgebruiken wereldwijd
Het kerstfeest vindt zijn oorsprong in het heidense midwinterfeest. Bij de winterzonnewende werd het terugkerende licht begroet met als
symbool de altijd groene boom met lichtjes. In de
bijbel wordt het kerstfeest niet genoemd. Vanaf
de vierde eeuw wordt het midwinterfeest in de
christelijke cultuur ingelijfd als viering van de geboorte van Christus.
Het kerstfeest is bijna overal een familiefeest,
een feest van ‘Komt allen tezamen’. Samen eten
hoort daar in elk geval bij. Daarnaast zijn er verschillende tradities in diverse culturen. In Angelsaksische landen komt de kerstman met
geschenken op zijn slee getrokken door rendieren. Zelfs in Australië, ook al is het daar
hartje zomer. In andere landen speelt ‘Santa
Claus’ een minder belangrijke rol en zijn er
andere bovennatuurlijke figuren als trollen,
heksen of Vadertje Winter.
Ook als men het kerstfeest viert volgens de
christelijke traditie zijn er flinke verschillen. In Polen, waar de overgrote meerderheid
van de bevolking katholiek is, wordt Kerstmis gezien als het belangrijkste feest van het
jaar. Op kerstavond wil iedereen thuis zijn met
familie. Vanaf de ochtend wordt in vrijwel ieder
huishouden gekookt en gebakken voor een traditioneel diner dat uit 12 of 13 gerechten moet bestaan. Het is gebruik om onder het tafelkleed wat
stro te leggen, als symbool voor de kribbe van
Jezus. Gebruikelijk is ook een extra plek met bord
aan de tafel voor een onvoorziene gast, als symbool van gastvrijheid en als plek voor eventueel
overleden familieleden. Na het diner worden cadeaus uitgedeeld en gaat men naar de nachtmis.
In Mexico begint het kerstfeest al op 16 december. Tot 24 december zijn er dan de optochten,
waarbij beelden van Maria en Jozef worden meegedragen. Er wordt nagespeeld hoe Maria en
Jozef op zoek waren naar een logeeradres. Op de

laatste dag wordt de baby Jezus meegedragen, die
op het einde van de avond in een kribbe wordt
gelegd.
Joden, hindoes en moslims vieren in principe
geen kerstfeest. Joden en hindoes vieren wel een
lichtjesfeest, Chanoeka en Divali. In een islamitisch land als Iran viert men rond die tijd ‘shab-e
yalda’, de langste nacht van het jaar. Er worden
noten en meloen gegeten en men maakt plezier
met dans en muziek. De ceremonie heeft haar
oorsprong in het oude Perzië van zo’n duizend
jaar geleden.
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Nu mensen veel meer over de wereld reizen en
zich vestigen in andere landen dan hun geboorteland, zie je dat tradities aan verandering onderhevig zijn. In veel Nederlandse gezinnen wordt
de traditionele sinterklaasviering vervangen
door een cadeautje onder de kerstboom. In veel
joodse, hindoestaanse en moslimgezinnen staat
tegenwoordig wel een kerstboom. Zo groeien
mensen langzamerhand naar elkaar toe en dat is
ook een mooie kerstgedachte.
Mary Gerritse-Deijsselberg

A16 zand, zand en nog eens zand
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Nu de werkzaamheden zijn gestart en het duidelijk is hoe het tracé gaat lopen, komt er een
ander aspect naar voren. Wij hebben nu de kans
om dit grote infrastructurele project van nabij te
volgen.
Het eerst wat opvalt is de gigantische hoeveelheid zand die met de aanleg gemoeid is. Bij Ommoord is dat goed te zien in de omgeving van het
Terbregseplein. Hier is een enorm zandlichaam
gecreëerd. In de richting van Gouda, langs de A20
ligt een hele lange rij zandzakken, nodig voor de
voorbelasting.

Dit zijn niet de zandwagens zoals wij die gewoonlijk zien, maar grote opleggers. Het aanvoeren
van deze gigantische hoeveelheid, gaat van de

Zand, zand en nog eens zand, vanaf het Terbregseplein strekt een grote zandvlakte zich uit, door
het Lage Bergse Bos richting Berkel en Rodenrijs
(Gem. Lansingerland) en verder langs de Doenkade tot aan de A13.
Al dit zand ziende ontstaat eigenlijk al snel de
vraag, hoeveel zand is het nu ongeveer en hoe
komt het allemaal ter plaatse?
Het gaat om ongeveer 4 miljoen kubieke meter
zand, dat wordt aangevoerd met, naar schatting,
200.000 vrachtwagens vol.

loskades in Nieuwerkerk aan den IJssel en de Keilehaven in Rotterdam naar de diverse stortplaatsen, waar ter plekke grote grondverzetmachines
voor de verdere verspreiding zorgdragen. Gemiddeld 25 vrachten per uur, zo’n 60.000 kuub zand
per week.

Loskade Nieuwerkerk

Waar komt al dat zand vandaan? Het zand is afkomstig uit de Noordzee en het Markermeer.

wordt het heien tot een minimum beperkt met
minder trillingen en geluidsoverlast tot gevolg.
Als alles is uitgegraven ontstaat er een grote, met
water gevulde bouwput die wordt gevuld met
grind. Het water in de bouwput dient voor de
noodzakelijke tegendruk.

Laden bij zandzuiger Faunus op het Markermeer

Niet al het zand is daadwerkelijk nodig voor het
nieuwe wegtracé, maar ook voor de aanleg van
wegomleggingen en een tijdelijke bouwweg.
Tijdelijke bruggen over de Rotte, de President
Wilsonweg en de Rottebandreef maken deel uit
van deze bouwweg.
In het Lage Bergse Bos en in het Terbregseveld
worden voorbereidingen getroffen voor de te boren tunnel onder de Rotte. Dat dit niet zomaar
een tunneltje maken is, blijkt wel uit het feit dat
er ondanks alle vooronderzoek en berekeningen
een vertraging is opgelopen bij deze werkzaamheden.
Rottemerentunnel
De 2 kilometer lange Rottemerentunnel, zoals
deze officieel gaat heten, is een puzzel van staal
en beton die hoofdzakelijk onder water tot stand
gaat komen.
Onder water......? Dat gaat als volgt:
Nadat er tot 15 meter diepte damwanden worden
geplaatst, wordt een 2 kilometer lange ongeveer
5 meter diepe geul gegraven. Zonder deze damwanden zou de slappe veengrond bij dieper graven niet onder controle te houden zijn.
Voordat de grond verder wordt uitgegraven, worden er zo’n 7.700 betonnen palen voor de fundering geplaatst. Dit gebeurt met een speciale
techniek waarbij holle stalen buizen de grond in
worden gedraaid die worden gevuld met wapening en beton. (Een soortgelijke methode is eind
jaren zeventig ook gebruikt voor de fundering van
een deel van de woningen in de Heidebuurt, dit
zijn zogenaamde ‘Franki palen’). Bij deze techniek

Op de funderingspalen komen vierkante betonnen palen te liggen, alles bij elkaar zo’n 50 kilometer. Hierop wordt een stalen wapening aangebracht waarop beton wordt gestort. Dit is een
speciale betonsoort die onder water kan uitharden. Bij dit omvangrijke ‘onderwaterwerk’ zullen
gespecialiseerde duikers een grote rol spelen. Na
het aanbrengen van dwarsverbindingen/wanden
zal het water weggepompt worden, waarna de
verdere opbouw van de tunnel zoals middenwanden, zijwanden en dak zal plaatsvinden.

Nadat deze ruwbouw klaar is zal er weer grond
over gestort worden en zullen bomen en planten
herplant worden.
De bouw van het viaduct over de spoorbaan en
de A20 is eveneens een bijzonder huzarenstukje.
De bouw zal plaatsvinden volgens de ‘Incremental Launching Method’ oftewel een techniek
waarbij de brug vanaf een vast punt in secties
naar de andere kant wordt geduwd. De overspanning is 400 meter per ligger/rijrichting. Deze methode zal voor het eerst in Nederland toegepast
worden. Aan de noordkant worden de secties
gebouwd en dan met een snelheid van ongeveer
een halve meter per uur ingeschoven, dit alles
terwijl het verkeer gewoon doorgang kan vinden.
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Informatiecentrum Expo A16
Heel veel interessante informatie is te krijgen
bij het informatiecentrum Expo A16 aan de Eekhoornplaats (bij de Rottebandreef) in het Lage
Bergse Bos of op de website Expo A16 Rotterdam.
In deze coronatijden is het verstandig om even
telefonisch naar de actuele bezoekmogelijkheden
te informeren, telefoon 0643396816.
Er is ook een plattegrond te verkrijgen met diverse QR-codes zodat u zelf op het door u gewenste
moment op verkenning kunt gaan.
Met goed weer is een fietstochtje langs het tracé
de moeite waard, het beste kunt u dan starten
ter hoogte van de rotonde bij autobedrijf Spiering
in Ommoord, richting Irenebrug, voor Irenebrug
rechtsaf langs de Rotte tot aan het bruggetje. Ga
het bruggetje over, aan de overzijde kunt u linksaf naar Expo A16 of rechtdoor via Lage Bergse Bos
richting Hillegersberg. Volg het fietspad richting
Grindweg (molenstomp rechts houden). Ga op de
Grindweg links en bij het eerste bruggetje (fiets-

pad) rechts. Volg dan de aangegeven omleidingroute richting Doenkade. Steek bij verkeerslicht
over en dan direct linksaf richting metrolijn. Volg
dan de omleiding richting Overschie/luchthaven/
Spaanse polder, ga vanaf de kruising Oude Bovendijk (gevaarlijke oversteek) verder via fietspad (rechterzijde) Doenkade. Aan het eind bij de
verkeerslichten kunt u dan langs de A13 tot de
eerstvolgende weg naar rechts, richting Berkel &
Rodenrijs aan het einde rechtsaf en u komt weer
bij de Doenkade.
Ook de volgende websites zijn het
bezoeken waard, u kunt hier veel
informatie, foto’s en video’s vinden.
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegenoverzicht/a16
https://www.a16rotterdam.nl
Bronnen:
AD Rotterdams Nieuwsblad, de Havenloods,
Rijkswaterstaat en GWW-bouw

Bezoek Expo A16 door bewoners
Karel en Coby Schenk
Daar ik zelf als redactielid van Ommoord Nieuws
zeer onder indruk was van het bezoek aan de
Expo A16, heb ik de familie Schenk gevraagd of
zij interesse hadden om met mij mee te gaan om
deze te bezoeken.
Dat hadden ze. Elke dag loopt Karel vanuit zijn
huis, dat bijna tegen de oprit staat van de nieuwe

weg, er langs en volgt hij de werkzaamheden. Hij
zag de aparte bouwweg voor zandtransport en
andere infrastructuur verrijzen. Ja dan wil je ook
wel eens zien hoe de hele weg aangelegd wordt.
Op dinsdag 6 oktober gingen we naar het Lage
Bergse Bos om de Expo te bezoeken.
Karel en Coby vonden de ontvangst door de twee
medewerkers van de Expo buitengewoon hartelijk
en kundig. We werden meegenomen via een virtueel overzicht van de polder waar de weg doorheen loopt. De geschiedenis daarvan maakte veel
indruk op ons. We zagen de ligging van de Rotte
en hoe van oudsher de bewoners leefden. Het af-

steken van veen waardoor er plassen ontstonden.
En later het bouwrijp maken van de grond om
er huizen te bouwen. Wij keken tijdens de film
vanaf een plateau op deze grote kaart. Na afloop
van deze film konden we beneden op de kaart
met een wagentje en koptelefoon op dit alles
nogmaals bekijken en ervaren. Alles komt voorbij.
Bijzonder is, de werkwijze hoe het viaduct in elkaar geschoven wordt. We konden vragen beantwoorden hoe wij bepaalde zaken zouden aanpakken. Coby had ze op 1 na allemaal goed, wat haar
een compliment van een medewerker opleverde.
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Alle bouwtechnieken komen voorbij, zoals de
bouw van de tunnel onder de Rotte. Ook interessant is waar al dat aangevoerde zand vandaan
komt. Doordat er niemand na ons kwam hebben
we er 2 uur kunnen doorbrengen. De Expo A16
Rotterdam is een echte bezienswaardigheid.
Noot; De Expo A16 Rotterdam is vanaf zaterdag 17
oktober tot nader order gesloten voor het publiek
i.v.m. aangescherpte maatregelen om het coronavirus terug te dringen..
			 Marie-José van den Oever-Hof

Ommoord vuurwerkvrij?
De afsluitende dag van 2020 wordt anders dan
anders. Voor het eerst geldt er een afsteekverbod
voor vuurwerk in Rotterdam. Uitgezonderd sterretjes of trektouwtjes mag er niks meer worden
afgestoken.
Wel mag er vuurwerk verkocht worden en zullen
vele kopers alsnog in de verleiding komen. Samen
met de boa’s van de Gemeente Rotterdam zullen
we hier streng op toezien.
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Nu al knallen
Ook in de aanloop naar december merken we dat
er al veel overlast is van vuurwerk. Dagelijks zijn

er harde knallen hoorbaar en komen we op straat
vernielingen tegen door vuurwerk. De knallen en
omvang van de vernielingen tonen aan dat het om
zwaar illegaal vuurwerk gaat. Levensgevaarlijk bij
het afsteken, maar nog gevaarlijker als het ligt opgeslagen in een woonwijk.
Vuurwerkmeldingen
Inmiddels ontvangen we vele meldingen rondom
vuurwerkoverlast. En daar zijn we blij mee. Hierdoor krijgen we een duidelijk beeld van locaties
en tijdstippen dat er vuurwerk wordt afgestoken.
Maar toch zijn we bij vuurwerkmeldingen vaak te
laat. Na de knal gaan de verdachten er snel vandoor. Doordat we steeds vaker foto’s en/of filmpjes
toegestuurd krijgen van melders, kunnen we de

vaak jeugdige verdachten herkennen. We verrassen ze dan met een huisbezoek. Spreken ze aan
op het gedrag, leggen de gevaren uit, doorzoeken
slaapkamers en waar nodig treffen we maatregelen. Als we vuurwerk vinden in een woning is
dat een gevaar voor de bewoners maar ook voor
de hele straat. Een woningbouwvereniging kan in
zo’n geval overgaan tot uitzetting van de bewoners. Iets wat ouders zich in deze tijd moeten realiseren. Jeugdigen bestellen illegaal vuurwerk heel
makkelijk via internet, waarna de postbode het
aan de voordeur bezorgt. Kijk dus in deze tijd wat
vaker onder het bed of in een kledingkast en let op
wat er wordt bezorgd.
Meld het ons
We roepen op om signalen van illegaal vuurwerk
te melden. Dit kan bij een buurman zijn die altijd
het mooiste en grootste vuurwerk afsteekt, of als
u ziet dat er grote dozen een woning in getild worden of als uw kind benaderd wordt om bijvoorbeeld een ‘cobra’, knalvuurwerk met de impact
van een handgranaat, te kopen. Dan horen wij dit
heel graag.
Wij begrijpen heel goed dat u niet graag een melding doet bij de politie via 0900-8844, maar het
kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op
0800-7000. Wij krijgen dan enkel uw verhaal en
kunnen nooit achterhalen wie de melding heeft
gedaan, waardoor u anoniem blijft.
Laten we met elkaar Ommoord vrijmaken van illegaal vuurwerk.
Wilt u weten wat wij als wijkagenten van Ommoord doen met uw vuurwerkmelding en wat wij
zoal tegenkomen? Volg ons dan op:
Instagram: @Wijkagenten_Ommoord

Portret van een informatrice
Truus werkte drie jaar bij boekhandel Donner.
Daarna kreeg ze voor ze vijf weken werk bij de
BOO. Na een half jaar moest ze afscheid nemen,
maar onverwachts kreeg ze een telefoontje of ze
toch nog een keer wilde praten. Natuurlijk! Ze
kreeg toen een contract voor een jaar en daarna
een vast contract, dat doorliep tot een half jaar
na haar pensioen. Een van haar taken was voorbereidingen maken voor het Opzoomerspreekuur.
Dat hield in: zorgen voor gepast geld, roze briefjes voor ontvangst, afspraken maken voor innen
en afrekenen, plakboeken verzorgen, archief bijhouden.
Ze heeft olieverfportretten gemaakt, zoals van
kinderen en kleinkinderen van bekenden,
ook een keer iemand in
Afrikaanse klederdracht
vanaf een heel oude
foto. Op haar 14e ging
ze naar gitaarles. De
leraar haalde haar over
om klassiek gitaar te leren spelen in plaats van
liedjes begeleiden. Toen
ze op Curaçao woonde
ging ze opnieuw les nemen, nadat ze lange tijd
niet gespeeld had. Ze moest daar een contract
tekenen om iedere dag een uur te studeren. Terug
in Nederland nam ze opnieuw les en studeerde
ook drie jaar theoretische vakken aan de Schumann Akademie. Nu is de gitaar wat meer op de
achtergrond.
Ze doet boodschappen voor haar vriendin, die 22
jaar geleden hoorde dat ze nog maar een half jaar
te leven had. Lunita heeft een aangrijpend levensverhaal, dat Truus voor haar op schrift stelde en
dat ze uiteindelijk als boek uitgegeven hebben.

Ondanks alles wat ze meegemaakt heeft is haar
vertrouwen op God de reden dat Lunita (Shenoa)
dit alles overleefd heeft. Ze zegt altijd: ‘Never
give up!’ Het boek heet: ‘Lopen op water,’ van
Lunita Castillo – ISBN 978-9-08603-100-9 en het is
onder andere verkrijgbaar bij bol.com.
Ze heeft jarenlang met haar naaste buurvrouw
gerummikupt, zodat die zich niet eenzaam voelde. Ook nadat ze verhuisd is naar een bejaardenhuis, bleef ze haar bezoeken.
Na haar pensioen kreeg ze tijd voor activiteiten
in haar kerk, de Evangelische Gemeente Om13
moord. Ze leidt een
multicultureel vrouwengebedsgroepje. Ze helpt
mee met activiteiten
voor migrantenvrouwen
van het Open Huis. Ze
doen daar onder andere
taalspelletjes, leesoefeningen, rummikup etc.
Truus heeft een training
gevolgd bij Cleansing
Stream, een interkerkelijke organisatie, die regelmatig een retraite houdt
in Delden. Iedere donderdag is ze bij de Voedselbank in de kerk. De kledingbank, waar ze soms
bijsprong, is er niet meer. Iedere donderdag is er
in een andere ruimte de Gebedsbank, van 11.00
– 13.00 uur. Truus is lid van het team. Iedereen
in de buurt, die behoefte heeft aan gebed en een
luisterend oor, is van harte welkom of kan een
e-mail sturen naar: gbb@evgom.nl
Wij zijn blij met vrijwilligers zoals Truus, die net
als de andere vrijwilligers (van de info BOO) , dagelijks voor u van half 2 tot half 4 aanwezig zijn.
T 010-4206576
E info@boo.nl

In gesprek met bewoners van de
wijk Ommoord
In maart 2018 is de huidige gebiedscommissie
(2018 – 2022) van start gegaan. Toen werd ook het
plan opgevat dat de leden van de gebiedscommissie in gesprek zouden gaan met bewoners uit alle
wijken om informatie op te halen voor de wijkagenda’s. Wat vinden de inwoners belangrijk voor
hun wijk en welke plannen moeten de komende
jaren gerealiseerd
worden?

Antoinette, Eric en Eline
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Najaar 2018 werd
in de Open Hof een
avond georganiseerd
waar drie leden van
de gebiedscommissie, te weten Eric
Heusdens, Eline
Duijn-Wickerhoff (lid
GC tot 12 december 2019) en Antoinette Roetgerink in
gesprek zijn gegaan
om ideeën op te halen. In samenspraak met de bewoners werd de
wijkagenda Ommoord opgesteld.
In maart 2019 was hiervan een terugkoppeling in
de Romeynshof. Ook dit was een zeer levendige
avond waar veel belangstelling voor was en waar volop
wel gediscussieerd.

Zoals de keuze voor de Molshoop als Huis van
de Wijk, de ontwikkelingen rondom de Romeynshof, de plannen voor het project ‘Ommoord van
het gas af’, het groenbeheer, de activiteiten van
Buurtwerk voor ouderen en jongeren, alle sportactiviteiten en ook alle prachtige bewonersinitiatieven die vanuit de wijk Ommoord worden
ingediend.
En zodra het weer mogelijk is hopen we natuurlijk weer veel bewoners te ontmoeten en te spreken.
Maar tot dan zijn de vergaderingen van de gebiedscommissie te volgen via www.gebiedscommissies.notubizz.nl , deze maand op 15 december 2020 vanaf 20.00 uur, en zijn alle leden
schriftelijk bereikbaar via gebiedscommissies@
rotterdam.nl
Tot gauw!
Antoinette Roetgerink
Lid gebiedscommissie Rotterdam Prins Alexander
amgls.roetgerink@gebiedscommissierotterdam.nl

Sfeerbeeld van terugkoppelingsavond in maart 2019

Helaas was een vervolgbijeenkomst niet mogelijk vanwege corona maar uiteraard
blijft de gebiedscommissie
betrokken bij alles wat er in
Ommoord gebeurt.

G E B I E D S C O M M I S S I E

P R I N S

A L E X A N D E R

Kennismaking met Ommoord:
Liefde op het eerste gezicht!
“Kijk mama! Daar staat een reiger langs het slootje! Hij probeert een vis te vangen!”
Dat riep onze oudste zoon Michiel toen wij in
voorjaar 1997 voor het eerst in Ommoord
kwamen, op zoek naar een huis. De keuze om in
de Kruipbrem
te gaan wonen
was toen snel
gemaakt. Een
echte ‘speelstraat’ en rondom veel groen.
We ontdekten
niet alleen dat
Michiel, Lucas, Koen en Freek (Kruipbrem 1998)
de wijk groen
was, maar ook dat alle voorzieningen op loopafstand of fietsafstand waren. Basisscholen, gezellige winkelcentra, verschillende sportverenigingen,
scouting die Katinka’s en op woensdag markt op
de Hesseplaats.
Ook de bibliotheek en muziekschool in de Romeynshof bezochten we vaak.
Daar waren trouwens later ook de timmercursussen en schaaklessen van Buurtwerk.
En met vriendjes naar kinderboerderij de Blijde
Wei in het Ommoordse Veld en in de zomermaanden liepen we natuurlijk mee met de
Avondvierdaagse. Een dorp in de stad!
En dat is Ommoord nog steeds! Mede
dankzij alle activiteiten en initiatieven
van de diverse verenigingen, organisaties en individuele bewoners in de
wijk.

Tot slot wens ik u alvast, mede namens alle leden
van de gebiedscommissie Prins Alexander, fijne
feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!
Antoinette Roetgerink Lid gebiedscommissie Rotterdam Prins Alexander
mgls.roetgerink@gebiedscommissierotterdam.nl
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Bewonersinitiatieven zomer 2020

Bewoners kennen elkaar en zoeken elkaar op.
Dat is duidelijk zichtbaar voor de leden van de gebiedscommissie Prins Alexander!

Die saamhorigheid is belangrijk, zeker
in deze periode. Daarom heeft de gebiedscommissie er alle vertrouwen in
dat het 50-jarige Ommoord een mooie
toekomst tegemoet gaat!

Foto Gebiedscommissie Prins Alexander, december 2019

G E B I E D S C O M M I S S I E

P R I N S

A L E X A N D E R

Vragenlijst werd persoonlijk bezorgd
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Enkele weken geleden hebben alle ERGO-deelnemers de zesde en laatste corona-vragenlijst thuis
ontvangen. Het is nog steeds indrukwekkend om
te zien hoe enthousiast alle deelnemers meedoen aan deze uitgebreide vragenlijsten! Bijzonder aan al deze vragenlijsten is, dat de bezorging
niet gedaan is door de postbezorger maar door
onze eigen ERGO-medewerkers! Vanaf de tweede
vragenlijst zijn zij elke keer op pad gegaan om de
vragenlijsten persoonlijk te bezorgen.
Het leuke hieraan is dat onze medewerkers de
wijk beter hebben leren kennen. Daarnaast was
het een goede afwisseling met het zittende werk
dat alle ERGO-medewerkers nu doen. Elke dag
zijn zij druk bezig met het invoeren van alle vragenlijsten en dat zijn er nogal wat!
Inmiddels is het ERGO-centrum weer open voor
deelnemers en hebben wij er in de tussentijd alles aan gedaan om een bezoek aan ERGO veilig
te maken. Zo houden wij ons aan de hygiënere-

gels en gebruiken wij mondmaskers wanneer wij,
vanwege het onderzoek, niet voldoende afstand
kunnen houden. Dit verloopt goed en wij zijn blij
dat wij onze deelnemers kunnen ontvangen in
deze onzekere tijden.
Over enkele weken hopen wij te starten met een
vervolgronde van ERGO-jong en ERGO-plus. Deelnemers uit deze groepen kunnen in de komende
weken een uitnodigingsbrief hiervoor verwachten. Deze ronde zal er. vanwege alle maatregelen,
iets anders uitzien dan men gewend is. Voorop
staat de veiligheid van onze deelnemers. Op onze
website kunt u vinden welke maatregelen wij
nemen(www.ergo-onderzoek.nl). Op die website
zullen wij binnenkort ook de resultaten laten zien van ons
corona-onderzoek.

Griepvaccinaties
Gezondheidscentrum Ommoord
Zoals elk jaar is het geven van de griepvaccinaties aan onze patiënten een grote logistieke
operatie die eigenlijk al
in mei begint.
Wij roepen in totaal
6000 mensen op voor
de griepvaccinatie en
zij ontvangen allemaal een uitnodiging
per post. We kiezen de
prikdata in oktober en
november en natuurlijk vragen we ons personeel
op hun vrije zaterdag hiervoor terug te komen.
Voor de uitnodigingen maken wij de lijsten al in
juni/juli, waardoor het helaas wel eens voorkomt
dat patiënten een brief krijgen die verhuisd zijn,
of erger nog, zijn overleden. Wij betreuren dit
zeer en proberen er dan ook alles aan te doen om
dit te voorkomen.
Op de dag van de vaccinatie beginnen we ’s mor-

gens al vroeg om alles klaar te zetten. De vaccins
moeten uitgepakt worden en de naalden moeten erop gezet. Een klaargemaakt vaccin met de
naald erop mag alleen nog dezelfde dag gebruikt
worden.
Daarnaast hadden we dit jaar het probleem met
de 1.5 meter afstand door corona. Daarom was
het niet mogelijk de vaccinatie in ons eigen gezondheidscentrum te doen en zijn we heel blij
met de medewerking van de Romeynshof. In de
theaterzaal hebben we alles heel goed kunnen
regelen!
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Al met al een grote klus, die wij met elkaar met
veel plezier uitvoeren.
We zijn heel blij dat alles zo goed en geruisloos is
verlopen.
Nu rest ons nog de vaccinaties aan huis.
Wat wij met elkaar ook met veel plezier doen.
En natuurlijk ook als het vaccin tegen corona
er is, hopen wij weer in de Romeynshof terecht
te kunnen zodat alles voor onze patiënten weer
goed geregeld kan worden.

Beleveniswijzer Ommoordse Veld
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Figuur 1 De foto van het beginscherm

In de vorige uitgave van Ommoord Nieuws kondigden wij de presentatie van deze beleveniswijzer aan. Helaas gooide de gedeeltelijke lockdown
roet in het eten.
Voorlopig zien wij geen mogelijkheid voor een
live-introductie op De Blijde Wei, dat komt in het
voorjaar of de zomer zeker nog een keer. Maar
omdat er in deze tijd wel heel veel gewandeld
wordt in het Ommoordse Veld, willen wij u vanaf
nu in de gelegenheid stellen om de beleveniswijzer te bekijken en de wandeling te volgen op uw
mobiele telefoon.
Op het beginscherm https://www.beleveniswijzer.nl/ommoordseveld/waterbeheer ziet u een
blauw vakje ‘Lees verder’ en een rood ‘Naar de
wandeling’.
Onder ‘Lees verder’ leest u allerlei informatie
over het waterbeheer in het Ommoordse Veld.
U ziet een hoogtekaart met alle verschillende
hoogten in het gebied en ziet dat het laagste

punt -6.65m onder NAP is, bijna het laagste punt
in heel Nederland. Door de lage ligging staan de
paden in het Ommoordse Veld soms onder water,
daar is niet zo veel aan te doen.
We liggen zo laag omdat het veen is afgegraven
voor turfwinning en omdat de natte veengrond
gevoelig is voor inklinking. U leest waardoor de
bodem nog verder zou kunnen dalen en wat er
gedaan wordt om dat tegen te gaan en welke beheersobjecten daarbij een rol spelen. De verschillende waterwegen worden besproken en u kunt
zien hoe het water door het Ommoordse Veld
stroomt.
Soms heeft het water in slootjes of op het pad
een vreemde roestbruine kleur. U leest dat dit
geen vervuild water is, maar dat het om kwel
gaat en wat dat dan is. Als u genoeg gelezen
hebt, kunt u rechtsboven op de pagina ‘Naar
wandeling’ aanklikken. Na een korte introductie
krijgt u eerst de mogelijkheid om een interactieve

toelichting te bekijken. Heel duidelijk wordt uitgelegd hoe u de wandeling van ongeveer 2,5 km
kunt volgen.
Zodra het mogelijk is beleggen we graag nog een
keer een bijeenkomst om met geïnteresseerden
de beleveniswijzer te bekijken en te bespreken.
Er zullen veel vragen leven bij bewoners over het
waterbeheer, misschien weten wij het antwoord.
Ook zullen er goede ideeën of opmerkingen zijn
waarmee we de beleveniswijzer weer kunnen
verbeteren. Het is onze bedoeling om de website
twee keer per jaar te updaten op grond van nieuwe informatie. We willen ook excursies organiseren waarop één van onze vrijwilligers de wandeling meeloopt. Ook dat moet nog even wachten
tot er minder restricties zijn aan de groepsgrootte. Als u geïnteresseerd bent in een excursie kunt
u dat wel vast bij ons aangeven via ommoordseveld@upcmail.nl.
In de toekomst willen wij nog meer informatie
aan de beleveniswijzer toe te voegen. Wij zijn van
plan de flora en fauna van het Ommoordse Veld

in kaart te brengen en meer informatie te geven
over de cultuurhistorische waarde. Het Ommoordse Veld is als laatste stukje van het oude
polderland in Ommoord iets om te bewaren. Wij
hopen dat de beleveniswijzer aan dit besef zal
bijdragen
Voorlopig zijn wij (een projectgroep bestaand uit
vrijwilligers van de Werkgroep Ommoordse Veld,

19

Figuur 2 Niet altijd droge voeten

Figuur 3 Stuwtje

de Historische Commissie De Ommoordse Polder en de Witte Bollen, met medewerking van de
Stichting Natuurstad, Stadsbeheer en Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard) trots
op het tot nu toe bereikte resultaat. De fraaie
vormgeving is gedaan door Karlo Bartels.
Heeft u opmerkingen of vragen? Mail dan naar
ommoordseveld@upcmail.nl. Deze gegevens
vindt u ook in het colofon helemaal onderaan het
deel ‘Overig’.

Herhaling/
data

Wilt u zo vriendelijk zijn om u aan te melden via de balie van het Huis van de Wijk als u wilt deelnemen aan een activiteit?
Dit in verband met de coronamaatregelen.

Huis van Wijk Ommoord
Sigrid Undsetweg 300
3069 BV Rotterdam
Tel. 010-421 27 22

12.00 - 13.30

Voor informatie, kosten en aanmelden: https://www.telekidsmusicalschool.nl/

Goosenflat
Goosenflat
Goosenflat
Goosenflat

Gerard Goosenflat

Gerard Goosenflat

Gerard Goosenflat

Gerard Goosenflat

Gerard
Gerard
Gerard
Gerard

zondag

maandelijks
3e
gratis
Ellemieke Vliegen, tel. 06-55942282
contributie per maand
contributie per maand
Ellemieke Vliegen, tel. 06-55942282
gratis
gratis
gratis
oneven weken
gratis / Info & afspraak: tel. 06-12280873
gratis
€ 1,00
€ 30,00 (20x) (via het Taalpunt)
gratis
€ 30,00 (20x) (via het Taalpunt)
€ 30,00 (20x) (via het Taalpunt)
€ 30,00 (20x) (via het Taalpunt)
gratis, geplande start: december 2020
€ 0,50
€ 30,00 (20x) (via het Taalpunt)
Ellemieke Vliegen, tel. 06-55942282
€ 2,00
€ 2,00
even weken
gratis
gratis
gratis
Voor informatie, kosten en aanmelden: https://www.telekidsmusicalschool.nl/
Voor informatie, kosten en aanmelden: https://www.telekidsmusicalschool.nl/

€ 1,00

RTL Telekids Musicalschool 10-14 jaar

20.30
20.30
16.00
21.30
10.00
11.00
12.15
16.00
17.00
18.00
21.30
10.15
11.30
11.45
13.15
14.45
15.30
16.30
20.45
10.00
10.45
12.00
12.00
18.00
20.30
10.30
12.00

19.00
19.30
14.00
20.00
09.00
10.00
11.15
12.00
10.00
16.30
19.30
09.00
09.30
10.30
12.00
13.30
14.00
15.30
19.30
09.00
09.45
11.00
10.00
16.00
18.30
09.30
10.30

-

13.30 - 15.30

maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag
zondag
zondag
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Gerard Goosenflat

Week van
Afwijkende locatie
de maand

maandag

gratis
gratis
gratis

Kosten/Informatie bij

Ontdek je creatieve talent! (schilderen, tekenen
en knutselen etc.)
Reizend Alzheimercafe
Power walking (Power Walking Club)
Country Line Dance
Vrouwen Koraal Capelle
Power walking (Power Walking Club)
Rotterdams bakkie (groep 1)
Rotterdams bakkie (groep 2)
Checkpoint Alexander
Consultatiebureau voor 55+
Dance Stars 8-13 jaar
Fotobewerking
Taalgroep Ommoord
Taalpunt (informatie over en inschrijven taallessen)
Taalgroep Ommoord
Taalgroep Ommoord
Taalgroep Ommoord
Op de thee bij Loes
KidsClub 8-10 jaar
Taalgroep Ommoord
Power walking (Power Walking Club)
Yin Yoga (groep 1)
Yin Yoga (groep 2)
Quiltgroep
Jongeren MeetUp 8-11 jaar
Jongeren MeetUp 12-16 jaar
RTL Telekids Musicalschool 4-6 jaar
RTL Telekids Musicalschool 7-9 jaar

ma. t/m vrij. 09.00 - 15.00
maandag
10.00 - 12.00
maandag
13.30 - 15.00

Spreekuur Vraagwijzer
Koersbal
Tablet- en smartphonecursus

Tijd

Dag

Wijk Ommoord

Vaste activiteiten Prins Alexander kinderen, jongeren en volwassenen
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Kent u Buurtwerk al?
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U vindt ons onder meer in de Huizen van de Wijk
in Prins Alexander, dus ook in Ommoord. Het
Huis van de Wijk is gevestigd aan de Sigrid Undsetweg 300. We organiseren er allerlei leuke en
gevarieerde activiteiten voor u als wijkbewoner,
maar ook de kinderen en jongeren in Ommoord
hebben we veel te bieden. In ons activiteitenprogramma vindt u alle activiteiten die wij op dit
moment hebben. Uiteraard breiden we de programmering steeds verder uit. Nieuwe activiteiten maken wij onder meer bekend via onze Facebookpagina ‘Buurtwerk Ommoord’, maar houdt
u ook zeker het stoepbord voor het Huis van de
Wijk in de gaten.
Maar we doen nog veel meer. Graag vertellen wij
u in deze uitgave van Ommoord Nieuws over één
van onze andere werkzaamheden. Dat betreft de
75+-huisbezoeken.
De gemeente Rotterdam en Buurtwerk vinden het
erg belangrijk dat het goed gaat met de ouderen

in Prins Alexander. Daarom kunnen de 75-plussers in de wijk Buurtwerk aan hun deur treffen.
De 75+-huisbezoeken vinden namelijk nog steeds
doorgang, maar wel in aangepaste vorm.
In normale omstandigheden komen we bij alle
75-plussers in huis voor een huisbezoek, maar in
verband met corona is dat nu helaas niet mogelijk.
Wel komen we bij de 75-plussers aan de deur
voor een gesprek waarbij we een korte vragenlijst met u als 75-plusser invullen. We komen niet
binnen en houden uiteraard gepaste afstand,
maar horen wel graag aan de deur hoe met onze
75-plussers in de wijk gaat. Als we aan de deur
komen, kunnen wij ons altijd legitimeren.
Hebt u een hulpvraag, wilt u informatie of zou
zelf graag als bewoner een activiteit willen organiseren in de wijk? Neem dan contact met ons
op. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0104553799. Wij maken heel graag kennis met u.

Geschiedenis van kinderboerderij
‘De Blijde Wei’
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Hoe het begon
Kinderboerderij ‘De Blijde Wei’ bestaat uit de
opstallen van twee voormalige boerenbedrijven,
Bergse Linker Rottekade 435 en 436. Beide bedrijven hebben een zeer verschillende geschiedenis.
Wie woonden daar? Wie waren eigenaar? Wat
was er voor die tijd? Op deze vragen proberen we
een zo compleet mogelijk antwoord te geven. We
gaan terug naar de tijd lang voor het ontstaan
van de Prins Alexanderpolder.
De Ommoordsche Wip Watermolen
Op de Rottekade, pal voor de huidige kinderboerderij, stond een molen: de Ommoordsche Wip
Watermolen. Samen met de molen die bij de huidige Varenhof stond, zorgden ze voor de bemaling van de Ommoordse Polder van 1559 tot circa
1874.
In het begin van de 19e eeuw bestond dit gebied
uit grote plassen, ontstaan door turfwinning.
Langs de Ommoordsche Rottekade waren wel

Familie Romeijn
Leden van de familie Romeijn woonden al in de
17e eeuw in dit gebied en hadden vaak het beroep
watermolenaar. In 1694 al, was ‘een Romeijn’ molenaar op de Ommoordsche Wip Watermolen. En
op de ‘Ommoordsche Achtkantige Watermolen’
die nabij de huidige Varenhof stond. Het geslacht
Romeijn gaf hun naam aan de metrohalte en het
wijkgebouw Romeynshof.
Onteigening
Door intensieve turfwinning ontstonden dusdanig grote veenplassen, dat zelfs de twee molens
in de Ommoordse Polder het niet droog konden
malen. In 1865 werd de onteigeningswet in werking gesteld. Van de 322 eigenaren gingen 317
over tot minnelijke schikking, terwijl van de 5431
te onteigenen kavels slechts zeer weinige langs
de wettelijke weg moesten worden onteigend. In
de jaren die daarop volgden, werden de plassen
drooggemalen door vier stoomgemalen: drie

Waar nu de sloot tussen de beide delen van de kinderboerderij
ligt, lag vroeger de molensloot.

wipwatermolen (beeldbank.rws.nl)

stukken ‘droog’ gebleven, o.a. om te voorkomen
dat de Rottekade zou instorten en doorbreken. Al
in 1843 werden plannen gemaakt voor bedijking
en droogmaking van de plassen.
De beide watermolens in Ommoorden waren in
een dusdanig slechte toestand, dat werd besloten
ze te ruimen.

onder- en één bovengemaal. De verkoping van de
drooggemaakte gronden vond plaats in vijf verkopingen tussen 1874 en 1875.
Na de droogmaking
In maart 1875 werd de vijfde ‘Openbare Verkoping Onroerend Goed’ gehouden. Dit betrof een
deel van de drooggevallen gronden in de Prins-
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Alexanderpolder. Het perceel
waar later de boerderij Bergse
Linker Rottekade 435 zou verrijzen werd aangeboden als
perceel nummer 16. Dit werd
eigendom van Anna Koch. Vanaf eind 1875 wordt het boerenbedrijf door diverse pachters
gerund. Later wordt Anna van
der Hoeven eigenaresse van dit
perceel, haar zoon laat in 1938
het woonhuis voor fl. 15.000, vernieuwen omdat het bouwvallig was. De laatste pachter was Dirk van den Berg, hij
overleed in 1974. De kavels zijn
dan al in 1964 onteigend door
de gemeente Rotterdam. Dirks
kinderen hebben het boerenbedrijf afgebouwd. Daarna kwam
Ruud Bredius op de boerderij
wonen, hij werd de eerste beheerder van kinderboerderij ‘De
Blijde Wei’.
Noodwoning
Bij Bergse Linker Rottekade 435
werd in 1950 een houten noodwoning gebouwd. Daar woonden Theo Hofman met zijn
vrouw Grietje Slob. Grietje was
de dochter van Dirk Slob, die op
nummer 436 pachter was. Het
echtpaar kreeg acht kinderen,
door de vele kinderen moest er
telkens een stukje bijgebouwd
worden.

Kaart van een deel van de Ommoordschepolder 1853 (Ommoorden Hoog), ingekleurd
door Geert Bos.
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Op het land van Dirk van den Berg. Op de wagen met paarden: Dirk jr., op de tractor:
de oudste broer van Dirk (ca. 1965)

In het volgende Ommoord
Nieuws wordt deel 2 van de geschiedenis van ‘De Blijde Wei’
gepubliceerd.
© Historische Commissie “De Ommoordse Polder” ommoordsepolder.nl
V1.1 27-02-2020
Bergse Linker Rottekade 435 met rechts de noodwoning van Hofman, op de achtergrond
de voormalige Ommoordseweg. Van de flatwijk Ommoord is nog geen spoor te bekennen.

Geen plukdag in de boomgaard
Ommoordse Veld
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In het vorige blad kondigden wij aan dat er op 11
oktober fruit geplukt zou worden in de boomgaard van het Ommoordse Veld en de boomgaard
op de kinderboerderij. Door en voor de bewoners van Ommoord was de bedoeling. Vorig jaar
hadden wij enorm veel fruit, vooral in de oude
boomgaard op De Blijde Wei. Dit jaar bereidden
wij ons voor op een nog grotere oogst, de nieuwe
boomgaard is weer een jaar verder en alles leek
goed te gaan. De Blijde Wei had 15 prachtige
pluknetjes gekocht waarmee bewoners onder
toeziend oog van onze werkgroep zelf aan de slag
mochten. Helaas liep alles anders dan verwacht.
In september werd duidelijk dat er veel minder
fruit aan de bomen zat dan vorig jaar, alleen een
Zwijndrechtse wijnpeer in de nieuwe boomgaard
en een goudrenet in de oude bleken een redelijke opbrengt te hebben. Reden om maar niet
veel reclame meer te maken voor deze activiteit.
Dat was maar goed ook. Zat op 1 oktober de perenboom nog vol peren, op 11 oktober waren er
nog maar een paar over. Tot overmaat van ramp

waren de coronamaatregelen aangescherpt zodat
we niet met bewoners op De Blijde Wei mochten
plukken.
Waarom er zoveel minder fruit is dit jaar weten wij niet. Op internet worden allerlei redenen
genoemd: te warm al vroeg in het jaar, te nat in
juli en te droog in augustus. De medewerkers van
de kinderboerderij hebben op de vrijdag voor het
plukken een grote zwerm halsbandparkieten in
de perenboom gezien en misschien waren we ook
wel aan de late kant. Onder invloed van klimaatverandering kan het fruit tegenwoordig wel tot
twee weken eerder rijp zijn.
Onze werkgroepleden hebben nog wel de goudrenet leeggeplukt, de kinderboerderij heeft de
appels aangeboden op het stalletje met fruit en
groente uit de omgeving dat zij tegenwoordig
hebben staan.
We zullen volgend jaar in september oogsten en
hopen maar op een betere oogst om te delen met
de bewoners van de wijk.

Bankjes Ommoordseveld en
Pr. Wilsonweg
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In deze bizarre coronatijden hebben wij als Ommoorders ons gelukkig mogen prijzen met het
vele groen en ruimte in onze wijk. Heerlijke plekken met veel natuur en ruimte zijn natuurlijk de
Wijktuin en het Ommoordse Veld. Het stil genieten van de oude poldernatuur is goed voor de
geest. Helaas was er een veel gehoord nadeel......
er zijn in dit prachtige gebied te weinig bankjes,
waardoor met name de oudere bewoners van
onze wijk niet optimaal konden genieten. Immers
ouderdom gaat helaas vaak gepaard met afname
van de conditie en mobiliteit. Dankzij een initiatief van gemeenteraadslid Benvenido van Schaik,

woonachtig in Ommoord, zal de gemeente het
aantal bankjes in en rond het Ommoordse Veld
flink uitbreiden. In samenwerking met de BOO
heeft een inventarisatie plaatsgevonden en zal op
strategische plaatsen een nieuw bankje worden
geplaatst dan wel worden verplaatst, zodat er
optimaal van dit unieke stuk natuur genoten kan
worden. Ook langs de President Wilsonweg zullen een paar bankjes worden bijgeplaatst zodat er
meer rustpunten komen.
In de volgende uitgave komen wij hier nader op
terug.

Kunstkring Prins Alexander
in Coronatijd
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Hoe houd je een vereniging levend in coronatijd?
naast zijn er nieuwe plannen ontwikkeld. InmidEen vraag waar vast veel besturen mee worstedels ook al afgerond, de actie Kunst voor het
len. In het ‘normale’ leven heeft de Kunstkring
Raam. Kunstenaars zetten hun werk voor het
Prins Alexander maandelijks een gezellig en leerraam en via sociale media worden bewoners van
zaam Kunstcafé in de Ommoordse Schalm aan de
Ommoord uitgenodigd om er eens langs te lopen
Dawesweg. Dat is al maanden niet meer mogelijk
en te genieten. Een kleine verrassing tijdens de
en het bestuur heeft besloten dat ook niet meer
soms eenzame wandeling tijdens de lockdown.
voor januari 2021 op te starten. Elk jaar is er een
Een ander voorbeeld een ansichtkaartenactie.
Kunstroute, Kunstpodium in het Prinspark en een
Leden leven zich creatief uit en maken mooie
Ommoordse
ansichtkaarten.
Kunstmarkt.
Het bestuur orIs allemaal
ganiseert daarna
in 2020 niet
het toesturen
doorgegaan,
aan leden en
maar staat
niet-leden om
prominent
hen een hart
op de agenda
onder de riem te
voor 2021. Elk
steken. Natuurkwartaal wislijk maakt de
selen kunstekunstenaar niet
naars schilalleen een mooi
derijen en 3D
plaatje, maar
kunstwerken
schrijft er ook
in de wisseleen lieve, serilocaties, zoals
euze of andersRomeynshof,
zins hartverwarEtalage van het Atelier onder in de Einsteinflat met bloemen van kunstenares Ira
Huis van de
mende tekst bij.
Wijk de Molshoop, Gerard Goosenflat en andere
In het vorige nummer van Ommoord Nieuws las
locaties (totaal 20 in heel Prins Alexander). Een
u al dat de jaarlijkse Kunstmarkt Art Sales 2020
drukke en actieve vereniging de Kunstkring, maar
noodgedwongen helemaal digitaal is gedaan.
als al die mooie locaties gesloten zijn, wie kijkt er
Gelukkig was dat heel succesvol. Ruim veertig
dan naar de geëxposeerde kunstwerken? Ondanks
kunstwerken vonden hun weg naar een nieuwe
dat alles blijft de Kunstkring wel exposeren in de
muur, een nieuw thuis. Er zijn nog meer acties
wissellocaties, zij het voor veel minder kijkers.
die de Kunstkring doet in deze tijd van vooral
Het bestuur van de Kunstkring heeft in de 1ste
‘binnendagen’. Een uiting die nu heel erg opvalt
intelligente lockdown (april) en in de 2e gedeelvoor Ommoorders die even buiten een wandeling
telijke lockdown (oktober) alle leden persoonlijk
maken zijn de etalages van ons Atelier onder in
gebeld met vragen over gezondheid en creatieve
de Einsteinflat. Deze krijgen de komende tijd nog
activiteiten. Leden met een groot probleem kreextra aandacht voor de feestdagen van decemgen daarna een bloemetje thuisbezorgd. Daarber. Loop er eens langs en weet dat de Kunstkring

Prins Alexander, ook in Ommoord graag de bewoners voorziet van kleine verrassingen.
Wilt u meer weten of lid worden van de vereniging Kunstkring Prins Alexander, mail dan naar
secretaris@kunstkringalexander.nl
Ansichtkaart van een kunstwerk

Peter Buisman
Voorzitter van Kunstkring Prins Alexander
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Eindelijk! Lang gewacht….
Eindelijk is het dan zover! We gaan het gebouw
aan de Thomas Mannplaats 301 onder handen
nemen om er een mooi hospice van te maken. 16
November zal alles leeg worden gehaald en worden gesloopt, om vanaf begin december aan de
opbouw te gaan beginnen. Een hospice zoals ook
IJsselthuis en IJsseloever dat zijn: klein, huiselijk,
met vier kamers, een grote groep enthousiaste
vrijwilligers, een invalco en twee vaste coördinatoren: Wendy en Anita. We hopen medio volgend
jaar open te gaan.
Vrijwilligers gezocht - we zoeken nog mensen!
Het afgelopen jaar hebben zich al vele vrijwilligers aangemeld voor hospice IJsselPolder. Er is
ondertussen al een grote groep zorgvrijwilligers

die zijn ingewerkt in IJsselThuis of IJsselOever en
de introductiecursus hebben gevolgd.
Maar we kunnen nog steeds meer mensen gebruiken.
Wij streven naar een groep van 50 zorgvrijwilligers bij de start van het nieuwe hospice. Ook zijn
er aanmeldingen voor taakvrijwilligers: zoals een
tuinvrijwilliger en kookvrijwilligers.
Voor aanmelden: mail Anita Akkermans en/of
Wendy Engelen:
aakkermans@hospiceijsseloever.nl
of wengelen@ijsselthuis.nl

Voor ons informatiepunt
zoeken wij vrijwilligers ter
versterking van ons team.

VRIJWILLIGERS
Reactie graag per e-mail aan
info@boo.nl t.a.v. Jan Kluiters Secretaris

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers
Kleinschalig rouwcentrum
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Telefoon 010 - 707 15 40
24 uur per dag bereikbaar

Jeroen Salet

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Adressen in de wijk
Bewoners Organisatie Ommoord
Stresemannplaats 8, 3068 JL Rotterdam
Tel. 010-4206576 info@boo.nl
Wijkcentrum Romeynshof
Stresemannplaats 8, 3068 JL Rotterdam
Tel. 010-4204099
Gezondheidscentrum Ommoord
Briandplaats 15, 3068 JJ Rotterdam
Huisartsenpraktijk:
Tel. 010-2862474 Spoedlijn 010-4214515
Centrum voor Jeugd en Gezin (voor vragen over
kinderen en jongeren t/m 18 jaar)
Thomas Mannplaats 150
https://www.rotterdam.nl/locaties/cjg-prins-alexander/, tel. 088-2010000
Advies- en steunpunt huiselijk geweld
https://veiligthuisrr.nl, tel 0800-2000
Bereikbaar 7 dagen per week 24 uur per dag
Alarmnummer bij spoedeisende zaken
Ambulance, Brandweer en Politie 112
Spreekuur van de wijkagent
Arjan van Heusden (Ommoord-west), Cavil Koksal
(Ommoord-oost)
Brenda van der Most (Ommoord-zuid)
Bereikbaar via 0900-8844 of via de website van de
politie www.politie.nl
Huis van de Wijk
Sigrid Undsetweg 300, 3069 BV Rotterdam.

I
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Gemeentelijke diensten via 14010
Gemeentelijke Ombudsman
info@ombudsmanrotterdam.nl tel. 010-4111600
Gebiedscommissie Prins Alexander
Via Gemeente Rotterdam/PrinsAlexander
www.rotterdam.nl
Gebiedscommissie Prins Alexander
gebiedscommissies@rotterdam.nl
Gebiedsnetwerker Eduard Autar
tel. 010-2672538, er.autar@rotterdam.nl
Stadswinkel
Prins Alexanderplein 21
www.rotterdam.nl/voorzienigen:
stadswinkelprinsalexander
Vraagwijzer
Prins Alexanderplein 21
gratis advies en informatie over
problemen met ingewikkelde brieven,
juridische kwesties, uw gezondheid of geld.
www.rotterdam.nl/vraagwijzer

Huurdersvereniging Ommoord
Joliotplaats 4, 3069 JJ Rotterdam. Tel. 010-4560673
Woonoverlast
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/woonoverlast/
Geluids-stank of stofoverlast in het Rijnmondgebied
meld het (24 uur per dag) bij de meldkamer
DCMR tel. 0888 333555

Overige meldingen of klachten
Hoogheemraadschap Schieland-Krimpenerwaard
tel.010-4537356
Stedin tel. 0800-9009 (Nationaal storingsnummer)
Eneco storingen tel. 0800-0072
Evides waterleiding tel. 0900-0787
RET klantenservice
Laan op Zuid 2, 3071 AA Rotterdam.
ma t/m do 9.00 tot 17.00 uur, vr.9.00-21.00 uur.
Tel. 0900-5006010
OV Chipkaart kwijt 09000980

Ommoord Informatiepunt (BOO)
Informatiepunt in de hal van het wijkgebouw de
Romeynshof is op werkdagen geopend
van 13.30 tot 15.30 uur

Blokkeernummers bij verlies of
ABN-AMRO tel. 0900-0024
ING tel. 020-2288800
Rabobank tel. 088-7226767
Overige banken tel. 0800-0313
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Nieuwbouw Romeynshof
Lange tijd is het onduidelijk geweest wat er met
de Romeynshof zou gebeuren. Het gebouw voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. De
bewoners van Ommoord wilden graag het wijkgebouw met zijn maatschappelijke functies behouden, maar renovatie behoorde eigenlijk niet tot
de mogelijkheden.
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Bouw Romeynshof omstreeks 1980

De dienst Stadsontwikkeling heeft nu een nieuw
plan voorgelegd aan de gebiedscommissie Prins
Alexander. Zij zullen dit het komende half jaar nader uitwerken en dan ter besluitvorming voorleggen aan het college van B&W. Bij de exploitatie
zijn de bibliotheek, het Buurtwerk/Huis van de
Wijk, het CJG, de SKVR, het wijktheater en de bewonersvereniging betrokken.
Het plan gaat uit van sloop van het huidige pand
en bouw van een nieuwe Romeynshof met de bedoeling de maatschappelijke functies te behouden. Die zullen tijdens de periode tussen sloop
en opening van de nieuwbouw tijdelijk elders
gehuisvest moeten worden, maar die periode zal
men zo kort mogelijk houden, is beloofd.
Naast de Romeynshof komen er bij het metrostation in de buurt 150 nieuwe woningen, verdeeld
over vier woonblokken van maximaal zes verdiepingen plus het Gezondheidscentrum. De woningen zullen voor middeninkomens zijn. Sociale

huurwoningen zijn er al veel in Ommoord. In
heel Rotterdam zijn er te weinig woningen voor
middeninkomens, denk daarbij aan onderwijzers,
verpleegsters en politieagenten. Het college vindt
deze groepen belangrijk voor de stad en wil ze
ook kunnen huisvesten, vandaar dat er een Actieplan Middenhuur ligt met de belofte in elk geval
8000 woningen voor het middensegment bij te
bouwen.
Of de Romeynshof in de plint van een van de appartementengebouwen komt of los, is nog niet
duidelijk. Het lijkt nog wel een uitdaging om al
deze plannen te verwezenlijken op de ruimte
die rond metrostation Romeynshof aanwezig is,
maar Stadsontwikkeling ziet hier de mogelijkheden toe. We zien de plannen met belangstelling tegemoet en hopen dat bewoners ook zullen
worden uitgenodigd om mee te praten over de
plannen.
Het zal allemaal nog wel even duren, de projectleider van Stadsontwikkeling verwacht dat de
huidige Romeynshof nog tot 2023 of 2024 open
kan blijven. Misschien in 2025 de opening van de
nieuwbouw?

Een echte automatiek in de Romeynshof

Maandag
09.30-11.00

Delphi

10.30-11.30

Taurus

Franse les
Fitness voor senioren

13.00-15.00

Taurus

Fitness Senioren

19.00-20.00

Taurus

Fitness Senioren

20.00-21.15

Taurus

Fitness Senioren

10.00-11.00

Neptunus

Yoga-Pilates

16.30-17.30

Taurus

SKVR Danssport Urban 6-8 Jaar

17.30-18.30

Taurus

SKVR Danssport Urban 8-12 Jaar

19.00-22.00

Neptunus

Carajillo Koorrepetitie

10.30-11.30

Apollozaal

SKVR Ensemble

09.00-10.00

Taurus

Fitness Senioren

10.00-11.00

Taurus

Fitness Senioren

Dinsdag

Woensdag

LCC functie
LCC staat voor Lokaal
Cultuur Centrum, dit
houdt in dat er budget is
toegekend om wijkbewoners een podium te
bieden om talenten te
ontplooien. Daarnaast
om op een laagdrempelige manier cultuur aan te
bieden in de vorm van
zang- dans en theatervoorstellingen.

Info: 010 4204099
Adres:
Stresemannplaats 8
3068 JL Rotterdam

13.15-14.00

Taurus

SKVR-kleuterdans Jeugd 4-6 Jaar

14.00-15.00

Taurus

SKVR Ballet Jeugd 6-8 Jaar

15.15-16.15

Taurus

SKVR Ballet Jeugd 8-12 Jaar

19.30-23.00

Apollo

Popkoor 4 You

31

Donderdag
10.30-12.45

BOO

Spaanse les

19.30-21.30

Apollozaal

Popkoor Plus Koorrepetitie

19.30-21.30

Neptunus

Taples

20.00-22.00

Taurus

Capella Rotterdam koorrepetitie

Fitness

Romeynshof.

Vrijdag
10.00-11.00

In verband met de coronaproblematiek kunnen de tijden incidenteel afwijken.

