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Op voorplaat ziet u dat de bomen nog geheel met 

blad bedekt zijn, met daaronder een bankje

waarop de wandelaar kan uitrusten en van het 

uitzicht genieten. Inmiddels heeft de herfst zijn 

intrede gedaan en hebben de meeste bomen hun 

blad laten vallen.

Onderop de voorpagina staan de bladen van di-

verse bomen afgebeeld, de beuk, de eik, esdoorn

enzovoort. Herkent u ze? Om u te helpen herken-

nen van bomen en planten is er een app

GEZOCHT!!!
Omdat Ommoord verjongt zoeken wij 
nieuwe vrijwilligers en bestuursleden. 
Indien u interesse heeft, kunt u contact 
met ons opnemen via het mailadres 
info@boo.nl of maak een afspraak voor 
een oriënterend gesprek, 
zodat wij een toelichting 
kunnen geven over 
o.a. tijdinvulling

Als Bewoners Organisatie Ommoord zijn 
wij al 50 jaar actief, onder het motto 
"Bewoners Organiseren Ommoord". 
Onder meer coördineren wij het festival 
50 jaar Ommoord.

Dit is alweer de laatste uitgave van Nieuws Ommoord dit jaar en 

tevens de laatste onder deze naam. Vanaf volgend jaar zal onze pe-

riodieke uitgave verder gaan als Ommoord Nieuws.

Waarom deze naamswijziging?

Sinds een paar maanden beheert de BOO ook de Facebook-account 

Ommoord  Nieuws en om verwarring te voorkomen hebben wij 

hiervoor gekozen.

Inhoudelijk zal er niets veranderen en wij zullen er naar blijven 

streven om een leuk blad met boeiende artikelen te maken.

Nu de festivaldagen achter de rug zijn, gaan wij ons als BOO weer 

richten op andere zaken.

Een van die zaken is de snelweg A16/A13. Weer die snelweg zult u 

misschien denken, dat was toch allemaal een voldongen feit. 

Inderdaad de weg komt er en daar valt niets meer aan te doen, 

maar met de geruchtmakende stikstof/fijnstof-uitspraak zien wij 

toch misschien een opening om onze wens voor een 80 km zone 

op de gehele Rotterdamse Ring, maar zeker op de snelwegen langs 

Ommoord bij de betrokken (politieke) partijen op de agenda te 

krijgen.

Wij gaan ons beraden op welke mogelijkheden er zouden kunnen 

zijn en houden u uiteraard op de hoogte. 

Nog even een puntje met betrekking tot de buitenruimte. Laten 

wij allemaal proberen onze groene leefomgeving zo groen moge-

lijk, dus zonder (zwerf) afval te houden.

Ziet u dat er ergens een vuil/papier/glascontainer vol is, zet dan 

niet uw afval ernaast, ook niet als er al iets naast staat of ligt, 

maar doe een melding bij 14010 en probeer uw eigen afval ergens 

anders kwijt te raken. Mocht u zaken tegenkomen, waarvan u 

denkt: “daar mag wel eens aandacht aan besteed worden”, laat 

het ons weten op info@boo.nl of kom even langs bij het Infopunt 

in de Romeynshof. Wij zullen dan kijken of wij als BOO een rol van 

betekenis kunnen spelen. 

Wij zoeken nieuwe bestuursleden..... , jong of oud dat maakt niet 

uit, neem voor informatie over tijdsbeslag enz. contact met ons 

op via Info@BOO.nl

Nico Nekeman

Hoofdredacteur

3

NIEUWS

Colofon
Ommoord Nieuws is een uitgave 
van Bewoners Organisatie Ommoord 
en mede mogelijk gemaakt door 
subsidie van de Gemeente Rotterdam, 
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 JJ Rotterdam 
T 010-420 65 76
E info@boo.nl
I www.boo.nl
 www.ommoordheeftergenoegvan.nl
F ommoordnieuws

Drukwerk
•Drukwerk Optima Grafische  
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genaamd PlantNet. Met deze app kunt met be-

hulp van een foto van een plant of een boom de 

juiste soort opzoeken. Veel plezier bij het gebruik 

van deze app en prettige feestdagen gewenst.

Jan Kluiters

https://plantnet.org/en/
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Terugblik Wijkfestival

Na ruim een jaar brainstormen, voorbereiden en 

plannen was het op zaterdag 14 september einde-

lijk zover..... Ommoord ging feestvieren.

De aftrap werd gedaan door het showorkest Ex-

celsior, dat met een muzikale rondgang door het 

centrum van Ommoord de bewoners eraan herin-

nerde dat er wat te gebeuren stond.

De weergoden waren ons gunstig gezind en om 

11.00 uur werd de officiële opening op de 

Hesseplaats verricht door Richard Moti, wethou-

der van de Gemeente Rotterdam en woonachtig 

in Ommoord. In zijn toespraak benadrukte hij dat 

het in Ommoord voor jong en oud goed wonen is 

met alle mogelijke voorzieningen in de nabijheid 

en vooral het vele groen.

Dit was gelijk de opstap naar de huldiging van 

het bruidspaar Miriam en Theo Roelofs die niet 

alleen 50 jaar geleden voor Ommoord kozen om 

er als eerste in het kerkelijk huwelijk te treden, 

maar daar altijd zijn blijven wonen en dit nog 

lange tijd hopen te blijven doen.

Omdat zij op de Hesseplaats wonen vonden vele 

winkeliers van de Hesseplaats het leuk om hen in 

het zonnetje te zetten, zodat aan hen een goed 

gevuld cadeaukistje kon worden overhandigd. De 

bloemenkraam John van Brenkelen & dochters & 

zoon had voor een boeketje en corsage in de stijl 

van het toenmalige bruidsboeket gezorgd.

Absolute klapper was de reischeque van € 250,00 

die reisbureau VakantieXperts het bruidspaar 

overhandigde.

Inmiddels was ook op het winkelcentrum Binnen-

hof het festival van start gegaan met een optre-

den van het Fietsorkest, dat op de fiets al muziek 

makend richting winkelcentrum Hesseplaats ging 

en daar ook een optreden deed. Naast de vele 

activiteiten die de winkelcentra verzorgden was 

er de gehele dag livemuziek in allerlei vormen en 

stijlen die door het goede weer uitstekend uit de 

verf kwamen.

Op zaterdag 21 september werden wij wederom 

zeer goed bedacht door de weergoden.

Deze dag stond vooral in het teken van activitei-

ten voor de jongste Ommoorders met optredens 

van poppentheater de Kletskous bij de speeltuin 

en de kinderboerderij en een draaimolen op de 

Einsteinplaats bij de speeltuin Ommoord. Omdat 

de speeltuin ook diverse activiteiten had, was het 

er de gehele dag een drukte van jewelste.

Ook op deze dag weer livemuziek, dit keer alleen 

op winkelcentrum Binnenhof. De Open Hofkerk 

had een binnenprogramma, terwijl op de kinder-

boerderij De Blijde Wei alles in het teken stond 

van de oogst van fruit en wat er allemaal mee 

kan worden gedaan. (lees verderop pagina 7) 

Overhandiging reischeque door reisbureau VakantieXperts aan 
bruidspaar Roelofs

Opening door wethouder
Dhr. Moti 

Poppenkastwagen
Zeer strak en perfect optreden van Orkest Exelsior

Gebak van Van de Vrande
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Optreden van het Fietsorkest
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Ook gaven diverse Ommoordse kunstenaars acte 

de présence. Scouting Die Katinka’s liet diverse 

aspecten van de scouting zien en voor de iets ou-

dere jeugd was er ook het nodige te doen.

De laatste dag zaterdag 28 september was helaas 

qua weersomstandigheden echt herfstig, waar-

door de opkomst wat minder was dan de andere 

dagen. Ook deze dag waren er op de winkelcen-

tra weer diverse activiteiten met livemuziek. In 

de Romeynshof werd ‘s ochtends een openings-

praatje gehouden door Antoinette Roetgerink en 

Eline Wickerhof van de Gebiedscommissie Prins 

Alexander, waarna de bingo van start ging met 

koffie en gebak. Ook hier was de opkomst wat 

lager, maar de aanwezigen hebben het erg naar 

hun zin gehad en niemand is met lege handen 

naar huis gegaan. Bij Cirque Tique was de op-

komst aan de lage kant, wij kunnen wel stellen 

dat hier een heel bijzonder optreden werd neer-

gezet en de wel aanwezige kinderen hadden het 

dan ook heel erg naar hun zin.

Op alle dagen waren er busjes beschikbaar van 

Aafje en Stichting Wijkbus tot onze grote ver-

bazing is daar slechts erg matig gebruik van ge-

maakt.

Maar..... zoals een van de chauffeurs zei: “al is er 

maar één persoon die door het feit dat het aanbod 

er was een fijne dag heeft gehad, dan is mijn dag 

ook goed”.

Bij dit laatste sluiten wij ons graag aan en gezien 

de vele positieve reacties is al met al het drie-

daagse festival geslaagd te noemen.

Nico Nekeman, 
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Openingspraatje gehouden 
door Antoinette Roetgerink 
en Eline Wickerhof van de 
Gebiedscommissie Prins 
Alexander

Wij willen nog 1 keer de volgende bedrijven en 

instanties bedanken die het wijkfestival mede 

mogelijk hebben gemaakt:

• Gebiedscommissie Prins Alexander

• Marbo events/WC Hesseplaats

• Organisatiebureau Ruud/WC Binnenhof

• Wijkcentrum Romeynshof 

• Aafje Zorg

• Stichting Wijkbus Prins Alexander

• Banketbakkerij vd Vrande

• Stichting Buurtwerk Ommoord

• Dichtbij het Hart 

• vd Polder groente en fruit

• en

• Brasserie Lef

• Eetcafé Otto Hahn

En verder alle vrijwilligers, dankzij hen konden de 

busjes rijden, de artiesten worden ontvangen en 

verliep alles ordelijk en soepel.

Nico Nekeman

Open Hof. Stichting Werkgroep Zonder Naam 
helpt mensen die tijdlijk in de knel zitten met 
een hulppaket.

Scouting Die Katinka’s 
op het Oogstfeest

Bingo in de Romeynshof

Open Huis met zang en 
muziek in de Open Hof.

Sambalanço, percussiegroep vooral 

Zuid-Amerikaanse muziek
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Sport is altijd een goed idee!
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Ons doel is heel simpel: 

heel Rotterdam aan het 

sporten krijgen. Daar-

om geven we iedereen 

die wil gaan sporten, 

een sport wil aanbie-

den, of een sportief 

evenement wil orga-

niseren, een plek waar ze dit het beste kunnen 

doen. Dus of je nu gewoon fitter wilt worden, 

een plek zoekt waar je samen met je vrienden 

kunt trainen, of een nieuwe accommodatie zoekt 

voor je sportvereniging; bij Sportbedrijf Rotter-

dam vinden je sportambities een thuis.

Dit is wat we doen

Wij exploiteren, onderhouden en ondersteunen 

sportlocaties door heel de stad. Van gymzalen en 

sporthallen tot atletiekbanen, hockeyvelden en 

zwembaden. We zorgen dat zij alles krijgen wat 

ze nodig hebben, zodat zij op hun beurt weer al-

les kunnen bieden wat sporters en verenigingen 

nodig hebben. Zo zorgen we ervoor dat elke Rot-

terdammer altijd vlakbij een goede, schone en 

veilige sportlocatie woont.

Voor sporters

Sportbedrijf Rotterdam helpt sporters bij het vin-

den van de perfecte plek om hun sport te beoefe-

nen. Welke tennisbanen of voetbalverenigingen 

zijn er bij je in de buurt? Kun je ook ergens in de 

stad voordat je naar werk gaat banenzwemmen? 

Het Sportbedrijf helpt mensen in beweging te 

komen.

Voor sportaanbieders

Een ondernemende stad is een stad in beweging. 

Daarom helpt Sportbedrijf Rotterdam mensen die 

een sport willen aanbieden of sportverenigingen 

op zoek naar een onderkomen bij het waarmaken 

van hun doelen. Wij vertellen je precies welke 

sportlocaties of accommodaties het beste pas-

sen bij wat je wilt bereiken. En mocht de perfecte 

locatie nog niet bestaan, dan kijken we of wij die 

samen kunnen opzetten! We kunnen je zelfs hel-

pen bij het bereiken van het juiste publiek. Dus 

zeg het maar: wat ben je van plan?

Levensfasen en beweegidentiteiten

Dankzij onderzoek krijgen we inzicht in de doel-

groepen en creëren we passend sportaanbod en 

communicatiemiddelen. Zo hebben we in Rot-

terdam van bewonersgroepen per levensfase een 

analyse gemaakt. Deze laten zien wat zij van 

sport en bewegen vinden, de motivatie om wel of 

niet te sporten, welke middelen eventueel helpen 

om wél te sporten en welke barrières men ziet. 

De beweegredenen om te sporten hebben we sa-

mengevat in drie beweegidentiteiten.

Sportregisseurs

Onze sportregisseurs zetten zich samen met de 

sportaanbieders in voor sportend Rotterdam. Er 

zijn 12 sportregisseurs actief in de 14 gebieden 

die Rotterdam telt. Heb je een vraag of wil je een 

nieuwe activiteit starten? Neem dan contact op 

met de sportregisseur in je gebied. Samen bren-

gen we Rotterdammers in beweging!

Voor meer 
informatie en 
locaties bezoek de 
website.
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Inmiddels doen er al bijna 20.000 deel-    nemers mee aan het ERGO-onderzoek. 

Deze grote groep van ERGO-deelnemers is ver-

deeld in vier groepen, ook wel cohorten ge-

noemd. De eerste cohort bestaat uit de deel-

nemers die in 1989-1991 voor het eerst zijn 

uitgenodigd. De deelnemers uit de tweede co-

hort, de ERGOPLUS-groep zijn in 2000 begonnen. 

Vervolgens is de ERGOJONG-groep, de derde co-

hort, gestart in 2006 en dit jaar worden de laatste 

deelnemers uit de ERGOXTRA-cohort uitgenodigd.

We zijn, achter de schermen, op dit moment druk 

bezig met de voorbereidingen van de nieuwe on-

derzoeksronde die begin volgend jaar start. In 

deze onderzoeksronde worden de ERGOPLUS- en 

ERGOJONG-deelnemers weer uitgenodigd. 

Voor de volgorde van het versturen van de uitno-

digingsbrieven aan deze deelnemers houden we 

dezelfde volgorde aan als bij vorige onderzoeks-

rondes zodat de tussenliggende periode voor alle 

deelnemers zoveel mogelijk gelijk is.

We bepalen de komende tijd welke vragen gesteld 

gaan worden in het nieuwe thuisinterview en 

testen en vernieuwen het interviewprogramma 

op de laptops. Omdat het belangrijk is dat alle 

vragen op dezelfde manier worden gesteld aan 

onze deelnemers worden ook de interviewsters 

extra getraind. 

Vervolgens wordt bepaald welke onderzoeken op 

het ERGO-centrum gedaan zullen gaan worden en 

ook het bepalen van de volgorde is van belang. 

De onderzoeken waarvoor een deelnemer zich uit 
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moet kleden worden bijvoorbeeld achter elkaar 

en in aangrenzende kamers gepland waarbij de 

deelnemers via een tussendeur van kamer naar 

kamer kunnen gaan en zich dus niet steeds aan 

en uit hoeven te kleden.  

Over de inhoud van de verschillende onderzoeken 

en de resultaten daarvan vertellen we u graag in 

de volgende editie van Nieuws Ommoord meer. 

Tot die tijd kunt u al heel veel informatie vinden 

op onze vernieuwde website www.ergo-onder-

zoek.nl

Erasmus Rotterdam
Gezondheid Onderzoek
ERGO

30 oktober jl. was de laatste werkdag van 

Anneke Korving. 

Tot haar verrassing werd ze met de Buurtbus 

thuis opgehaald en naar het restaurant Dudok 

in Het Park gebracht waar ze door haar collega’s 

van het ERGO-centrum en van de afdeling Epi-

demiologie van het Erasmus MC in het zonnetje 

werd gezet. 

Anneke heeft ook een beeldje Waardering 

Lang Dienstverband gekregen, dit is een 

exclusieve onderscheiding van het 

Erasmus MC voor medewerkers die 25 jaar 

of langer in dienst zijn geweest van het 

Erasmus MC. Het beeldje is geïnspireerd 

op de barmhartige Samaritaan waarbij de 

drie pijlers binnen het Erasmus MC zorg, 

onderwijs en onderzoek zijn weergegeven.

Dat Anneke de afgelopen 30 jaar een vertrouwd 

gezicht was achter de receptie van ERGO en al ja-

ren centrumcoöordinator en lid was van het ma-

nagementteam is ook aan de Raad van Bestuur 

van de Erasmus Universiteit niet voorbijgegaan. 

Als blijk van waardering ontving ze de speciale 

Umbra Erasmipenning, wat de “Schaduw van 

Erasmus” betekent.
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Historische Commissie 
‘De Ommoordse Polder’ interviewt 
Ton Kolijn

Onlangs is het boek ‘Het leven Is goed In Om-

moord’ van Ton Kolijn verschenen. Het boek 

geeft een beschrijving van een Rotterdamse wijk, 

waar mensen lang en naar hun zin wonen. Ton 

heeft voor zijn boek met verschillende mensen 

gesproken, waaronder veel bewoners van Om-

moord. Een interview met de schrijver.

Kende je Ommoord en in hoeverre is je beeld van 

Ommoord veranderd door je onderzoek?

Ik wist al dat Ommoord een wijk van Rotter-

dam is. En dat het een wijk met veel hoogbouw 

is. Als Amsterdammer ken ik de Bijlmermeer wel 

goed. Eerlijk gezegd dacht ik dat Ommoord en de 

Bijlmermeer op elkaar leken. Niet alleen qua be-

bouwing maar ook waar het gaat om sociale as-

pecten. Dat laatste is dus helemaal niet waar. In 

tegenstelling tot de Bijlmermeer is Ommoord al-

tijd succesvol geweest. Mensen kiezen er bewust 

voor om in Ommoord te gaan wonen. En velen 

van hen zijn er gebleven. Het is geen uitzonde-

ring als iemand er al meer dan 50 jaar woont.

Zijn mensen in Ommoord betrokken en op de 

hoogte van de geschiedenis van hun wijk?

Veel mensen zijn betrokken bij verschillende so-

ciale activiteiten. Vooral in het begin van de wijk 

waren mensen gemotiveerd om wat voor de wijk 

te doen. Zo is bijvoorbeeld de Wijktuin ontstaan: 

bedacht en aangelegd door bewoners. Omdat 

mensen lang in Ommoord wonen weten ze ook 

veel van de historie de wijk. De historische com-

missie speelt daarin natuurlijk een belangrijke rol 

door regelmatig van zich te laten horen met bij-

eenkomsten en publicaties.

Wat is je achtergrond en wat/waar schrijf je nog 

meer?

Ik ben planoloog. Ik heb onder meer voor de ge-

meenten Amsterdam en Rotterdam gewerkt aan 

plannen voor woonwijken. Nu werk ik voor me-

zelf en doe onderzoek naar verschillende zaken in 

de ruimtelijke ordening. Ik schrijf daar regelma-

tig over in blogs. En zo nu en dan breng ik een 

boek uit, zoals nu over Ommoord.

Je hebt best veel mensen gesproken die positief 

zijn over de wijk. Was het lastig mensen met ne-

gatieve ervaringen te vinden?

Ik heb niet bewust gezocht naar mensen die of-

wel positief ofwel negatief zijn over Ommoord. 

Het is inderdaad opvallend dat verreweg de 

meeste mensen, die ik heb gesproken, enthousi-

ast zijn over de wijk. Dat mensen er lang wonen 

bevestigt dat natuurlijk wel. Toch is er een enke-

ling die wat minder tevreden is. Ik citeer er één 

in mijn boek. Als de uitzondering op de regel mis-

schien.

Hoe kwam je op het idee om een boek over Om-

moord te schrijven?

Door een Rotterdamse vriend, die zelf in Om-

moord is opgegroeid. Nadat ik eens een blog had 

geschreven naar aanleiding van een boek over de 

Bijlmermeer, reageerde hij dat er over die Am-

sterdamse wijk al veel boeken zijn maar over het 

Rotterdamse Ommoord maar heel weinig. Mijn 

reactie was: dan doen wij dat toch zelf?

Waarom denk je dat er zo weinig over Ommoord 

geschreven is?

Ik denk dat dat wel meevalt. Kijk maar naar wat 

de historische commissie allemaal doet. En jul-

lie niet alleen. Voor een doorsnee Nederlandse 

stadswijk, wat, oneerbiedig gezegd, Ommoord 

toch wel is, is er best het een en ander van opge-

schreven.

Waar heeft de historische commissie je mee 

kunnen helpen?

De historische commissie was tijdens mijn on-

derzoek mijn steun en toeverlaat. Jullie kennen 

veel mensen, die een gesprek waard waren. Jul-

lie archief is erg groot. Zowel waar het gaat om 

artikelen en boeken, maar ook hebben jullie veel 

foto’s. Een aantal foto’s heb ik in mijn boek kun-

nen gebruiken. 

Het boek ‘Het leven Is goed In Ommoord’ is 

verkrijgbaar bij Il Regalo (winkelcentrum Bin-

nenhof). Ook bij Donner en Snoek in Rotterdam 

Centrum. En uiteraard via de webwinkel van de 

uitgever:  https://www.boekscout.nl/shop2/boek.

php?bid=9963. 

Het boek is ook te bestellen in de boekwinkel, 

ISBN-nummer: 978-94-6389-585-9.
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Op zaterdag 21 september kreeg het Wijktuin-

team bezoek van een bus met 33 mensen uit 

Amersfoort! Een bus vol en dan gebruik je de 

term “groot” omdat nog nooit eerder zoveel 

mensen tegelijk naar onze Wijktuin zijn komen 

kijken.

Deze mensen zijn van de Coöperatie 033GROEN. 

Deze coöperatie had zich eerder aangemeld. Zij 

zijn, vanaf 2013, als vrijwilligers verantwoordelijk 

voor het ontwikkelen en beheren van “betekenis-

volle groene plekken” in de stad Amersfoort. Als 

een vrijwilligersorganisatie proberen ze met be-

perkte middelen de stad “in beweging” te krijgen, 

waarbij de gemeente Amersfoort de belangrijkste 

opdrachtgever is. 

Vanuit deze achtergrond krijgen zij de gelegen-

heid om bij andere vrijwilligers- organisaties in 

andere steden een kijkje te nemen. 

De Wijktuin Ommoord stond bovenaan hun lijst!

Zij arriveerden om 11.45 uur en werden door ons 

ontvangen.

In het kort legden wij uit dat de Wijktuin is ont-

staan op oude bouwresten die nu nog onder 

de grond liggen en wanneer dat gebeurde. Het 

eerste deel van de Wijktuin is ontstaan uit een 

burgerinitiatief in 1972. Het is aangelegd op een 

langgerekt terrein van ca. 2,5 ha waar in de jaren 

daarvoor puin was gestort, afkomstig van sloop 

en nieuwbouw. Aan de overzijde van de singel 

is in 1975 een weiland van ca. 1,5 ha door de ge-

meente ingericht met eenzelfde natuurlijk karak-

ter als de eerste tuin en een centrale waterpartij. 

Aanvankelijk verzorgde de gemeente het onder-

houd in deze “westelijke Wijktuin”. Vanaf 2009 le-

vert het Wijktuinteam zijn aandeel in het onder-

houd eveneens in dit deel. De verbinding tussen 

beide delen van de Wijktuin wordt gevormd door 

een brug over de singel. De eerste brug uit 1978 is 

in 2013 vervangen.

Vervolgens werden de bezoekers in drie groepen 

opgedeeld en langs drie verschillende routes door 

de Wijktuin rondgeleid. Daar werd de rijkdom 

van de Wijktuin aan de bezoekers getoond. Zoals 

de mispels, de okkernootbomen en de hop die 

nog prachtig in bloei stond en niet te vergeten de 

tamme kastanjes die ieder jaar weer rijk zijn aan 

vruchten. 

Voor beide partijen was het een leuke en plezieri-

ge ervaring om met zoveel geïnteresseerde men-

sen door onze tuin te lopen. Het prachtige weer 

werkte daar natuurlijk aan mee! Na afloop van de 

rondleiding kregen alle bezoekers het boekje over 

de Wijktuin waarvoor veel waardering was.

 

Als dankbetuiging kregen wij van onze gasten een 

tas vol met lekkere dingen. Wat wij zeer waar-

deerden. Nadat de bezoekers waren vertrokken 

naar de volgende Rotterdamse groenbestemming, 

zagen we aan de tas een kaartje met de volgende 

tekst:

Beste mensen van Wijktuin Ommoord,

Middenin de wereldstad Rotterdam zo’n gave 

groene parel!

Mooi om jullie verhaal te hebben mogen horen.

Geïnspireerd in 010 gaan we in 033 verder met 

het vergroenen van onze stad.

033 groet

Voor meer informatie over coöperatie 033GROEN:

(www.033groen.nl/ https:// www.facebook.

com/033GROEN  / https://twitter.com/033groen) 

Groot bezoek aan de wijktuin

Aanleg wijktuin 1972
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Aafje Bedankt!

Voor de ritten die uw chauffeurs op zaterdag 14 

en 21 september voor ons feestprogramma 50 

jaar woonplezier in Ommoord hebben gereden. 

Wij hebben het bijzonder prettig ervaren om 

met jullie samen te werken. Ook de ouderen uit 

Ommoord waren blij verrast met de vele opstap-

plaatsen, die het hun mogelijk 

maakten de locaties te bezoeken. 

Gezellig Op Stap. 

Voor iedereen die erop uit wil!

U kunt met Aafje op stap. Tijdens onze uitstapjes 

ondersteunen we u waar dat nodig is. Bijvoor-

beeld bij het in- en uitstappen van de bus of het 

duwen van uw rolstoel wanneer we wat langere 

afstanden lopen.

Bent u rolstoelgebonden of hebt u gedurende de 

dag persoonlijke verzorging of verpleging nodig? 

Ook hier hebben we mogelijkheden voor. Minder-

valide ouderen lopen vaak tegen het probleem 

aan dat zij beperkt zijn in het maken van een 

uitstapje en worden regelmatig uitgesloten van 

dagtochten. Aafje Gezellig op stap zorgt ervoor 

dat ook ouderen die mindervalide zijn en ouderen 

die persoonlijke verzorging of verpleging nodig 

hebben gezellig een middagje weg kunnen. Aafje 

Gezellig op stap is in het bezit van meerdere rol-

stoelbussen, waarmee we kleinschalige uitstapjes 

kunnen maken. Samen met vrijwilligers, mantel-

zorgers, verpleging en dagbestedingscoaches zor-

gen wij voor een onvergetelijke dag inclusief be-

geleiding. Om te zorgen dat wij met iedereen op 

stap kunnen gaan, maken wij gebruik van onze 

rolstoelbussen.

Wilt u meer informatie ontvangen over de uit-

stapjes van Aafje Gezellig op stap? Onze mede-

werkers staan u graag te woord. Wij zijn tele-

fonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur 

tot 17.00 uur op 088 648 1600 of stuur een e-mail 

naar aafjebus@aafje.nl. 

Aafje Gezellig op stap

‘Dit is echt een dagje genieten’
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Winnaar Fotowedstrijd

Winnares van de fotowedstrijd Festival 50jaar Om-

moord is geworden: 

Chantal Stoffer uit Ommoord.

 

Een aantal punten die eruit springen in haar foto 

zijn de prachtig geklede steltloper bij de Binnen-

hof (Ommoord), het aanwezige publiek en de mooie 

blauwe lucht.

Gefeliciteerd. Wij nemen op korte termijn contact 

met je op voor het overhandigen van de 1e prijs van 

de fotowedstrijd.
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Wijkbus Alexander…….Bedankt!

Bedankt vrijwilligers van de Wijkbus Alexander 

voor de ritten die jullie op zaterdag 28 septem-

ber voor ons feestprogramma “50 jaar woonple-

zier in Ommoord” hebben gereden. Fijn dat ook 

de rolstoelbus was ingezet. Ook op die dag waren 

de ouderen uit Ommoord verrast dat het vervoer 

naar de verschillende locaties gratis was. 

Daar ik die dag geen tennisles hoefde te geven, 

kon ik als vrijwilliger van de BOO een ritje mee-

maken naar alle locaties. Dat gaf mij gelijk de 

mogelijkheid om met de chauffeur van de bus 

een praatje te maken en te vragen waarom hij 

voor dit vrijwilligerswerk heeft gekozen.

Chauffeur Tom Emmerich vertelt dat hij ruim 4 

jaar geleden gestopt is met werken. En zoals de 

meeste mensen die net vrij zijn, is hij eerst gaan 

genieten van dingen die nog op zijn “to-dolijstje” 

stonden.  

Maar ook dat houdt een keer op. Tom wilde graag 

iets zinvols doen voor de maatschappij en het 

liefst in de wijk waarin hij zelf woont. Chauffeur 

op de Wijkbus leek hem wel wat. Hij heeft zelf 

gebeld naar de Wijkbus om zich aan te melden. 

Ondertussen is hij bijna 4 jaar geleden als vrijwil-

liger op de Wijkbus begonnen. Met veel plezier 

rijdt hij elke woensdag- en vrijdagochtend de 

Wijkbus. Hij merkt hoe belangrijk het voor ou-

deren is dat ze zelfstandig hun clubjes kunnen 

bezoeken, naar de kapper kunnen gaan en hun ei-

gen boodschappen kunnen doen. Ook doktersbe-

zoeken en noodzakelijke ritten naar het IJsselland 

Ziekenhuis behoren tot de mogelijkheden. Hoe 

gedreven hij is, merk ik als hij bij de Varenhof een 

heer buiten op zijn rollator ziet zitten. Deze wilde 

nog graag naar een van de locaties waar goede 

muziek te beluisteren was.

Geen smartlappenkoor hoor, zei hij. Tom was 

goed op de hoogte waar de muzikanten stonden 

en wat het repertoire was. Deze heer werd afge-

zet bij locatie Binnenhof, met de belofte dat hij 

daar persoonlijk door Tom weer opgehaald zou 

worden. 

Gelukkig mocht ik nog een foto maken terwijl 

deze heer in de bus stapte, naam is niet belang-

rijk zei hij, ben geen BN’er.

Voor wie is de Wijkbus?

Wijkbewoners vanaf 55 jaar en mindervaliden die 

(tijdelijk) niet in staat zijn gebruik te maken van 

het reguliere openbaar vervoer.

Bent u al enthousiast geworden? 

Ik was verbaasd over alle mogelijkheden die de 

Wijkbus biedt en dat voor een lidmaatschap van 

slechts € 15,00 per jaar en € 1,20 per rit.

U kunt op werkdagen (maandag tot en met vrij-

dag) van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 tot 

16.30 uur een beroep doen op het deur-tot-deur-

vervoer van de Wijkbus.

Zij vervoeren u naar elk adres binnen het gebied 

van de deelgemeente Prins Alexander (Ommoord, 

Zevenkamp, Oosterflank, Het Lage Land, Prinsen-

land, Kralingseveer en Nesselande). Heeft u bege-

leiding nodig als u de deur uitgaat, ook die kan, 

tegen betaling van de ritprijs, met de Wijkbus 

mee naar uw bestemming.

Wilt u lid worden of wilt u meer informatie over 

het deelnemerschap, belt u dan naar de Wijkbus, 

tel. (010) 455 85 17. Ook kunt u nadere informatie 

vinden op de Internetsite www.Wijkbus-alexan-

der.nl.

En denk daarbij vooral niet….dat is niets voor mij, 

dat is voor oude mensen.

De Wijkbus is er voor iedereen binnen de deelge-

meente.

U bent van harte welkom…..

Marie-José van den Oever-Hof.  
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Even voorstellen…

Buurtwerk is van oorsprong een Rotterdamse 

welzijnsorganisatie en biedt dienstverlening 

voor volwassenenwerk, jeugd- en jongerenwerk. 

Buurtwerk draagt bij aan een veerkrachtige 

buurt, waar het goed opgroeien is en iedereen 

participeert op zijn of haar eigen manier. Dat 

doen wij samen met u als bewoners, maar ook 

met vrijwilligers, partners en professionals. We 

zorgen voor ontmoeting, ondersteuning 

en ontwikkeling in de buurt, dichtbij de 

mensen, dus ook dichtbij u! Graag dra-

gen wij ons steentje bij aan het welzijn 

van buurtbewoners in Ommoord. Wij 

hebben inmiddels al veel buurtbewo-

ners ontmoet, maar voor wie ons nog 

niet kent, stellen wij ons graag aan u 

voor.

Andre Baas - Teamleider 

Mijn naam is Andre Baas en ik ben nu 

bijna vier jaar als teamleider werkzaam 

bij Buurtwerk. Naast mijn werkzaam-

heden als teamleider ben ik verant-

woordelijk voor de samenwerking tus-

sen zorg- en welzijnsprofessionals in 

Ommoord. Zo organiseren we om de week het 

vlechtwerkoverleg waar de werkers elkaar infor-

meren over nieuwe ontwikkelingen en werk-

zaamheden in de zorg- en welzijnsbranche. 

Gosia Bojar - Buurtwerker

Al twee jaar ondersteun ik de kwetsbare senioren 

in Ommoord. Onder andere huisartsen, prak-

tijkondersteuners en vrijwilligers van 75+ huis-

bezoeken kunnen ouderen bij mij aanmelden en 

dan ga ik bij hen langs voor een goed gesprek. 

Soms kan ik een maatje-vrijwilliger inzetten en 

een andere keer schakel ik de gemeente in voor 

extra hulp. Soms blijft het gewoon bij een goed 

gesprek en vaak kan ik mensen ook “verleiden” 

om naar de activiteiten in het Huis van de Wijk te 

komen. U kunt me bereiken op tel. 06-10818679. 

Bel gerust als u vragen heeft.

Ana Budimir - Buurtwerker met specialisatie 

jeugd & ouders en mediacoach 

Op donderdagochtend ben ik in het Huis van de 

Wijk te vinden bij de SamenSpeel-ochtend voor 

ouders en kinderen van 0 tot 4 jaar. Daarnaast 

verzorg ik diverse trainingen voor jongeren op 

het gebied van mediawijsheid, sociale vaardig-

heid en weerbaarheid. Wil je zelf een activiteit 

organiseren voor de jeugd in Ommoord en leren 

hoe je daar een succes van maakt? Dan help ik 

je om Citytrainer te worden. Daarnaast kunnen 

Rotterdamse jongeren tussen de 12 en 27 jaar een 

aanvraag indienen voor een financiële bijdrage 

voor hun project of evenement. Graag help ik 

jongeren bij deze initiatieven door hen te onder-

steunen in het uitwerken van hun ideeën. 

Bas Corbijn – Sociaal makelaar/trajectbegeleider

Ik ben werkzaam als sociaal makelaar/trajectbe

geleider binnen het project Prestatie 010 (P010) 

vanuit het Huis van de Wijk Ommoord. Hierin 

begeleid ik de door de gemeente bij Buurtwerk 

aangemelde mensen met een uitkering naar een 

zo passend mogelijke leer- en/of activeringsplek 

die vaak binnen, maar ook buiten Buurtwerk 

wordt gevonden. Het optimale resultaat is mijns 

inziens wanneer het welzijn, persoonlijke groei, 

het vinden van een (nieuwe of betere) balans als 

ook nuttig zijn voor onze maatschappij door deze 

activering kan worden gerealiseerd.

Martha van Esch - Buurtwerker 

Mijn naam is Martha van Esch en ik mag in de 

wijk de huisbezoeken aan 75-plussers coördine-

ren. De vrijwilligers die deze huisbezoeken uit-

voeren, stuur ik aan en begeleid ik in hun prach-

tige werk. Alle bewoners van Ommoord boven de 

75 jaar krijgen één keer in de twee jaar een huis-

bezoek. We kijken hoe het met hen gaat en of 

we iets voor hen kunnen betekenen. Wanneer bij 

een huisbezoek blijkt dat er meer ondersteuning 

nodig is, dan zorg ik voor een warme overdracht 

intern of naar onze netwerkpartners. Een dank-

bare taak. Tevens ben ik aandachtsfunctionaris 

huiselijk geweld. 

Erna ’t Hart - Buurtwerker 

Ik ben Erna ‘t Hart, werkzaam als buurtwerker 

in Ommoord. Daarnaast coördineer ik met een 

aantal collega’s alle taallessen van Buurtwerk 

in Prins Alexander. We hebben 1-op-1 lessen, 

conversatielessen en groepslessen op diverse ni-

veaus en in alle wijken van Prins Alexander. Wil 

je je Nederlandse taal verbeteren? Meld je dan 

aan bij het Taalpunt, op donderdagmorgen in de 

Romeynshof, Stresemannplaats 8 in Ommoord, 

van 9.30 tot 11.00 uur. Daar doen we de intake-

gesprekken en kijken we welke taalles het beste 

past. Ook mensen die als taalvrijwilliger aan de 

slag willen gaan, staan we daar graag 

te woord.  

Ronald de Koning - Buurtwerker 

Ik ben werkzaam als buurtwerker 

voor in de wijk. Ik ga met veel bewoners in ge-

sprek om te kijken naar mogelijkheden voor 

bewonersinitiatieven. Ook samen met het Op-

zoomer Mee team Ommoord kijk ik naar moge-

lijkheden voor het Schoonmaakteam en Lief-

en-Leedpotje. Verder is er veel contact met 

gemeente, wooncorporaties en welzijnsorganisa-

ties om situaties te bespreken rondom locaties en 

bewoners.  Mensen kunnen mij ook gewoon aan-

spreken op straat, maar in de toekomst zal er op 

diverse plekken ook spreekuur zijn met meerdere 

partijen tegelijk aan tafel. Hiervoor zal Buurtwerk 

zijn Amerikaanse bus gaan inzetten. 

Jeanette de Visser - Sociaal beheerder

U vindt mij in het Huis van de Wijk, waar ik uw 

eerste aanspreekpunt ben bij hulpvragen en vra-

gen over activiteiten. Binnen ons team houd ik 

mij onder meer bezig met de samenstelling van 

het activiteitenprogramma. Ik coördineer de ac-

tiviteiten in het Huis van de Wijk, die worden 

uitgevoerd door vrijwilligers die ik daarin bege-

leid. Heel graag maak ik kennis met u en nodig u 

dan ook uit om eens gezellig een kopje koffie te 

komen drinken. Dan vertel ik u graag meer over 

onze activiteiten en de mogelijkheden in het Huis 

van de Wijk. 

Omar Zaroual - Jongerenwerker

Als jongerenwerker ben ik al een aantal jaren ver-

bonden aan de wijk Ommoord. Met mijn collega’s 

leggen we contact met jongeren op straat. We 

gaan het gesprek met hen aan en dagen ze uit om 

deel te nemen aan activiteiten in de wijk of we 

ondersteunen de jongeren bij het zelfstandig or-

ganiseren van activiteiten. Daarnaast ondersteun 

ik jongeren bij individuele vraagstukken, zoals 

scholing, werk, financiën en huisvesting. 

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 010-

4553799.



Opzoomeren. Straatfeest met je  
buren in december

23In december Opzoomeren de meeste straten. 

Sinterklaas, kerst en oud & nieuw lenen zich ook 

voor mooie straatfeesten met de buren. En die 

feesten zijn ook nog nuttig. Je haalt er de on-

derlinge contacten mee aan en daar heb je als 

straat nog lang profijt van. Opzoomer Mee biedt 

je de mogelijkheid om zelf in december een mooi 

straatfeest te organiseren. 

Viert u ook sinterklaas, kerst of oud & nieuw 

met uw buren? En heeft u zo’n mooie Opzoomer-

kerstboom in uw straat staan? Stuur ons dan een 

foto van de versierde kerstboom of van uw de-

cemberfeest! En misschien ziet u uw foto wel te-

rug in de volgende editie van Ommoord Nieuws.” 

De foto mag u sturen naar oever1@planet.nl

Marie-José van den Oever

Bij Cor van de Polder en dochter verkopen we zo 

veel mogelijk klasse 1 producten. Liefst van Ne-

derlandse boeren en tuinders waar mogelijk, en 

véél al bijna rechtstreeks van de teler. En dat 

proef je! Maar wist u ook dat we volop verse 

maaltijden verkopen? Gewoon lekker vers, zoals 

het hoort. Uit eigen keuken.  

Wij hebben nog een ‘ouderwetse’ schrapmachine. 

Hiermee schillen we onze aardappels zelf, we ko-

ken ze en voegen er onze eigen verse smaakvolle 

Advertorial

groenten aan toe. Dus geen instantpuree, maar 

lekkere verse aardappels, rechtstreeks van onze 

aardappelboer uit Ouddorp. En onze maaltijden 

zijn helemaal zónder conserveringsmiddelen. We 

verkopen ze vers, dus wilt u voor een paar dagen 

lekker eten meenemen, u kunt ze gerust nog in-

vriezen. 

Graag tot ziens in onze winkel op de  

Hesseplaats 52 

Cor en Jacqueline van de Polder
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De Romeinse Limes op weg naar 
Werelderfgoed 

De drie colleges van Gedeputeerde Staten van 

Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland stemmen in 

met voordracht van de Romeinse Limes voor de 

UNESCO Werelderfgoedstatus. 

Opname op de UNESCO Werelderfgoedlijst is een 

belangrijke stap richting de internationale erken-

ning die dit historisch rijke gebied verdient. 

Dit Nederlands-Duitse deel van de Limes is on-

derdeel van de voormalige rijksgrens van het Ro-

meinse Rijk. 

Deze liep van Engeland tot de Zwarte Zee en de-

len hiervan 

staan al op de 

Werelderfgoed-

lijst. Gedepu-

teerde Staten 

van de provin-

cies Utrecht, 

Gelderland en 

Zuid-Holland 

bieden vandaag gezamenlijk het nominatiedos-

sier aan aan de minister van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap (OCW). 

Bij een positief besluit van de ministerraad, zal de 

minister in januari 2020 het nominatiedossier, sa-

men met Duitsland, indienen bij UNESCO in 

Parijs. De verwachting is dat in juli 2021, tijdens 

de jaarlijkse vergadering van het World Heritage 

Comité van UNESCO, een besluit wordt geno-

men over de nominatie. Als het besluit positief is, 

krijgt de Romeinse Limes de status van Wereld- 

erfgoed. 

Wereldwijde erkenning 

“De Limes verbindt in Zuid-Holland ruim 2000 

jaar geschiedenis met het heden. Onze Romeinse 

geschiedenis is de basis van een goede band met 

de andere provincies en veel landen om ons heen. 

Met de werelderfgoedstatus brengen wij de Limes
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en Zuid-Holland onder de aandacht van vele 

bezoekers, van binnen en buiten de oude Romein-

se grenzen.”, aldus gedeputeerde voor Zuid-Hol-

land Willy de Zoete. 

Inkijk in het verleden 

Het Nederlands-Duitse deel, ook wel het Neder-

Germaanse deel van de Romeinse Limes, mar-

keert de noordelijke grens van het uitgestrekte 

Romeinse Rijk en loopt door Duitsland en Neder-

land. In Nederland volgt de Limes de loop van de 

Oude Rijn, van Herwen tot aan Katwijk. Langs 

deze Rijn liggen veel vindplaatsen uit de Romein-

se tijd, waaronder forten, wachttorens, schepen 

en het Kanaal van Corbulo. De archeologische 

resten in dit gebied zijn, mede door de samen-

stelling van onze bodem, goed bewaard gebleven 

en geven een zeldzaam inkijkje in hoe het leven 

er 2000 jaar geleden langs de grens van het Ro-

meinse Rijk uitzag. De best bewaarde en meest 

complete vindplaatsen worden nu voorgedragen 

voor de Werelderfgoedlijst. 

Sinds 2011 werken de drie Nederlandse provincies 

samen met Duitsland en de Limes-gemeenten aan 

de voordracht van de Neder-Germaanse Limes. 

Met plaatsing op de Werelderfgoedlijst wordt de 

Limes toegevoegd aan een selectie gebieden die 

uniek zijn op de wereld. Erfgoed waar Nederland 

trots op mag zijn.

In het verleden, vermoedelijk al in 

de Romeinse tijd, heeft de Rotte in 

verbinding gestaan met de Oude 

Rijn over de Hildam via het rivier-

tje de Wilck.

Dit riviertje tussen Moerkapelle en 

de Oude Rijn is in 1759 verdwenen.

Komende vanuit Rotterdam voeren 

de boten de Rotte op tot aan de 

Hildam. Daarna ging het via het 

riviertje de Wilck naar de Oude 

Rijn en zo verder.

Historische kaart van de Rotte (hier 

nog Leede geheten) rond 1300.  

De kaart zelf is gemaakt in het begin 

van de 20e eeuw.

Riviertje De Wilck 

Riviertje De Leede (Rotte)

De Hildam

Romeinse mijlpaal
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Ouderenschouw Ommoord
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Op dinsdag 22 september hebben wij als BOO 

samen met Linda Bouman, wijkregisseur 

Ommoord van de gemeente Rotterdam en de 

heer A.L. Vuijk van Stadsbeheer (voormalig 

Gemeentewerken) een schouw gedaan in een 

groot deel van Ommoord.

Het was een initiatief van de Gemeente Rotter-

dam en had als doel het in kaart brengen van 

knelpunten en gewenste verbeteringen in de bui-

tenruimte speciaal voor oudere bewoners. 

Omdat steeds meer mensen tot op hoge leeftijd 

zelfstandig blijven wonen is het belangrijk dat de 

leefomgeving aantrekkelijk en veilig is. 

Met veilig wordt dan vooral bedoeld de staat van 

de voetpaden, oversteekplaatsen en dergelijke.

Het aantal bankjes in Ommoord en dan vooral 

de plaatsing hiervan is van groot belang. Immers 

een goede verdeling van rustpunten maakt het 

langer mogelijk om zelfstandig boodschappen te 

doen en voldoende beweging in de buitenlucht 

te hebben. Ook een uitbreiding van het aantal 

bankjes in het Ommoordse Veld is aan de orde 

geweest zodat men beter en optimaal van de na-

tuur kan genieten.

Het was in ieder geval een goed bestede ochtend 

waarbij al direct een aantal punten op de priori-

teitenlijst zijn gezet.

Mocht u nu denken, ik heb ook nog wel wat pun-

ten van aandacht c.q. verbetering, laat het ons 

weten met een mailtje naar info@boo.nl of kom 

even langs bij het infopunt in de Romeynshof. 

Graag zo duidelijk mogelijk de situatie beschrij-

ven en indien mogelijk een foto bijplaatsen. Wij 

zullen dan hierover in overleg gaan met de be-

trokken personen/instanties.

Hierbij een foto-impressie van een aantal 

gesignaleerde knelpunten.

Een prachtige locatie voor een bankje!

Linker afbeelding ingang naar de brug in de Wijktuin, 
breed genoeg voor rollator en scootmobiel. 

Rechter afbeelding toont een zeer gevaarlijke situatie. 
Hier is nauwkeurige stuurmanskunst vereist.

Eerst een afrit, dan een goot en daarna het wegdek. Zeer 
lastig voor rollatorgebruikers.

Lorentzweg/Wilsonweg geleidetegels voorslechtzienden aanwezig maar de zebra ontbreekt. Levensgevaarlijk.

Ideaal voor rollator en scootmobiel, bankjes ontbreken!
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In onze delicatessenwinkel waar u kunt genieten van 
heerlijke ontbijt en lunchgerechten is nog veel meer mogelijk;

Wist u dat,
• U bij ons terecht kunt voor een high tea. (ook voor grote  
 groepen bij u thuis of op uw werk)
• Wij ook uw verjaardag volledig bij u thuis kunnen   
 verzorgen.
• Wij uw catering verzorgen privé, maar ook voor zakelijke  
 rela�es.
• Wij belegde broodjes verzorgen ook voor bij u thuis  of op  
 uw werk.
• Wij een winkel vol lekkere delicatessen hebben.
• Wij leuke avonden organiseren met proeverijen.
• Wij leuke workshops hebben.
• Wij ook op evenementen in de regio te vinden zijn.
• De lekkerste bonbons hebben.
• Alle gerechten die wij serveren huisgemaakt zijn.
• Dat er heerlijke koeken en gebakjes zijn die ook huis-  
 gemaakt zijn.
• Wij een zaal hebben en die verhuren inclusief catering.
• Wij babyshowers regelen bij ons in de zaal of winkel.
• Pannenkoeken op het menu hebben.
• Dat wij eind september beginnen met het bakken van  
 oliebollen, en deze bezorgen bij bedrijven en vereni-  
 gingen.
• In de zomer maanden 24 soorten heerlijk    
 ambachtelijk schepijs verkopen.
• U ons kunt volgen via Facebook, Instagram, website en  
 Twi�er.

Graag informeren wij u naar alle mogelijkheden  onder het 
genot van een kopje koffie bij ons in de zaak.
Wij hopen u snel eens te mogen begroeten, 

Mike en Debora
Dichtbij het hart

Pearl Buck plaats 35 
3069 BZ Ro�erdam

www.dichtbijhethart.nl – dichtbijhethart@gmail.com

Advertor ia lAdressen in de wijk
Gezondheidscentrum Ommoord
Briandplaats 5, 3068 JJ Rotterdam
Huisartsenpraktijk:
Tel. 010-2862474 Spoedlijn 010-4214515

Bewonersorganisatie Ommoord
Stresemannplaats 8, 3068 JJ Rotterdam

Gebiedsregisseur
Jan Bastiaansen
jnm.bastiaansen@rotterdam.nl 

(waarnemend)

Tel. info@boo.nl. 010-4206576

Huis van de wijk

Buurtwerk

 Gerard Goosenflat, Thomas Mannplaats 150, 
3069 NE Rotterdam.
www.buurtwerk.nl/wat-doen-we/huizen-van-de-

www.buurtwerk.nl/rotterdam

wijk

Huurdersvereniging Ommoord
Joliotplaats 4, 3069 JJ Rotterdam. Tel. 010-4560673

Buurtbemiddeling Rotterdam Stichting DOCK
 Tel. 010-4012222

Wijkcentrum Romeynshof
Stresemannplaats 8, 3068 JJ Rotterdam
Tel. 010-4204099

Spreekuur van de wijkagent
Arjan van Heusden, Erik Bosch en 
Marcel Kerseboom
Bereikbaar via 0900-8844 of via de website van de 
politie www.politie.nl bij spoed 112

   kwesties, uw gezondheid of geld. 
   www.rotterdam.nl/vraagwijzer

Woonoverlast anoniem melden via e-mail naar 
woonoverlast@rotterdam.nl

Hennepkwekerij anoniem melden bij 0800-7000
Meer informatie vindt u op www.meldmisdaad.nl

Geluids-stank of stofoverlast in het Rijnmondgebied 
meld het (24 uur per dag) bij de meldkamer 
DCMR tel. 0888 333555

Centrum voor Jeugd en Gezin (voor vragen over 
kinderen en jongeren t/m 18 jaar) 
tel. 010-2010110 www.cjgprinsalexander.nl

Buurtbemiddeling Christian Asche tel. 0648462182 
casche@dock.nl

Meldpunt verwarde personen op werkdagen 
9.00-17.00 uur tel. 010-4553799 

Gebiedscommissie Prins Alexander
Gebiedsnetwerker Eduard Autar tel. 010-2672538
er.autar@rotterdam.nl 

Advies- en steunpunt huiselijk geweld
www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl
Bereikbaar 7 dagen per week 24 uur per dag

RET klantenservice 
Laan op Zuid 2, 3071 AA Rotterdam. 
Tel. 0900-5006010
Openingstijden ma t/m do 9.00 tot 17.00 uur, 
vrijdag 9.00-21.00 uur. OV Chipkaart kwijt 09000980

Overig
Stedin    0800-9009
Eneco klantenservice  0900-0201
Storingen Elec. En Gas   0800-0072
Storingen waterleiding   0900-0787
Storingen openb. Verlichting  14010
Storingen verkeerslichten   14010
Gemeentelijke Ombudsman   010-4111600
Meldingen-klacht Hoogheemraadschap 
Schieland-Krimpenerwaard   010-4537356
Artsentelefoon    010-4201100

Nederlandse Voedsel- en waren 
autoriteit    0900-0388

Blokkeernummers bij verlies of 
diefstal bankpas    0800-0313

Tevens dient u uw bankkantoor te waarschuwen

Gemeentelijke aanspreekpunten bereikbaar 
via 14010
Gemeente Rotterdam/PrinsAlexander      
www.rotterdam.ml
Gebiedscommissie Prins Alexander  
gebiedscommissie@rotterdam.nl
Stadswinkel www.rotterdam.nl/voorzienigen:
stadswinkelprinsalexander
Stadswacht, teamleider Erica van Laren 
www.rotterdam.nl/handhaving
Meldingen buitenruimte en overlast  
www.rotterdam.nl/meldingen
Overlast van hangjongeren, bedrijven e.d.
Melden van overlast bij de politie tel. 112 
(spoed) of 0900-8844
Vraagwijzer gratis advies en informatie over 
problemen met ingewikkelde brieven, 
juridische kwesties, uw gezondheid of geld. 
www.rotterdam.nl/vraagwijzer
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Andorra Shoes heeft een ruime keuze in schoenen speciaal voor 
steunzoolgebruikers. Daarnaast voeren wij een breed assortiment 
voor zowel smalle als brede voeten in de maten G t/m K en 
hebben wij veel panto�els van het merk Rohde.

Wij hebben in onze collectie de volgende merken: 
Verhulst, Ara, Rohde, Rieker, Jana, Jenny, Caprice, 
Tamaris en Marco Tozzi . 

Gratis parkeren rondom het winkelcentrum

Andorra Shoes • Winkelcentrum Binnenhof 84 • Tel. 010-41 000 26 
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag: 09:30 - 17:30 uur • www.andorashoes.nl

Andorra Shoes Schoenen voor dames en heren

Disclaimer/auteursrecht

De uitgave van Nieuws Ommoord (Bewoners Organisatie Om-

moord) 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 alge-

mene belangen van de inwoners van Ommoord te behartigen 

en te stimuleren.

De inhoud van de uitgave wordt door de BOO zorgvuldig sa-

mengesteld 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 hierbij niet zijn ge-

noemd dan bieden wij bij voorbaat hier voor onze excuses aan.

Veel fotomateriaal is door de Historische Commissie “De Om-

moordse Polder” ter beschikking gesteld. Ook hebben zij de 

juistheid van de feiten met ons gedeeld om zo’n volledig moge-

lijk beeld te krijgen van het verleden van Ommoord.

Elke derde donderdag in de maand houdt Historische Commis-

sie

“De Ommoordse Polder” een inloopmiddag in

“Het Huis van de Wijk” (Gerard Goosenflat),

Thomas Mannplaats 150, 

U bent welkom van 13:00 tot 16:00 uur

Telefoon 010 - 707 15 40       
          24 uur per dag bereikbaar

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam
Jeroen Salet
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Maandag         Zaal                 Activiteit

09.30-11.00 Delphi Franse les

10.30-11.30 Taurus Fitness

13.00-17.00 Neptunus Bridge
13.00-15.00 Taurus Fitness Senioren

16.00-17.00 BOO Creating Chances

19.00-20.00 Taurus Fitness Senioren

Dinsdag

10.00-11.00 Neptunus Yoga-Pilates

14.00-15.00 Taurus Stoelfit senioren

16.30-17.30 Taurus SKVR Breakdance Jeugd

18.00-21.00 Jupiter Nederlandse Taalles

18.00-19.00 Taurus SKVR Breakdance Jeugd

19.00-20.00 BOO Tai Chi

19.00-22.00 Neptunus Carajillo Koor

19.30-20.30 Apollo Popkoor

19.30-21.30 Taurus Rotterdams Smartlappenkoor

Woensdag

09.00-11.00 Taurus Fitness Senioren

13.15-14.00 Taurus SKVR Ballet Jeugd

14.00-15.00 Taurus SKVR Danssport Jeugd

15.15-16.15 Taurus SKVR Breakdance Jeugd

16.00-17.00 BOO Creating Chances

19.00-22.00 Briand IPD opleidingen

19.00-22.00 Dock IPD opleidingen

19.00-20.00 Taurus Fitness senioren

19.00-21.00 Neptunus Tapdansen

19.30-23.00 Apollo Popkoor 4 You

19.30-22.30 BOO Mah Yong

Donderdag

09.00-12.00 Jupiter Taallessen NL educatie

09.30-11.00 Dock Taallessen Buurtwerk Alexander

09.30-11.00 Orion Taallessen Buurtwerk Alexander

10.00-11.00 Taurus Beweeg en Dans

10.30-12.45 BOO Spaanse les

13.30-15.00 Dock Taallessen Buurtwerk Alexander

13.30-15.00 Orion Taallessen Buurtwerk Alexander

14.00-16.00 Neptunus Rummikub

18.00-21.00 Jupiter Taallessen NL Educatie

19.30-21.00 Dock Taallessen Buurtwerk Alexander

19.30-21.30 Neptunus

20.00-22.00 Taurus Capella Rotterdam (koor)

Vrijdag

09.00-13.00 Jupiter Taallessen NL educatie

15.30-16.30 BOO Vierstraete, 1 op 1 gesprekken, Jeugdzorg

Zondag

9.00-12.30       Taurus Heritage Full Gospel International Church

Zondag

LCC functie
LCC staat voor Lokaal 
Cultuur Centrum, dit 

houdt in dat er budget is 
toegekend om wijkbewo-

ners een podium te 
bieden om talenten te 
ontplooien. Daarnaast 

om op een laagdrempeli-
ge manier cultuur aan te 

bieden in de vorm van 
zang- dans en theater-

voorstellingen.

Info: 010 4204099
Adres: 
Stresemannplaats 8
3068 JL Rotterdam

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

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

VRIJWILLIGERS




