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De Blijde Wei

Op voorplaat zie u 

een caleidoscoop 

van winkeltjes, en 

andere verkooppun-

ten zoals tentjes of 

soms kistjes langs de 

weg waar u produc-

ten kunt kopen. In de artikelen kunt u hierover 

meer lezen. 

Het is actueel om voedsel en andere producten 

uit de directe omgeving te kopen.

Misschien heeft u het al vernomen, onze voorzitter, de heer A.J.P. 

Tacq is ter gelegenheid van de verjaardag van koning Willem-

Alexander benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Hij 

verkreeg deze benoeming voor zijn grote verdienste als voorzitter 

van de Bewoners Organisatie Ommoord en zijn rol ten behoeve 

van de seniorensportactiviteiten bij WION.

Verder in deze uitgave aandacht voor gezond en duurzaam eten. 

Rond Ommoord zijn hier vele mogelijkheden voor om op een leuke 

manier inkopen te doen en zo bij te dragen aan een korte keten.

Volg ons op Facebook “ommoordnieuws” of schrijf u in op onze 

digitale nieuwsbrief.

Stuur een mail naar info@boo.nl met uw gegevens onder de ver-

melding “aanmelden nieuwsbrief “.

Wij blijven het benadrukken... wij gebruiken uw gegevens ALLEEN 

voor het versturen van de nieuwsbrief.

U kunt zelf een bijdrage leveren door het inzenden/delen van leu-

ke, bijzondere zaken Ommoord aangaande.  Ook hiervoor kunt u 

het mailadres info@boo.nl gebruiken. Er zal dan door iemand van 

onze redactie contact met u opgenomen worden.

Nico Nekeman

Hoofdredacteur
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Colofon
Ommoord Nieuws is een uitgave 
van Bewoners Organisatie Ommoord 
en mede mogelijk gemaakt door 
subsidie van de Gebiedscommissie, 
adverteerders en tekstuele bijdrage 
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Bestuur Bewoners Organisatie 
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•Fons Tacq, Voorzitter 
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•Philip Eijsman, lid
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I www.boo.nl
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Drukwerk
•Drukwerk Optima Grafische  
 Communicatie www.ogc.nl

Dit heeft het voordeel dat men de lokale econo-

mie steunt en dat de producten niet over een gro-

te afstand vervoerd hoeven te worden, wat weer 

scheelt in CO2-uitstoot. Daarom extra aandacht 

voor de verkooppunten in de directe omgeving.

Kent u nog verkooppunten die wij niet hebben 

vermeld, stuur dan een mailtje naar 

info@boo.nl .

Jan Kluiters 

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 algeme-

ne 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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BOO voorzitter/Wion-lid  Fons Tacq 
ontvangt koninklijke onderscheiding

Ter gelegenheid van de verjaardag van koning 

Willem-Alexander reikt Rotterdam jaarlijks ko-

ninklijke onderscheidingen uit aan mensen die 

van bijzondere betekenis zijn geweest voor de 

samenleving. Door de geldende coronamaatrege-

len kregen de gedecoreerden maandag te horen 

dat zij later die week een onderscheiding zullen 

ontvangen. Op het Stadhuis reikten burgemees-

ter en wethouders de lintjes in klein gezelschap 

daadwerkelijk uit. 

Maar liefst 6 gedecoreerden hebben (ook) hun 

verdiensten in de Rotterdamse sport. En vol trots 

kunnen we melden dat ons WION-lid Fons Tacq 

één van hen is. Fons is benoemd tot Lid in de 

Orde van Oranje-Nassau. 

Fons is niet alleen druk voor WION, maar ook al 

jaren actief als voorzitter van de Bewonersorgani-

Wion

satie Ommoord. Deze beide activiteiten kwamen 

onder meer samen toen hij betrokken was bij 

de organisatie van het Beweegfestival, waarbij 

Bewonersorganisatie Ommoord en Sportpunt 

WION samen optrokken. Bij beide instanties is 

Fons sterk betrokken en brengt daar veel vrije tijd 

door. Ook brengt Fons als één van de coördinato-

ren van Senioren Sportief 55-plussers in bewe-

ging. Zijn verdiensten binnen en buiten de sport 

maken dat hij deze koninklijke erkenning heeft 

ontvangen. Afgelopen woensdag werd deze op 

het stadhuis aan Fons uitgereikt door wethouder 

Sven de Langen.

Namens het bestuur en leden van RKC WION fe-

liciteren we Fons van harte met zijn koninklijke 

erkenning! 

Namens Marketing,

Teun Bijlsma

  

De

In Ommoord is veel te doen op sportgebied, en 

hebben wij een prachtige sporthal en sportvelden 

naast het parkeerterrein bij Binnenhof naast de 

Plus supermarkt.

Nu het voorjaar er weer aankomt is het ook te 

tijd om gezellige en sportieve dingen te doen en 

zeker ook om op onze gezondheid te letten.

Het is daarom heel belangrijk om regelmatig lek-

ker te sporten en te ontspannen.

Wion heeft daarvoor veel mogelijkheden.

Naast korfbal is er voor iedereen een sportmoge-

lijkheid.

WION - sport voor iedereen
Ook voor senioren van iedere leeftijd zijn er een 

gezellige sporturen op woensdag en donderdag-

ochtend en is er op maandag - en vrijdagmorgen 

van 09.00-12.00 uur een badmintoninstuif waar 

iedereen binnen kan lopen en meedoen.

Kom gewoon eens langs en doe een keer gratis 

mee en ervaar hoe fijn en gezellig het is.

Kijk ook op: sportpunt.wion.nl
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monumenten en andere partners, mede mogelijk 

gemaakt door steun van de Postcodeloterij. Het 

wil stad en platteland verbinden, korte ketens 

voor agrarische producten, boeren ondersteu-

nen die willen overstappen naar een duurzame 

bedrijfsvoering. In de winkels liggen nu bijvoor-

beeld paprika’s uit Spanje, terwijl de paprikakwe-

kers aan de overkant van de Rotte hun eerste-

klas producten exporteren naar het buitenland. 

Vrachtwagens, schepen, vliegtuigen slepen met 

producten over de wereld met grote gevolgen 

voor het milieu en klimaat. We exporteren het 

merendeel van onze agrarische producten, var-

kens naar China, tomaten naar Italië. Anderzijds 

importeren we weer appels uit Nieuw-Zeeland en 

bloemen en groenten uit Afrika. 

Het kan ook anders. Rotterdammers kunnen 

bijdragen aan een beter milieu door vooral re-

Ommoord verbinding tussen stad 
en platteland...

Ommoord is, zoals wij al vaker hebben aangege-

ven uniek gelegen tussen enerzijds de stad en an-

derzijds het platteland.

Nu is het platteland niet meer hetzelfde als het 

vroeger was, maar veel is wel bewaard gebleven.

Een groot gedeelte natuur, zoals de Zevenhuizer-

plas, Het Lage en Hoge Bergse Bos, de Bleiswijkse 

en Zevenhuizer Zoom, de Eendragtspolder en de 

Rottemeren. Aan de andere zijde het Kralingse 

Bos met de Kralingse Plas.

Net ten noorden van Ommoord, aan de andere 

kant van de Rotte, ligt in Lansingerland een groot 

agrarisch gebied met hoofdzakelijk kascultuur. 

Dit gebied biedt ons interessante mogelijkheden 

omdat de kwekers heel vaak hun producten tegen 

leuke prijzen aan passanten te koop aanbieden.

Afhankelijk van het seizoen allerlei bloemen en 

planten tot de lekkerste tomaten, aardbeien, bra-

men, aardappelen enz. Alles verser dan vers en 

duurzaam uit de buurt. Als je tussen de kassen 

doorfietst in een gebied zo’n maximaal 10 km van 

Ommoord, zie je pas goed wat een diversiteit aan 

producten hier geteeld wordt.  

Ook met kinderen is dit een leerzame expeditie, 

die lekkere en leuke zaken kan opleveren. 

 

Voor actuele informatie over het productenaan-

bod zie (Facebook: “producten uit Lansingerland). 

Meestal staat er een routebeschrijving bij. Beta-

lingen zijn vaak contant (neem kleingeld mee), 

anders met pin of tikkie.

Aan de Hoeksekade 146 staat boerderij Lansin-

gerland, hier verkoopt men heerlijke kazen, melk 

van de eigen boerderij, ambachtelijke streekpro-

ducten en biologische producten. (www.boerde-

rijhetlansingerland.nl)

gionaal geproduceerd voedsel te kopen. Eerlijk 

geproduceerd, wat betekent met veel aandacht 

voor het milieu en de biodiversiteit. Meer wilde 

bloemen, bijen, vlinders en vogels op het plat-

teland waardoor de beleving van de regio veel 

aantrekkelijker wordt. Stedelingen kunnen op 

boerderijen of bij kwekers in de omgeving hun re-

gionale producten halen. 

Maar ook in winkels in de stad en bij alle super-

markten komt steeds meer aandacht voor streek-

producten. 

Bij de Plus staat bijvoorbeeld het merk Gijs voor 

eten van dichtbij. Een kortere verbinding tussen 

boer en consument vind je ook bij Rechtstreex 

waarover later in dit blad meer. 

Door regionale producten te kopen is er minder 

vervuilend transport nodig. Zo draag je zonder 

moeite bij aan een beter milieu.

Rotterdam de boer op
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Rechtstreex, interview met wijkchef 
Laura Bartels

Dichterbij in Terbregge aan de Terbregse Rech-

ter Rottekade 91 staat de stellingmolen “De Vier 

Winden”, een korenmolen gebouwd in 1776. Deze 

molen herbergt sinds 1818 al vijf generaties van 

vader op zoon, de Drie Kleur Grutterij met een 

schat aan bakkerijproducten, om zelf thuis de 

lekkerste dingen te bakken. De recepten zijn zelfs 

voor dummy’s goed te doen, ook 

is er allerlei bakgerei te koop en 

oud-Hollands snoepgoed.

Zondag, maandag en dinsdag ge-

sloten, andere dagen geopend van 

10.00 tot 16.00 uur. (www.3kleur.

nl) In Oud Verlaat bij mevrouw 

Paul, de witte boerderij schuin 

tegenover café Oud Verlaat, kun 

je de heerlijkste eitjes kopen en 

uien en aardappelen zo uit de 

grond. Schrik niet van de hond des 

huizes, hij maakt wel veel herrie 

maar is de goedheid zelve. Bij de 

bijenstand van 

het Ambrosi-

usgilde aan de 

Nesseweg kun 

je zaterdags 

tussen 10 en 

12 uur terecht 

voor de lek-

kerste natuurhoning. Leuk idee hierbij is dat de 

honing voor een groot deel komt van Ommoordse 

bloemen en dus misschien ook wel uit je eigen 

tuin of van je balkon. Ook op de kinderboerde-

rij De Blijde Wei is honing enz. te koop en wel in 

herberg de Kikker.  

Laten wij hopen dat alles weer een beetje nor-

maal toegankelijk is op het moment dat u dit 

leest.

Rechtstreex 

streeft naar 

een andere 

voedselketen, 

lokaal, trans-

parant en so-

ciaal. Lokaal 

betekent dat 

alle produc-

ten uit een 

straal van 50 

km rondom Rotterdam komen. Transparant wil 

zeggen dat je precies weet van welke leverancier 

het komt en dat bij elk product staat hoe het geld 

verdeeld wordt. Sociaal omdat producent en con-

sument elkaar in de korte keten leren kennen en 

omdat er bij de productie waar mogelijk mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt worden in-

geschakeld. 

In Ommoord is al enkele jaren een afhaalpunt 

voor producten van Rechtstreex. Wijkchef Laura 

Bartels is op vrijdagmiddag van 15.00-18.30 aan-

wezig bij de schooltuin op Geelkruid 6. Producten 

die de klant woensdag voor 10.30 heeft besteld, 

kunnen daar afgehaald worden.

Laura is bij Rechtstreex begonnen als klant. Duur-

zaam leven is voor haar belangrijk, de wereld 

moet leefbaar blijven ook voor de generaties na 

ons. Zij vond het concept zo aantrekkelijk dat zij 

haar eigen wijkpunt gestart is in Ommoord, de 

wijk waar zij woont. Met ingang van mei heeft zij 

ook een afhaalpunt in Zevenkamp op de donder-

dagmiddag bij Wollefoppengroen. 

De bestellingen geeft zij door aan het centrale 

inkooppunt van Rechtstreex. Er is een breed scala 

aan producten, van groente en fruit tot vlees, vis 

en gezonde snacks. Het is leuk om een kijkje te 

nemen op de website van Rechtstreex, 

https://www.rechtstreex.nl/ommoord.  Op de 

ochtend van het afhaalmoment worden die gele-

verd, zo vers mogelijk. Laura weegt dingen als ap-

pels, tomaten zelf af. Zo min mogelijk worden de 

spullen verpakt en als er een verpakking nodig is, 

wordt die zoveel mogelijk hergebruikt. 

Het contact met de klanten vindt zij het leukste 

aan dit werk. Het zijn veelal mensen met dezelf-

de opvattingen over de boeren en de natuur. Wat 

zij ook heel leuk vindt is op excursie gaan naar de 

boeren en andere producenten om in de praktijk 

te zien hoe zij bijdragen aan een meer verant-

woorde voedselproductie. 

Contact met Laura kan via  

ommoord@rechtstreex.nl of via  

telefoonnummer 0651989832 
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Het Ergo is per 1 mei 
weer geopend

Met een team van 4 POH’ers (praktijkondersteu-

ner huisarts) zijn wij een onderdeel van de huis-

artsenzorg van Gezondheidscentrum Ommoord. 

Het team bestaat uit 4 enthousiaste dames: Patri-

cia Kusters, Glenda Macnack, Zoulfa el Jafoufi en 

Anita Burke. Allen zijn we begonnen als dokters-

assistente en door hbo-opleidingen doorgegroeid 

naar praktijkondersteuners. 

Als POH verzorgen wij de chronische zorg (om 

o.a. de huisarts te ontlasten van werkdruk) zo-

als diabeteszorg, controle van (voorkomen van) 

hart- en vaatziekten, maar ook longaandoenin-

gen zoals COPD en astma. Glenda en Patricia zijn 

We zijn erg blij u te kunnen melden dat het 

ERGO-onderzoekscentrum per 1 mei 2021 weer is 

geopend. De eerste afspraken zijn gemaakt voor 

deelnemers uit de groepen Ergo Plus en Ergo 

Jong. De uitnodigingen voor deelname worden 

gefaseerd verzonden. We blijven natuurlijk nog 

steeds rekening houden met de hygiënevoor-

schriften van het RIVM en het Erasmus MC zodat 

de onderzoeken op een veilige manier plaats kun-

nen vinden. 

De online webinar die het ERGO organiseert in 

samenwerking met het Alzheimercentrum van 

het Erasmus MC is helaas van mei verschoven 

naar 21 september 2021 (Wereld Alzheimerdag). 

Deze webinar zal gaan over nieuwe ontwikke-

lingen op het gebied van Alzheimeronderzoek. 

Onderdeel hiervan is een update over het PET/CT 

onderzoek binnen ERGO waarbij wij het ontstaan 

van Alzheimer bestuderen. Alle geïnteresseerden 

kunnen zich inschrijven voor de webinar. Houd 

onze website www.ergo-onderzoek.nl de komen-

de maanden in de gaten voor meer informatie.

ERGO-deelnemers hebben enthousiast gehoor 

gegeven aan onze oproep voor ons deelnemerspa-

nel. De eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerd, 

maar er kunnen nog meer deelnemers bij! Bent 

u ERGO-deelnemer en lijkt het u leuk om mee te 

denken over nieuwe onderzoeken binnen ERGO? 

Meld u dan aan via ergo.epi@erasmusmc.nl.

Meer informatie over het ERGO-onderzoek, ook 

wel Rotterdam Study, kunt u vinden op onze site 

www.ergo-onderzoek.nl

Gezondheidscentrum Ommoord

ook thuis in de begeleiding van patiënten met de 

wens tot stoppen met roken.

Om op al deze zorggebieden bij te blijven qua 

kennis en vaardigheden volgen we regelmatig na-

scholingen, cursussen en workshops. 

De zorggebieden kunnen ver uiteenlopen, maar 

dit maakt het werk juist veelzijdig en uitdagend. 

Geen patiënt is hetzelfde en in dus elk consult 

wordt er opnieuw gekeken naar haalbare doe-

len om bijvoorbeeld de bloeddruk, cholesterol of 

suiker beter in te stellen. Is iets mogelijk wat we 

voor ogen hebben? Zo ja, hoe gaan we dit berei-

ken? 

Door de patiënt echt te betrekken bij het stellen 

van doelen zijn wij als POH ook laagdrempelig te 

benaderen, dit is ook zeker de bedoeling. 

Om doelen te bereiken werken we veel samen 

met andere disciplines;

- Diëtiste kan helpen met voeding en stukje be-

weging. Soms alleen informatie, soms (vrij inten-

sieve) begeleiding. 

- Fysiotherapie kan ondersteunen met beweging 

voor een kwetsbare groep zoals COPD- patiënten. 

Op deze manier kunnen zij onder begeleiding in 

een veilige omgeving proberen conditie en spier-

kracht te behouden en soms zelfs op te bouwen. 

- POH-GGZ kan een groot aandeel hebben op psy-

chologisch gebied. 

- Daarnaast is er nauw contact met de doktersas-

sistente, huisarts en apotheek. 

Naast de individuele consulten die we hebben 

zijn we in januari 2020 ook gestart met een wan-

delgroep! 2 POH’ers en 1 verpleegkundig speci-

alist hebben dit opgezet onder begeleiding van 

de praktijkmanager. De reden om het te introdu-

ceren was voornamelijk het positieve effect van 

wandelen/bewegen zichtbaar te maken. Het po-

sitieve effect is vooral terug te zien in de bloed-

druk, cholesterol, suiker en gewicht. Door het 

goede gevoel wordt er vaak ook gezonder gegeten 

wat op zichzelf ook weer positief effect heeft. 

Daarnaast merkten we dat er ook verschillende 

patiënten graag meer sociale contacten wilden, 

maar wisten niet goed hoe dit aangepakt moest 

worden. 

De wandelgroep was/is een groot succes, maar 

helaas moest de wandelgroep onderbroken wor-

den i.v.m. corona. Op dit moment wordt er dus 

helaas niet onder begeleiding gewandeld, er zijn 

overigens nog steeds mensen die dit in hun we-

kelijkse routine hebben gehouden. 

Hopelijk kunnen we snel weer als groep aan de 

wandel! 
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De wijkagenten van Ommoord worden al een 

tijdje versterkt door een vierde wijkagent. Dit om 

u in deze drukke wijk nog beter te kunnen helpen. 

We werken hierin samen met onder andere de ge-

meente Rotterdam.

Vaak komen meldingen als woonoverlast of vuil-

nis naast de afvalbakken bij ons terecht, terwijl 

dit thuishoort bij de handhavers van de gemeente. 

Wij zetten deze meldingen voor u door.

Door de komst van een vierde wijkagent hebben 

we direct een nieuwe verdeling gemaakt voor de 

wijk.

Arjan van Heusden - Noord-West (Binnenhof) 

Brenda van der Most - Zuid-Oost (Hesseplaats) Ca-

vit Koksal - Noord-Oost (Hesseplaats) Humphrey 

Nirmalsingh - Zuid-West

Wijkgroep Ommoord

Sinds eind mei zijn we een groepsapp gestart voor 

de wijk Ommoord.

Een vierde wijkagent 
in Ommoord

Vogels in het Ommoordse Veld

In het Ommoordse Veld komen veel vogels voor, 

zeker zo’n 50 soorten. Enkele daarvan staan op de 

rode lijst, een lijst van bedreigde soorten. 

Sommige vogels zie je niet, maar hoor je wel. 

Regelmatig gebruik ik de app van Birdnet die aan-

geeft welke vogel te horen is. 

De bomen bieden onderdak aan allerlei kleine 

zangvogels, zoals mezen, vinken, roodborst, win-

terkoninkje. Vaak zijn ze moeilijk van elkaar te 

onderscheiden. Twee kleine zangers die aan de 

westelijke kant van het Ommoordse Veld veel 

voorkomen, zijn de kleine karekiet en de tjiftjaf. 

De karekiet, nestelt in de rietkragen. De tjiftjaf 

roept in het voorjaar en de zomer voortdurend 

zijn eigen naam. 

Weidevogels zien we veel minder dan vroeger. 20-

30 jaar geleden waren ze volop aanwezig in het 

Ommoordse Veld. Kievit, tureluur en grutto, je 

hoort ze nu nauwelijks meer. Alleen de scholek-

ster zie je nog wel. In de weilanden zie je veel 

blauwe reigers en bij uitzondering de zilverreiger, 

ooievaar en lepelaar (zie ook ‘Lepelaars gespot’ 

op ons blog http://ommoordseveld.boo.nl/ ). 

Vogels van de rode lijst die in het Ommoordse 

Veld voorkomen, zijn de koekoek, de zwaluw en 

het visdiefje.

De koekoek laat zich van eind april tot half juni 

duidelijk horen. Ze leggen een ei in het nest van 

kleine zangvogels als de heggenmus of de kare-

Grote bonte specht

kiet en laten 

die hun jongen 

grootbrengen. 

De andere jonge 

vogeltjes wor-

den door het 

koekoeksjong 

het nest uitge-

werkt.

Boerenzwalu-

wen nestelen op 

de kinderboer-

derij. Voor de 

huiszwaluw is 

daar een zwa-

luwtil geplaatst. 

Tot op heden is die onbewoond.

Het visdiefje duikt pijlsnel visjes op. Dat heeft 

hij gemeen met de ijsvogel. Deze vogel met zijn 

spectaculaire blauwe kleur staat niet meer op 

de rode lijst, maar het aantal kan na een strenge 

winter sterk teruglopen. 

Bij de kinderboerderij en aan de kant van de 

Heidebuurt nestelt de bosuil die in de nacht zijn 

spookachtige geluiden laat horen. 

Voor roofvogels is er genoeg voedsel in het Om-

moordse Veld. Buizerds cirkelen ‘miauwend’ 

boven het veld, vaak met groepen andere vogels 

eromheen die gezamenlijk proberen de vijand te 

verjagen. De torenvalk staat te bidden boven het 

land voor hij zich op zijn prooi stort. 

Vogels die nog niet genoemd zijn en die ik per-

soonlijk graag zie, zijn de groene en de grote 

bonte specht en de fazant. Gelukkig nemen hun 

aantallen toe. 

Heeft u ook bijzondere ervaringen op vogelge-

bied? Laat het ons weten via ommoordseveld@

upcmail.nl

Kleine karakiet

Daarin zijn inmiddels enkele beheerders van 

straat/buurtapps toegevoegd. Doel van deze app is 

snel contact met de beheerders om urgente infor-

matie met elkaar te delen.

Zo hebben we een diefstal van velgen onder een 

groot deel van de wijkbewoners kunnen delen. 

Uiteraard hopen we op die manier in contact te 

komen met getuigen, maar ook iedereen alert te 

maken voor deze vorm van criminaliteit.

Bent u beheerder van een appgroep in de wijk Om-

moord en nog niet door ons benaderd? Dan horen 

we dat graag van u via 0900-8844 [1].

Wilt u meer informatie over onze werkzaamheden 

dan kunt u ons volgen op:

Instagram - wijkagenten_ommoord

Twitter - wa_ommoord
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Beste lezer, 

Wat ontzettend leuk dat ik deze editie de eer 

heb gekregen om een artikel te schrijven voor 

het Ommoord Nieuws. Vanuit mijn positie bin-

nen de gebiedscommissie Prins Alexander ben ik 

nauw betrokken bij de ontwikkeling en het reilen 

en zeilen binnen diverse wijken waaronder Om-

moord. 

Graag neem ik u mee in dit artikel langs de diver-

se mooie dingen die Ommoord mij heeft geboden 

en wat er verwacht kan worden. 

Om te beginnen wil ik graag een eerbetoon 

schrijven over Eric Heusdens, ons gebiedscom-

missielid dat op 23 april jongstleden, op 42-jarige 

leeftijd, onverwachts is overleden. 

Eric was een zeer begaan gebiedscommissielid en 

bewoner van Ommoord. Hij maakte voor iedereen 

tijd voor een praatje. Hij zette zich met zijn ziel en 

zaligheid in vanuit zijn hart en zijn functie als ge-

biedsvertegenwoordiger. Hij was altijd goedlachs, 

vrolijk en opgewekt. Als collega was hij vriendelijk, 

toegankelijk, iemand die zijn hand niet omdraait 

voor allerhande werk. Het is een groot gemis dat 

Eric te vroeg heen is gegaan. Een man die het hart 

op de juiste plaatst had en vanuit passie een bijdra-

ge leverde aan het leefbaar maken en houden van 

Rotterdam. Eric, we zullen je missen. 

Ommoord, mijn jeugd

Ik ben zelf opgegroeid in Ommoord en ben daar 

ruim 20 jaar woonachtig geweest, om precies te 

zijn in de Klaverbuurt. Het is en blijft mijn thuis. 

Mijn vader is nog steeds woonachtig in ons ou-

derlijk huis en ik rij geregeld door de wijk en zie 

daar hoe de wijk zich ontwikkelt, maar ook zie 

ik het mooie groen zoals de parken, de groene 

heuvel, de Rotte en natuurlijk de Kip. De Kip, hét 

herkenningspunt voor velen, kent een lang ver-

In gesprek met Esther van Schaik 
opgegroeid in Ommoord

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 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

haal. Zij staat er al jaren, heeft diverse kleuren 

en uitvoeringen gekend en ook dit jaar wordt de 

Kip weer gerenoveerd. De oude kip, zal vervangen 

worden en deze krijgt een mooi plekje in de boer-

derij voor haar oude dag en zal nog vele kinderen 

een lach op hun gezicht bezorgen. Een nieuwe 

kip, zal het stokje overnemen en weer pronken 

aan de weg 

richting de 

boerderij. 

Naast de Kip, 

is de week-

markt op 

woensdag 

op de Hes-

seplaats, het 

centrum van 

Ommoord. 

Dit is de plek 

waar ieder-

een bij elkaar 

komt en voor 

velen een 

ontmoetings-

plaats is. Het 

is een markt 

met ruim 55 kramen waar van tijd tot tijd zelfs 

een standwerker staat die zorgt voor entertain-

ment. Zelf kwam ik veel op de woensdagmarkt. 

Soms met mijn oma om een patatje te eten, later 

als tiener om bij de ‘haar-kraam’ de nieuwste 

trend armbandjes of haarclipjes te kopen. 

Het is mooi te zien dat deze traditie zich door-

zet. Zo koopt mijn neefje van 3 met zijn moeder 

elke woensdag bloemen en krijgt zelf ook altijd 

een mooie bloem mee. De sociale functie van de 

weekmarkt en bijhorende herinneringen die ge-

neratieslang worden doorgeven zijn onlosmake-

lijk verbonden met Ommoord.

 Wat ook typisch Ommoord is in mijn optiek, 

betreft het mooie groen dat je in alle wijken te-

rugziet. De mooie parken, de aansluiting aan het 

water zoals de Rotte en Zevenhuizenplas, geven 

mij het optimale gevoel van vrijheid, rust en ont-

spanning. Vanuit de gebiedscommissie is juist dit 

beeld van Ommoord voor ons erg belangrijk en 

wij zullen ons best doen om dit groene aanzicht 

zo goed mogelijk te behouden. Dit groene aan-

zicht resulteert erin dat al enkele jaren geleden 

zich diverse zwermen halsbandparkieten zich 

hebben gehuisvest in onder andere de wijk Om-

moord. Je hoort ze soms in zwermen voorbijvlie-

gen en tjirpen. 

De wijk verandert, moderniseert, maar blijft le-

ven. 

Graag houden wij met u Ommoord, maar ook 

de andere wijken in gebied Prins Alexander zo 

leefbaar mogelijk. Om dit prettige leefklimaat te 

steunen vragen wij u, als inwoner, ons te advise-

ren daar waar u het nodigt acht waar aandacht 

aan moet worden besteed. Hierom wil ik u ad-

viseren, maak gebruik van het inspreekrecht dat 

u als bewoner van dit gebied heeft, om ons als 

gebiedscommissie te informeren over uw zorgen, 

onprettigheden of juist over positieve berichten. 

U kunt hiervoor contact opnemen met onze ge-

biedsorganisatie via; gebiedprinsalexander@rot-

terdam.nl 

Ook kunt u natuurlijk ten alle tijden onze open-

bare vergaderingen meekijken via de livestream, 

om up-to-date te blijven over de laatste ontwik-

kelingen in uw wijk. https://gebiedscommissies.

notubiz.nl/ 

Naast het informeren van de gebiedscommissie, 

hoop ik, dat u als betrokken bewoner, wellicht 

ook zelf leuke ideeën heeft om met andere bewo-

ners aan de slag te gaan voor uw wijk! Hiervoor 

bestaan bewonersinitiatieven: U heeft een goed 

idee voor uw straat, buurt of wijk en wilt u dat 

samen met medebewoners uitvoeren? Vraag dan 

subsidie aan! 

Wij als gebiedscommissie Prins Alexander be-

schikken over budget om bewoners financieel bij 

te staan die samen, met en voor andere bewo-

ners leuke initiatieven willen uitvoeren in hun 

buurt, wijk, of straat. Kijk voor 

meer informatie hierover op: 

www.Opzoomermee.nl of 

neem contact op met de des-

betreffende wijknetwerker 

uit jouw wijk. 

Samen zijn wij (bewoners 

van dit mooie gebied 

Prins Alexander) in 

staat om het leefkli-

maat in onze wijken, 

buurten en straten zo 

prettig mogelijk te 

maken.  Ik hoop dat u 

helpt, ons weet te vinden, 

en dat wij elkaar snel in 

fysieke vorm kunnen tref-

fen in een openbare ge-

biedscommissieverga-

dering, evenement of 

ander soort ontmoeting.  

Groet,

Esther van Schaik

gebiedscommissie 

Prins Alexander  

(Leefbaar Rotterdam)



U BENT WELKOM BIJ 
BENU APOTHEEK
In Nederland mag u zelf kiezen naar welke apotheek u gaat.  
Bij BENU Apotheek bent u zeker van service met aandacht. Van medicijnen afhalen 
waar en wanneer u wilt tot advies op maat.  
Wij hebben verschillende BENU services: 

Medicijnbeoordeling
 Herhaalservice 
 Medicijnrol  

BENU Afhaalautomaat
BENU Gezondheidscheck

Deskundigheid
De openbaar apotheker is dé erkend medisch specialist op het gebied van medicijnen 
en zelfzorgproducten. Wij kunnen u als geen ander begeleiden in uw vragen hierover. 
Bij onze apotheken bent u verzekerd van veilig medicijngebruik.Wij maken gebruik van 
de nieuwste richtlijnen om ongewenste situaties en wisselwerkingen op te sporen. 
Indien er twijfel bestaat overleggen wij met uw huisarts of specialist. De apotheker 
kijkt iedere dag alle verwerkte recepten zorgvuldig na.

Medicijnbeoordeling
Mensen die meerdere (meer dan 7) medicijnen gebruiken komen in aanmerking voor 
een beoordelingsgesprek met de apotheker over het gebruik van deze medicijnen. 
Er wordt stilgestaan bij uw gebruikservaringen en eventuele bijwerkingen. Daarbij 
kijken wij ook of alle medicijnen nog wel geschikt voor u zijn. Naar aanleiding van dit 
gesprek overlegt de apotheker met uw huisarts om verbeteringen of aanpassingen 
uit te voeren. De medicijnbeoordeling wordt in de meeste gevallen vergoed door 
uw zorgverzekeraar. U kunt hiervoor een afspraak maken bij ons.

Herhaalservice
Gebruikt u sommige medicijnen dagelijks en langdurig? Dan kunnen wij u kosteloos 
de herhaalservice aanbieden. Hiermee zorgen wij iedere keer voor een aanvulling 
van uw medicijnen. U krijgt bericht wanneer uw medicijnen weer klaarstaan! 

BENU. Ieder mens, andere zorg.

Medicijnrol
Heeft u moeite met het zorgvuldig innemen van uw medicijnen? Dan is de medicijnrol 
wat voor u. In de medicijnrol hebben wij uw medicijnen verpakt per innamemoment  
van de dag. Voor meer informatie kunt u onze apotheken bezoeken.

BENU Afhaalautomaat
Uw medicijnen snel afhalen wanneer u wilt? Dat kan met onze afhaalautomaat! 
De afhaalautomaat is 24 uur per dag te bedienen, 7 dagen per week. U krijgt een 
afhaalcode per e-mail of SMS gestuurd waarmee u de automaat bedient.

BENU gezondheidscheck 
Bij BENU apotheek kunt u een gezondheidscheck uit laten voeren om inzicht te krijgen 
in uw gezondheid en leefstijl. Wij bespreken uw leefstijl en meten verschillende  
waarden, zoals glucose (suiker) en cholesterol en bespreken de uitkomsten met u.  
Kijk voor de voorwaarden op onze website: 
https://www.benuapotheek.nl/service/benu-gezondheidscheck 

Wilt u zich aanmelden voor één van deze services?
U kunt ons bellen of e-mailen, maar u bent ook van harte welkom in 1 van onze 3 
apotheken in de wijk!

BENU Apotheek De Binnenhof

Dhr. K. Ozer, apotheker
Mw W. Nanhoe, apotheker

Niels Bohrplaats 5
3068 JK  Rotterdam
t  010 - 455 64 70
e debinnenhof@benuapotheek.nl
w www.benuapotheek.nl

BENU Apotheek Hesseplaats

Mw. F. Acarer, apotheker

Sinclair Lewisplaats 518
3068 ED  Rotterdam
t  010 - 455 55 52
e hesseplaats@benuapotheek.nl
w www.benuapotheek.nl

BENU Apotheek Ommoord

Mw A. el Farissi, apotheker
Mw. W. Nanhoe, apotheker

Marshallweg 1
3068 JN  Rotterdam
t  010 - 420 57 00
e ommoord@benuapotheek.nl
w www.benuapotheek.nl
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Een nieuw initiatief van de 
Bewoners Organisatie Ommoord.

De Bewoners Organisatie Ommoord, BOO, heeft 

een unieke afspraak met de gemeente gemaakt in 

het kader van Opzoomeren.

Bij het Infopunt van de BOO in de Romeynshof 

kunt u een afvalgrijper, een bezem en/of een af-

valzakring met vuilniszak te leen krijgen.

De openingstijden van het infopunt zijn:

werkdagen van 13.30 tot 15.30 uur.

Het idee is dat, indien u een wandeling door de 

wijk of over het Ommoordse Veld gaat maken, u 

gelijk een bijdrage kunt leveren aan het bestrij-

den van zwerfafval om zo onze wijk van dit hard-

nekkige probleem af te helpen. Het is namelijk zo 

dat als het er ergens schoon uitziet dit belem-

merend werkt om deze plek te vervuilen. Ook 

milieutechnisch is het wenselijk om het zwerf-

afval - vaak plastic en blikjes - zoveel mogelijk te 

beperken.

De gevulde vuilniszak of andere plastic zak kunt 

u na afloop van uw ‘schoonmaakwandeling’ thuis 

in de kliko of in een prullenbak of restafvalcon-

tainer deponeren.

Naast een afvalgrijper kunt u ook eventueel een 

bezem verkrijgen om letterlijk en figuurlijk uw ei-

gen of ander straatje schoon te vegen.

Hoe werkt het? 

Bij het infopunt kunt u terecht voor de artikelen. 

Mantelzorgersondersteuning bij 
Buurtwerk

Wij vragen dan uw naam en adres en u kunt dan 

voor maximaal 48 uur de spullen meenemen.

U kunt ook op straat- of flatniveau actief zijn 

door met een paar mensen deel te nemen aan de 

Opzoomer Mee “ SCHOONMAAKBENDE”.

Hoe meldt u zich aan bij Opzoomer Mee?

Via de website “ www.opzoomermee.nl, 

telefonisch 010-2131055 of via een aanmeldings-

formulier. 

Publicaties hierover verschijnen regelmatig in 

o.a. De Havenloods.

Veel succes en allemaal actief voor een schoner 

Ommoord.

Bij Buurtwerk in Prins Alexander kunt u voor alle 

vragen rondom mantelzorg terecht bij Gosia Bo-

jar. In een gesprek wordt samen gezocht naar een 

meest passende oplossing.

Wat doet Buurtwerk?

• Mantelzorgspreekuur (op afspraak in corona-

tijd) voor alle mantelzorgers die in Prins Alexan-

der wonen. Tijdens het spreekuur bieden we u 

een luisterend oor, bespreken we waarbij u gehol-

pen kunt worden, kunnen we ondersteuning in 

gang zetten of waar nodig doorverwijzen naar 

meer hulp

• In samenwerking met het Mantelzorgnetwerk 

Prins Alexander worden in alle Huizen van de 

Wijk, in de Week van de Mantelzorg (rond 10 no-

vember, de dag van de mantelzorg) diverse activi-

teiten georganiseerd, zoals informatiemarkten en 

verwenactiviteiten. 

• Minstens vier keer per jaar verschijnt een Di-

gitale Nieuwsbrief voor alle mantelzorgers met 

tips, weetjes, informatie over activiteiten en uit-

nodigingen voor laagdrempelige ontmoeting.

Casus van een buurtwerker…

“Tijdens de eerste golf sprak ik een meneer die infor-

meerde naar buurthappert voor zijn moeder. Mijn 

gevoel gaf mij het idee dat er meer achter zat. Dit 

bleek een overbelaste mantelzorger die zich nergens 

gehoord voelde en het helemaal niet meer zag zit-

ten. Hijzelf was hartpatiënt en moest geopereerd 

worden, maar corona…. Zijn vrouw was herstellende 

van borstkanker. Zijn moeder van 90 jaar, voorheen 

een zeer zelfstandige dame, kwam net uit het revali-

datiecentrum na een zware operatie. Nu begon ze 

haar enige zoon te claimen…

Ik heb via Buurtwerk een Memory Lane voor meneer 

geregeld waarmee hij makkelijk op afstand contact 

kon houden. Samen met de wijkverpleegkundige heb 

ik uitbreiding van de zorg kunnen inzetten en via 

mijn contactpersoon van de WMO in het Vlechtwerk 

en een collega ook nog de dagbesteding kunnen re-

gelen.

Meneer kreeg op deze manier drie dagen in de week 

zijn vrijheid terug, waardoor hij weer eens lekker 

met zijn bootje op pad kon.”

Rotterdamse mantelzorgers kunnen sinds 1 mei 

2020 24 uur per dag terecht voor advies en onder-

steuning op maat bij Mantelfoon: 08007773333, 

www.mantelfoon.nl.

Voor de digitale nieuwsbrief, de spreekuren 

en informatie over de week van mantelzorg 

kunt u contact opnemen met:  

gosia.bojar@buurtwerk.nl of 

06 10818679.
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Vertrek: President Wilsonweg/Kikkerpad bij “De 

Kip” om 11.00 uur (einde ca. 13.00 uur). 

Deelname is gratis, maar wel graag vooraf aan-

melden via dewittebollen@gmail.com of tele-

foonnummer 06 44 766976 (Margo Odijk). Meer 

Informatie is te vinden via Ommoord Nieuws en 

de Facebooksite van Stichting De Witte Bollen.  

Bewonersstichting De Witte Bollen verzorgt dit 

jaar alweer haar achtste kunstwandeling door 

Ommoord. 

Nieuw zijn deze keer de verhalen achter de nieu-

we muurschildering van Roza Dzhakova op de 

westgevel van de Galemaflat aan de Nansenplaats 

en de plannen voor een nieuwe Ommoordse Kip 

bij de ingang van de Kinderboerderij. Tijdens de 

wandeling kan er gedoneerd worden voor de 

nieuwe Ommoordse Kip.Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen en 

de Historische Commissie De Ommoordse Polder 

zijn een educatief en recreatief project gestart 

rondom waterbeheer in het Ommoordse Veld. 

Waterbeheer in heden, verleden en toekomst. Sa-

men met andere partijen hebben zij plannen ont-

wikkeld om het actuele en klimaat-gerelateerde 

onderwerp waterbeheer meer vorm te geven in 

Rotterdam-Ommoord en het Ommoordse Veld. 

Het plan is uitgewerkt in 12 deelprojecten, waar-

van de Muurschildering op de zijgevel van de 

Galemaflat er één van is. Na afstemming met de 

Welstandscommissie is niet de volle gevel benut 

en is een werk van 12 meter breed met een hoog-

te van 40 cm gemaakt. 

De muurschildering, op bijna 6 meter hoogte, 

geeft de golven van de Rotte weer en een klein 

liniaaltje naast deze golven vermeldt het NAP-

niveau. De Galemaflat ligt 5,5 meter onder het 

zeeniveau (NAP). 

De muurschildering is onderdeel van een groter 

geheel met als werktitel “Van Water Weten”. In 

het Ommoordse Veld komen meer onderdelen die 

samen een informatief en educatief geheel vor-

Nieuwe Muurschildering in  
Ommoord.

Zondag 11 juli 2021 -  
8e Kunstwandeling Ommoord

men om mensen bewust te maken van het belang 

van goed waterbeheer. Er werd al een digitale be-

levenisroute in het Ommoordse Veld gerealiseerd. 

Met de muurschildering is het 2e onderdeel van 

het project “Van Water Weten” een feit. Een der-

de, nog te realiseren, onderdeel is een kijker op 

de Rottedijk, zodat je staande bij het echte water 

van de Rotte de golven van de muurschildering 

kunt zien, die aangeeft hoe hoog het water zou 

komen .... als de Rottedijk er niet was. 

Het realiseren van deze muurschildering werd 

mede mogelijk gemaakt door de bereidwillige 

medewerking van VVE Nansenplaats (eigenaar 

van het Galema Complex) en een subsidie van 

gemeente Rotterdam via Opzoomer Mee.  Kun-

stenares Roza Dzhakova, die de muurschildering 

creëerde, is lid van Kunstkring Prins Alexander. 

De muurschildering wordt na oplevering beheerd 

door Bewonersstichting De Witte Bollen. 

Filmer Wim Kamman maakte een interessante 

film over hoe het schilderen op grote hoogte in 

zijn werk ging:  Van Water Weten - YouTube

https://youtu.be/5ocTafdD5vc

Omdat de muurschildering een onderdeel is van 

het project “Van Water Weten” wordt natuurlijk 

ook de noodzaak en achtergrond van dit project 

uitgebreid toegelicht. 

In 2020 is, door de COVID-19 problematiek de 

Kunstwandeling wel gelopen, maar met zeer 

weinig deelnemers, vooral kinderen. Humanitas 

heeft daarna met hulp van materiaal van De Wit-

te Bollen nog een extra kunstwandeling gedaan 

en zal dat ook in 2021 herhalen.

De Kunstwandeling Ommoord 2021 wordt mede 

mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Ge-

meente Rotterdam. 



2322

Cultuurregisseur van 
Prins Alexander

Hallo!

Mijn naam is Rasheida Adrianus en ik ben nu 

al bijna 2,5 jaar de cultuurregisseur van Prins 

Alexander. Voorheen cultuurscout. Sinds januari 

2021 is Cultuur Concreet, de organisatie waar ik 

voor werk, verantwoordelijk voor de lokale cultu-

rele programmering in alle gebieden van Rotter-

dam, behalve Overschie. Dit houdt ook in dat elke 

cultuurregisseur een eigen LCP-budget beheert 

en dat inzet om de lokale culturele programme-

ring in het eigen gebied aan te jagen, te ontwik-

kelen en te versterken. Het programmabudget 

voor Prins Alexander bedraagt €130.900. Woon 

je in Prins Alexander en heb je een leuk idee dat 

past binnen kunst en cultuur, dan is er grote kans 

dat je hier budget voor kunt krijgen. Naast dat ik 

het programmabudget beheer, kan ik meedenken 

over de uitwerking van je idee, je koppelen aan 

een groot netwerk en je adviseren over eventuele 

andere fondsen voor aanvullende financiering. Er 

zijn dus verschillende mogelijkheden. 

Op 25 mei is begonnen met het storten van on-

derwaterbeton voor de vloer van de Rotteme-

rentunnel. Betonmixers rijden af en aan van de  

betoncentrales  in Dordrecht en Delft en duikers 

controleren onder water of alles goed verloopt. 

De werkzaamheden voor de eerste bouwkuip 

duurden tot de volgende ochtend, waarbij ook ‘s 

nachts werd doorgewerkt. Dit was noodzakelijk 

omdat er bij het storten van de vloer niet tussen-

tijds mocht worden gestopt. 

Voor deze eerste bouwkuip werd maar liefst  

4.000 kuub beton gestort, dat is goed voor 350 

volgeladen betonmixers. 

Heb je een goed idee? Ga dan naar cultuurcon-

creet.nl en doe de quickscan om te kijken of je 

idee past binnen de LCP-voorwaarden. Past je 

plan binnen de voorwaarden? Dan kun je gelijk 

door naar het aanvragen van een adviesgesprek. 

Zodra de aanvraag binnen is, neemt de cultuur-

regisseur contact met je op om een afspraak in te 

plannen.

Wil je meer weten? Dan kan je mij altijd even bel-

len of mailen via onderstaande gegevens!

Hopelijk tot ziens!

Rasheida Adrianus |Cultuurregisseur Prins 

Alexander

Cultuur Concreet | Grotekerkplein 5 | 3011 GC 

Rotterdam

06 17161954 | 010 414 1700 | prinsalexander@cul-

tuurconcreet.nl | www.cultuurconcreet.nl 

Mijn werkdagen zijn maandag t/m vrijdag

Bekijk ons nieuwe online platform 

www.cultuurconcreet.nl waar we kennis en in-

spiratie delen 

Voor kunst & cultuur in de wijken van Rotterdam

Rasheida Adrianus

Na de stort van deze eerste vloer volgen de ko-

mende tijd tot in het komende jaar nog 32 bouw-

kuipen.

In totaal zal het gaan om zo’n 130.000 kuub be-

ton, dat is ongeveer 52 olympische zwembaden 

vol.

Bronnen: 

Rijkswaterstaat en Sjaak Boot Photography

Nieuwe mijlpaal 
werkzaamheden A16
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De molens van de  
Ommoordse Polder

In de vroege middeleeuwen bestond de grond 

in de Ommoordse Polder voornamelijk uit veen. 

Het resultaat van duizenden jaren veenmosgroei. 

Veenmos gedijt in moerassige gebieden met 

voedselarm water. Gedroogd veen wordt turf ge-

noemd en is goed brandbaar. De eerste bewoners 

van dit gebied staken voornamelijk voor eigen ge-

bruik van turf, omdat brandhout steeds schaarser 

werd. De turfwinning vond voornamelijk boven 

de waterspiegel plaats waardoor de ontstane ga-

ten gemakkelijk dichtgroeiden. 

De steden in Holland werden vanaf de veertien-

de eeuw steeds welvarender en breidden steeds 

verder uit. Er ontstond er een toenemende vraag 

naar turf, niet alleen voor verwarming van de 

huizen, maar ook voor industrieën zoals bier-

brouwerijen en plateelbakkerijen. Teneinde in de 

toenemende vraag van energie te voorzien, moest 

de turfwinning grootschaliger worden aangepakt. 

Datering 1660-1680: Links bovenaan aan de Rotte: ‘Ter Bregge’, rechts daarvan: de Ommoortsche Molen, midden: de Wip Molen, 
rechts de Nessepolder. Onderaan de kaart de ‘Ommoortsche wegh’ die liep ter hoogte van de huidige Hoofdweg.

H i s t o r i s c h e  C o m m i s s i e  ‘ D e  O m m o o r d s e  P o l d e r ’

Vanaf omstreeks 1530 werd de baggerbeugel hier-

voor gebruikt. Deze bestaat uit een meterslange, 

soms wel 5 me-

ter, houten steel 

met daaraan een 

ijzeren ring met 

een net. Daar-

mee kon de bag-

ger vanaf grotere 

diepte omhoogge-

trokken worden. 

Er ontstonden grote, diepere, met water gevulde 

gaten. Om droge voeten te houden werd het be-

lang van watermolens steeds groter. 

 

De “Ommoortsche Molen” 

De “Ommoortsche Molen” was een achtkantige 

watermolen en al in de 16e eeuw bekend. In 1648 

werd een nieuwe molen gebouwd op de funde-

ring van de oude molen, op 16 oktober van dat

jaar was hij gereed. 

• De aannemers: 

• Christoffel Claesz. Bontenbal, timmerman voor  

  ƒ 2300,--. 

• Claes Michielsz., metselaar voor steen, tras, 

   kalk en arbeid ƒ 413,30. 

• Isbrant Ariens Cruijtman voor levering van riet 

  ƒ88,--. 

• Frans Seversz. rietdekker voor latten, leggaer-

  den, locksnoer en arbeid ƒ 125,--. 

Diverse molenaars hebben vanaf 1564 t/m 1877 er-

voor gezorgd dat de bewoners in de Ommoordse 

Polder droge voeten behielden. Bekende namen 

van de molenaars zijn o.a.: Michielsen, Verheul, 

Konijn, Kerckhof en Romein. 

Tot aan de droogmakerij in 1875 is de molen in 

bedrijf geweest. Deze molen stond in de buurt 

van het Varenpad. 

De Ommoortsche Wipmolen

(zie kaart hiernaast pag.28, molen stond rechts 

van de puntige bocht in de Rotte) 

Deze watermolen werd aanbesteed op 27 april 

1559 en kwam gereed op 4 november 1559. Hij 

stond in de buurt van de huidige kinderboerderij 

‘De Blijde Wei’. 

• De aannemers: 

• Claes Ariensz. en Jacob Arienz. voor ƒ 850,--. 

• Borgen, Arent Hoflant en Gerrit Cornelisz. 

De molen was door de Spanjaarden verwoest en 

werd tussen 1567 en 1577 in eigen beheer her-

bouwd voor een bedrag van ƒ 467,18.

Ook hier bekende namen van molenaars zoals 

Doelman, Maertense en Romein.

Deze molen is in bedrijf geweest tot aan de vei-

ling op 3 juli 1879. De molens in de Ommoord-

se Polder moesten wijken ten behoeve van de 

‘grote’ droogmakerij van de kleine plassen van 

Schieland. In 1875 kwam de Polder Prins Alexan-

der gereed.

De “Mystery Mill” van de Ommoordse Polder

Rechts op de kaart staat de Nessepolder. Links 

daarvan ligt de Kleine Nesse. Daar staat een klein 

molentje inge-

tekend. Op an-

dere kaarten 

is dit molentje 

niet te vinden, 

ook in het ar-

chief van het 

Hoogheem-

raadschap van 

Schieland is er 

niets over te 

vinden of beschreven, lang is dit een mysterie ge-

bleven. Totdat er een notariële akte (17 septem-

ber 1644) boven water kwam waarin dit kleine 

watermolentje wordt beschreven als privébezit 

van mejuffrouw Halling (of Hallinx). Zij bezat het 

poldertje dat wordt beschreven als de “Kleine 

Nesse”. Dit watermolentje maalde het overtollige 

water van haar land in de boezem van Ommoor-

den. 

Een wipwatermolen

Een achtkantige watermolen

links van de Ryskade het poldertje de ‘Kleine 
Nesse’ met het molentje, midden in de huidige 
buurt Keizershof.

Baggerbeugels
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De Blijde Wei is weer open

In de week voor Pinksteren ging De Blijde Wei 

van Natuurstad na een lange lockdown weer 

open. Tot grote vreugde van veel jeugdige bewo-

ners van Ommoord en hun familieleden. Op eer-

ste pinksterdag was er een wachtrij voor je naar 

binnen mocht, zoveel bezoekers waren er.  

Twee dagen nadat de boerderij weer open is 

praat ik met Mandy van Leeuwen, dierverzorger A 

op De Blijde Wei. 

Zij is heel blij dat 

er weer bezoekers 

zijn, het was erg 

stil in de afgelo-

pen periode. Fijn 

dat er klussen 

konden worden 

aangepakt die 

anders blijven 

liggen, maar dat 

is niet waar een 

kinderboerderij 

voor is.  

Groot onderhoud 

vond plaats aan 

de wei waar de 

paarden van de 

boerderij lopen. 

Die was vaak te 

nat. Er is drainage 

aangebracht en het is opgehoogd, het moet nog 

geëgaliseerd en ingezaaid. Volgend jaar kunnen 

de paarden dan vaker in de wei in plaats van in 

de zandbak. 

De mannen van het team dierverzorgers (Ivo, 

Pieter en Silvester) hebben een nieuw stalletje 

getimmerd in de wei naast de hooiberg. Daar lo-

pen de bokken en de rammen, die mogen meestal 

niet bij de geiten en de ooien. 

De plaatsing van een nieuw kippenhok is in voor-

bereiding. Dit wordt mogelijk gemaakt door de 

stichting Vrienden van De Blijde Wei. Wie de kin-

derboerderij een warm hart toedraagt kan altijd 

doneren via www.deblijdewei.nl of in de melkbus 

op de boerderij zelf. 

Mandy hoopt dat het nieuwe hok nog dit jaar 

gebouwd wordt. Het 

wordt een prachtig 

verblijf in het bos-

gebied achter de 

varkensstal met een 

educatieve ruimte 

eraan vast. Bij de kip-

pen gaat het er vooral 

om dat ze mooi zijn 

om te zien, of ze eie-

ren leggen is bijzaak. 

Vroeger werden er 

scharreleieren ver-

kocht, dat kan nu niet 

meer, er zijn te veel 

regels aan verbonden.

De koeien van De 

Blijde Wei lopen weer 

lekker in het Om-

moordse Veld. Om 

te zorgen dat ze niet 

ziek worden, zijn honden in de weilanden niet 

toegestaan. De koeien kunnen neospora oplopen. 

De Blijde Wei heeft voornamelijk Maas-Rijn-Ijs-

sel- en Jerseykoeien. Op de kinderboerderij melkt 

men niet, als een koe gekalfd heeft laat men het 

kalf bij de moeder lopen. Dat is zoals het in de 

natuur gaat. Er is een klein Jerseykalfje, helaas 

deze keer niet van de eigen koeien. 

Mandy van Leeuwen

De kinderboerderijen zijn sinds 2019 

geen gemeentelijke instelling meer. De 

Blijde Wei is samen met zeven andere 

kinderboerderijen en veertien educa-

tieve tuinen in Rotterdam nu een zelf-

standige stichting: Natuurstad Rotter-

dam. Op De Blijde Wei zijn Bas en Eefje 

verantwoordelijk voor de lessen op de 

kinderboerderij. Voor de kinderen van 

de basisscholen van Prins Alexander is 

fijn dat de lessen op de boerderij her-

vat kunnen worden.

De wachtrij op eerste pinksterdag
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Telefoon 010 - 707 15 40       
          24 uur per dag bereikbaar

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam
Jeroen Salet

De Neder-Germaanse Limes is weer een stap ver-

der op weg naar inschrijving op de Werelderf-

goedlijst van UNESCO dankzij het positieve advies 

van ICOMOS (the International Council on Monu-

ments and Sites). 

Eind juli 2021 neemt het Werelderfgoedcomité op 

de Werelderfgoedconventie in China uiteindelijk 

het besluit of de Neder-Germaanse Limes zal wor-

den opgenomen op de Werelderfgoedlijst van 

UNESCO. Als dat het geval is, en de kans daarop 

is groot, zal dat een kroon op het werk zijn. Hier-

voor hebben de drie provincies Gelderland, 

Utrecht en Zuid-Holland, de hierbij betrokken 

gemeenten en vele erfgoedorganisaties en vrij-

willigers zich ingespannen en veel werk verricht. 

Zo hebben zij samen dit unieke erfgoed (her)ont-

dekt, behouden en toegankelijk gemaakt voor een 

zo groot mogelijk publiek. Het deel van de Neder-

Germaanse Limes loopt van Katwijk via Utrecht 

en Arnhem naar Duitsland, in de deelstaten Nor-

drhein-Westfalen en Rheinland-Paltz. 

Internationaal 

In januari 2020 werd het nominatiedossier van 

de Neder-Germaanse Limes in Parijs aangeboden 

aan UNESCO. Voor het nominatiedossier is er met 

Duitsland samengewerkt, aangezien een deel van 

de Neder-Germaanse Limes in Duitsland ligt. Bij 

onze oosterburen is een ander deel van de Limes, 

de Boven-Germaanse Raetische Limes eerder toe-

gevoegd aan de Werelderfgoedlijst. In juli zal het 

comité ook beslissen of het gedeelte van de Do-

nau-Limes, dat loopt van Zuid-Duitsland via 

Oostenrijk, Slowakije naar Hongarije wordt toe-

gevoegd aan de UNESCO Werelderfgoedlijst. 

Romeinse beschaving 

De Neder-Germaanse Limes is onderdeel van de 

vroegere noordgrens van het Romeinse Rijk, de 

Limes. In Nederland loopt deze langs de loop van 

Neder-Germaanse Limes op weg 
naar werelderfgoed

Op het moment van het schrijven van dit artikel 

weten we nog niet of we van de gemeente toe-

stemming krijgen om de concerten te organise-

ren en hoe streng de coronamaatregelen zullen 

worden. Wij gaan er van uit dat we op 11 juli van 

start kunnen gaan. Het programma wordt dan als 

volgt:

11 juli  Nice ‘nd easy, jazz in het kader 

  van North Sea Jazz Round Town

18 juli  Klezbez

8 augustus Waldin Roes, Bert Nicodem, 

  Ruud Bergamin, o.a. Frans

  chansons

29 augustus Gitaar- en celloduo Jeroen & 

  Eline

12 september Vrouwenkoor De Sirenen

De concerten zijn van 15.00-16.00 uur en gratis 

toegankelijk. Omdat dit ons tiende seizoen is, 

willen wij iets extra’s doen. Dat wordt tijdens de 

Zondagmiddagconcerten op  
De Blijde Wei

inloop tussen 14.30-15.00 uur een optreden van 

jong Ommoords talent. 

Wij informeren u verder op onze website  

http://ommoordseveld.boo.nl/. Wel kunnen we 

alvast melden dat dit jaar voor mensen die min-

der goed ter been zijn de Buurtwerkbus weer be-

schikbaar is.

de rivier de Rijn. Van Katwijk aan Zee in Zuid-

Holland via Utrecht en Gelderland tot aan Rema-

gen in Duitsland. Langs deze riviergrens bouwden 

de Romeinen 2000 jaar geleden forten (Castella) 

en wachttorens. Ook legden ze wegen, kanalen 

en havens aan. Hiermee brachten de Romeinen 

techniek en innovatie naar de lage landen. Mede 

dankzij een goede samenwerking tussen alle be-

trokken provincies en gemeenten is er in Neder-

land nu nog veel van deze oude beschaving te be-

wonderen. Langs de Limes, maar ook op andere 

plaatsen vinden archeologen nog regelmatig 

Romeinse resten in Nederland. 

De Limes is het grootste archeologische monu-

ment van Europa. Het loopt van Engeland (Hadri-

an’s Wall) via Nederland en Duitsland, over de 

Donau-landen naar de Zwarte Zee. Uiteindelijk 

vervolgt het zelfs zijn weg via het Midden-Oosten 

naar de Sahara (in Libië). 

De verbinding tussen Maas, Rotte en Limes

Via de Leede en Oude Wilricke stond de Rotte in 

verbinding met de Germaanse Limes (Rijn).



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

Maandag

09.30-11.00 Delphi  Franse les

10.30-11.30 Taurus  Fitness voor senioren

13.00-15.00 Taurus  Fitness Senioren

19.00-20.00 Taurus  Fitness Senioren

20.00-21.15 Taurus  Fitness Senioren

Dinsdag

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

Woensdag

09.00-10.00 Taurus  Fitness Senioren

10.00-11.00 Taurus  Fitness Senioren

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

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

Vrijdag

10.00-11.00 Fitness  Romeynshof.

In verband met de coronaproblematiek kunnen de tijden incidenteel afwijken.

30 31

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

Buurtwerk Huis van de Wijk
Tel: 010-4553799

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-alexan-
der/, 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

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

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

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

Blokkeernummers bij verlies of 
ABN-AMRO tel. 0900-0024
ING tel. 020-2288800
Rabobank tel. 088-7226767
Overige banken tel. 0800-0313

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

Adressen in de wijk

INFORMATIE PUNT




