
Voor ons infoformatiepunt 

zoeken wij vrijwilligers ter ver-

sterking van het team:

En tevens vrijwilligers voor het

ondersteunen van de Redactie.

Reactie graag per e-mail aan 

info@boo.nl t.a.v. Jan Kluiters 

Secretaris

                  Bewoners Organisatie Ommoord - BOO 

Als bewonersorganisatie willen wij de bewoners informeren over zaken 
waar wij aan werken en belangrijk vinden voor het leefklimaat en het 
welzijn van de wijk Ommoord.
Dat betekent dat wij ook artikelen verzamelen en schrijven over onze 
activiteiten en over andere organisaties en initiatieven die wij van belang 
vinden voor dit doel.

Welke onderwerpen vinden wij belangrijk:
1.   De activiteiten van de BOO en de werkgroepen
2.   Openbare ruimte
3.   Wijkbelangen verenigingen zoals Heidebes
4.   Historische vereniging 
5.   Wijktuin
6.   Ommoordse veld
7.   A13 - A16
8.   Informatieverstrekking 
9.   Ouderen
10. Wonen 
11. Opzoomeren

Onze werkgroepen zijn het hele jaar actief met deze aandachtsvelden en 
hebben als doel om te werken aan het behoud van een goede en leef-
bare woonomgeving. Wilt u meedoen meld u dan aan op info@boo.nl
                                                  Ons informatiepunt in de hal van het        
                                                   wijkgebouw de Romeynshof is op werk-                  
                                                   dagen geopend van 13.30 tot 15.30 uur 
                                                    endaar kunt u terecht met al u vragen 
                                                     over Ommoord.
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Voorleesfeesten in aantocht!
Nu supersnel aanmelden

Nog maar twee weken. Dan starten de Voorleesfeesten van Opzoomer Mee. Van 14 juni 
t/m 5 juli lezen bewoners in honderden Rotterdamse straten voor aan groepen kinderen. 
En als het voorleesboek uit is... is er een vriendjesfeest!
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Heb je je straat of organisatie nog niet aangemeld? Doe het nu! Dan heb je zeker op tijd 
het gratis voorleesboek en feestbudget in huis. Klik op de onderstaande knoppen voor 
supersnel aanmelden of neem contact met mij op.
  
Oh ja... het doorsturen van deze e-mail wordt zeer gewaardeerd.

Met vriendelijke groet

Nimo Hoddoon

Opzoomer Mee,     06 - 45 65 72 12,     (010) 213 10 55,     nimo.hoddoon@opzoomermee.nl

supersnel aanmelden 
straat

supersnel aanmelden 
organisatie
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De ukelele is een snaarinstrument dat in het begin vooral populair was in 
Hawaï. Portugese immigranten brachten het instrument mee vanaf Ma-
deira. In de jaren twintig van de vorige eeuw werd de ukelele een hype in 
Amerika, daarna ook in Groot-Brittannië. Zo is van ex-Beatle George 
Harrison bekend dat hij een grote verzameling ukeleles had waar 
hij graag op speelde. In Nederland begeleidt Brigitte Kaandorp zichzelf 
dikwijls op de ukelele. 

Het Official Ukelele Orchestra Dordrecht is een enthousiaste groep spe- 
lers, zij maken vooral vrolijke muziek waarbij u gerust mag meezingen. 
Het concert is van 15.00-16.00 uur op De Blijde Wei. U bereikt de kinder-
boerderij per auto of openbaar vervoer vanaf de President Wilsonweg, u 
loopt dan het Kikkerpad af. Alleen met de fiets is de boerderij te bereiken 
langs de Rotte op het officiële adres Bergse Linker Rottekade 435 te 
Rotterdam. Er is een invalidenparkeerplaats vlakbij het hek van de kin-
derboerderij, anderen parkeren aan de President Wilsonweg.

De concerten zijn gratis, financieel worden zij mogelijk gemaakt door de 
gebiedscommissie Prins Alexander.

Het verdere programma van deze zomer!
 
    9 juli            Sabana, latin en gipsy jazztrio (North Sea Round Town) 
    13 augustus  James Oesi (contrabas) en Diamanda Dramm(viool)  
    10 september  Koor Loch Ness 
 
Voor meer info: http://ommoordseveld.blogspot.com 
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Programma Ommoordseveld voor de zomer van 2017 
Zondagmiddagconcert 11 juni op De Blijde Wei met het 

Official Ukelele Orchestra Dordrecht 
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dagconcert op De Blijde Wei. De 
Werkgroep Ommoordse Veld Open & 
Groen organiseert de concerten en 
probeert elke zomer een aantrekkelijk 
programma samen te stellen voor een 
breed publiek.  Deze keer iets wat wij 
nog niet eerder gehoord hebben, een 
ukeleleorkest.



Doordat het pachtcontract met 
boer Romein dit jaar eindigde, 
komen er aan beide zijden van 
de Blijde Wei een paar extra 
stukjes land bij die publiek 
toegankelijk worden. Stadsbe-
heer heeft een plan gemaakt 
om wat nieuwe paden te 
maken dwars door het 
land en eventueel tussen het vee dat men er wil laten grazen. Het wordt 
een laarzenpad, dus geen asfaltpad. Doordat het pachtcontract met boer 
Romein dit jaar eindigde, komen er aan beide zijden van de Blijde Wei 
een paar extra stukjes land bij die publiek toegankelijk worden. Stadsbe-
heer heeft een 
plan gemaakt om wat nieuwe paden te maken dwars door het land en 
eventueel tussen het vee dat men er wil laten grazen. Het wordt een 
laarzenpad, dus geen asfaltpad. Helaas is het dus niet makkelijk toe- 
gankelijk met een rolstoel of een kinderwagen, die zullen het met de 
bestaande paden moeten doen. In natte perioden zul je op deze natuur-
paden de laarzen echt nodig hebben, De vrijgekomen weilanden worden 
door Stadsbeheer ecologisch beheerd passend bij het veenweidekarak-
ter van het Ommoordse Veld. 

Er zijn mooie nieuwe hekken geplaatst en aan de kant van de Klaver-
buurt is er een klein bruggetje over de sloot waar wel mensen overheen 
kunnen, maar niet de koeien of schapen. Honden mogen er wel in, maar 
alleen aan de lijn. Dit om vee, vogels en kleine dieren als hazen, 

konijnen etc. niet te verstoren. 
Op het infobord hangt een 
duidelijke kaart waar honden 
wel en waar ze niet los mogen 
lopen. 
Het zou goed zijn als honden-
bezitters daarmee rekening 
zouden houden en elkaar ook 
eens zouden corrigeren. regel-
matig zien we toch honden op 
de sportvelden of door het 
moeras met de orchideeën 
rennen. 
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Nieuwe paadjes
in Ommoordseveld
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Beste Platformdeelnemers en 
Platformvolgers,  
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Gisteren vond in Ommoord op de Kinderboerderij "de Blijde Wei" de 
uitreiking plaats van de laatste  vijf "Kleine Kippen" aan Ommoordse 
instellingen, clubs of verenigingen die zich hebben ingezet voor de wijk. 
 
Dit was een eenmalige actie van Bewonersstichting De Witte Bollen, die 
zich inzet voor het beheer en behoud van de mooie kunstwerken in de 
buitenruimte van Ommoord. Vanaf eind 2015 liep de actie “Kleine Kip”, 
als financiële ondersteuning is voor het werk van de Stichting. Totaal zijn 
850 Kleine Kippen verkocht, mascottes van het kunstwerk "de Kip" bij 
kinderboerderij De Blijde Wei. Ze werden gemaakt door vrijwilligers, 
Pameijer en SDW. Deze actie werd nu afgerond met een feestelijke 
uitreiking van de allerlaatste vijf Kleine Kippen. 
De Ommoorders werden opgeroepen een keus te maken uit 25 namen 
van actieve Ommoordse instellingen. Vijfhonderd Ommoorders brachten 
hun stem uit. 

Tot onze grote verassing bleek dat de meeste stemmen waren uitge-
bracht op de A13/A16, wat de Gouden Kip voor de 1e plaats opleverde. 
Een geweldige waardering voor allen die zich in ons brede netwerk al 

Gouden Kip van Ommoord voor 
werkgroep A13/A16.
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6 jaren hebben ingezet voor een optimale inpassing van deze weg om de 
hinder zoveel mogelijk te beperken onder het motto: "de beste inpassing 
is geen A13/A16". 

De andere vier Kleine Kippen waren voor: 
• Bibliotheek Ommoord, besloot toch in Ommoord te blijven.
• Werkgroep Ommoordse Veld, bescherming van ons mooiste stukje 
Ommoords-groen.
• Kinderboerderij De Blijde Wei.
• OpzoomerMee, Lief en Leed, een beetje aandacht voor uw buren. 

De Tracéprocedure bevindt zich in de laatste fase.  De in oktober bij de 
Raad van State ingediende beroepschriften zij nog steeds in behande- 
ling. Op 11 en 12 mei vond een hoorzitting plaats, waarin de indieners 
van de beroepen vragen konden beantwoorden, die hen door de Raad 
van State werden gesteld. Wanneer de uitspraak volgt is nog onbekend. 
Het eerder genoemde "medio 2017" kan nog steeds, maar het kan ook 
maanden later worden.

Verslag Raad van State zitting 11 mei,  
Beste Platformdeelnemers en Platformvolgers,  onderstaande link leidt 
naar een door de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland opgesteld 
verslag van de zitting van de Raad van State op 11 mei.

Beroep verslag Raad van State: download verslag

Met vriendelijke groet,
Paul Scheublin

Hoe staat het verder met de A13/A16

http://boo.nl/?page_id=2694


Inloopmiddag Historie Ommoord

Elke derde donderdag in de maand houdt Historische Commissie “De 
Ommoordse Polder” een inloopmiddag in het Gerard Goosenhuis van 
Humanitas, Thomas Mannplaats 150. Er is een uitgebreid archief van 
foto’s en krantenartikelen over Ommoord en de voormalige Ommoordse 
Polder beschikbaar, maar ook landkaarten en luchtfoto’s zijn te bewon-
deren. Wilt u iets weten, of heeft u zelf foto’s of andere dingen die inter-
essant kunnen zijn, loop dan donderdagmiddag even binnen. U bent 
welkom van 13:00 tot 16:00 uur.

www.historie.heidebes.nl  
u kunt ons bereiken via de e-mail op :  historie@heidebes.nl
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De van Gog-bus rijdt over de voormalige Ommoordseweg langs 
arbeiderswoninkjes gebouwd in 1912, gesloopt in 1971.

Flat links is Stresemannplaats, flat rechts is Kelloggplaats. Datering foto 
is ca. 1968.
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Bewonersorganisatie Ommoord Boo
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Stuur deze mail door aan mensen in uw 

omgeving of naar de organisatie waar u bij 

aangesloten bent.

Als u zich wilt aan- of afmelden voor 

deze nieuwsbrief kunt u een mailtje 

sturen naar info@boo.nl


