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                              Zoals de lezer op de voorplaat 

kan zien, is er veel te doen in Ommoord, zowel 

voor jong als voor oud.

Je kunt je bijvoorbeeld aansluiten bij een wandel-

groep, bij de dames van de biljartvereniging met 

de korte keu, sport voor senioren.  

Voor de jeugd zijn er allerlei sportverenigingen, 

scouting Die Katinka’s, muziek bij SKVR en de 

popschool. Daarnaast kan men al wandelend 

genieten in de Wijktuin en van het Ommoordse 

Veld.

Dus mensen blijf niet thuis zitten, doe mee aan 

één of meer activiteiten of wordt vrijwilliger bij 

de vele organisaties die in de wijk actief zijn.  

In ons blad publiceren wij regelmatig over deze 

activiteiten en als u een activiteit onder onze 

aandacht wilt brengen stuur 

het dan naar  

info@boo.nl

Veel leesplezier.

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.

Dit is alweer de derde en laatste uitgave in 2021.

Een jaar waarin de wetenschap erin geslaagd is om vaccins te ont-

wikkelen die een coronabesmetting weliswaar niet voor 100% kan 

voorkomen maar wel het ernstig ziek worden minimaliseert.

Doordat er al heel veel mensen voor vaccinatie hebben gekozen, 

komt de samenleving weer langzaam maar zeker op gang en kun-

nen de o zo noodzakelijke contacten weer worden opgestart.

Nu blijkt eens te meer dat er heel veel mensen al dan niet door 

de invloed van corona in een sociaal isolement zijn beland. Er zijn 

meer mensen jong en oud, die iedere dag ervaren hoe het is om 

eenzaam te zijn. Daarom hebben wij in deze uitgave veel aandacht 

voor de mogelijkheden die er in Ommoord zijn om de eenzaam-

heid te doorbreken immers het gezegde luidt niet voor niets…….. 

eenzaam maar niet alleen.

Een paar voorbeelden:

Wion heeft een zeer actieve afdeling die zich volledig inzet voor 

seniorensporten, dit is heel divers en behoeft niet noodzakelijk op 

topniveau te zijn. U kunt hier gewoon eens binnenlopen en onder 

het genot van een kopje koffie of thee de sfeer te ervaren.

Buurtwerk met als basis het nieuwe Huis van de Wijk in de voor-

malige Molshoop gelegen naast Roerade biedt ook veel mogelijk-

heden.

Voor de jonge mensen waarbij de gezinssituatie het moeilijk 

maakt om een sport te beoefenen hebben wij aandacht met een 

helder schema voor het aanvragen van een fiets, muziekles, zwem-

lessen of een andere sport, maar ook bijv. een verjaardagsbox. Dit 

kan allemaal via het Jeugdfonds Sport & Cultuur, waar nog veel te 

weinig gebruik van gemaakt wordt.

Verder zijn er in Ommoord vele mogelijkheden om op vrijwillige 

basis teamlid te worden van diverse werkgroepen enz. Informatie 

hierover kunt u krijgen via Buurtwerk of het Infopunt van de BOO 

in de Romeynshof.

Wilt u regelmatig onze nieuwsbrief ontvangen stuur dan uw mail-

adres naar info@boo.nl  onder vermelding ‘Registreren nieuws-

brief’. Uw gegevens zullen alleen voor het verzenden van de 

nieuwsbrief worden gebruikt. Volg ons ook op Facebook.

Nico Nekeman

Hoofdredacteur
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Wion seniorensport

Op het mooie WION-sportcomplex met een 

prachtige sporthal en buiten sportvelden is voor 

iedereen wat te doen op sportgebied.

Midden in Ommoord bij het parkeerterrein aan 

de Max Planckplaats 300, achter metrostation 

Binnenhof ligt de hoofdingang van het sportter-

rein en de sporthal.

Bij Wion kun je korfballen, tennissen, badminton-

nen, bowls spelen, seniorensport, Kombi-Fit  trai-

ning en klaverjassen.

Het is voor iedeeen heel belangrijk om regelmatig 

lekker te sporten.

Ook voor senioren van iedere leeftijd zijn er een 

gezellige sporturen op woensdag en donderdag-

ochtend en is er op maandagmorgen  een bad-

mintoninstuif.

Bel voor meer info met 

Theo Albers 0628574097 

Fons Tacq    0624585818

 

Kom gewoon eens langs en doe een keer gratis 

mee en ervaar hoe fijn en gezellig het is en de 

koffie in de gezellige kantine staat altijd klaar. 

Kijk ook op: sportpunt.wion.nl
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Sportpunt WION is het samenwerkingsverband 

van alle sporten op het WION-complex. Deze sa-

menwerking is begonnen tijdens het Sportplus 

traject bij de korfbalvereniging WION in 2013-

2014. Er is toen intensief contact gezocht met alle 

andere gebruikers van het WION-complex, zowel 

op het veld als in de WION hal. De volgende spor-

ten nemen hierin deel: 

• Badminton

• Bowls

• Bridge

• Frisbee

• Klaverjassen

• KombiFit

• Korfbal

• Senioren Sportief

• Schaken

• Tennis

WION - sport voor iedereen

U kunt zich bij de desbetreffende vereniging aan-

melden voor gratis proeflessen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de web-

site van Sportpunt WION

http://sportpunt.wion.nl

Daar vindt U de links naar websites van de deel-

nemende verenigingen. Uiteraard bent u van har-

te welkom voor een bezoek aan ons complex.

Max Planckplaats 300

3068 ZH Rotterdam

010 4219160
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Romeynshof in het hart van  
Ommoord

De Romeynshof is het Cultuur Centrum van Om-

moord en is vrij toegankelijk.

Je kunt er gaan voor een kopje koffie of thee of 

je spreekt af in de foyer waar iedereen zijn ‘ding’ 

kan doen. De een neemt zijn laptop mee om er te 

werken de ander gaat de krant zitten lezen, weer 

anderen hebben een vergadering. 

Regelmatig is hier het startpunt voor wandelin-

gen of nordic walking. Ook worden er cursussen 

gegeven en kan men er sporten. Achter in ons 

blad staat het aanbod wat er te doen is. 

De Romeynshof heeft als cultureel centrum een 

uitgebreid aanbod aan theater, workshops, mu-

ziek en dansvoorstellingen voor jong en oud. 

De Romeynshof beschikt over zeven zalen van 

verschillende grootte, die onder meer geschikt 

zijn voor vergaderingen, sporten, cursussen en 

(koor)repetities.

De Apollozaal is een theaterzaal compleet met de 

nodige voorzieningen en een groot podium. Alle 

zalen zijn te huur. De Romeynshof is op werkda-

gen open voor het publiek. 

In de Romeynshof is nog zoveel meer te vinden. 

Denk aan de bibliotheek, de SKVR en aan het 

prikbord in de hal waar vele aanbieders van leuke 

activiteiten in en buiten de Romeynshof hun in-

formatie geven.

Een greep uit het aanbod op het prikbord, Zang-

club+ Ommoord, Badmintonclub Ommoord, 

Wandelgroep Ommoord, Koor Carajillo, Beleve-
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niswijzer Ommoordse Veld, basiscursus Ecolo-

gisch Moestuinieren, Hart-trim-groep Rotterdam, 

WION-korfbal. 

Mensen maak er gebruik van!



8

Een nieuw gebouw voor bassischool 
Fridtjof Nansen

Basisschool 

Fridtjof Nan-

sen van het 

Bestuur Open-

baar Onder-

wijs Rotter-

dam (BOOR) 

krijgt op de 

locatie aan de 

Nansenplaats 

een gloed-

nieuw school-

gebouw. De school is de afgelopen jaren sterk 

gegroeid en heeft meer ruimte nodig om het 

onderwijs goed vorm te kunnen geven. Niet per 

se klaslokalen, in het jenaplanonderwijs wordt 

gewerkt met stamgroepen die multifunctionele 

leerpleinen krijgen. Dat worden ruimten waar 

verschillende werkvormen mogelijk zijn maar 

ook viering, spel en ontmoeting. 

De buitenruimte krijgt een belangrijke functie, 

het wordt een groenblauw schoolplein. Op zo’n 

schoolplein met veel groen en water raken kin-

deren spelenderwijs vertrouwd met de natuur. 

Lopen, klauteren, klimmen in het ‘speelbos’ be-

vordert de ontwikkeling. Buitenspelen in de na-

tuur prikkelt de fantasie en maakt kinderen meer 

creatief in het spelen. De groenblauwe buiten-

ruimte kan ook als lesruimte worden gebruikt. 

Buiten leren is leuk, het is actief en er zijn meer 

mogelijkheden voor praktisch leren bijvoorbeeld 

in de ‘techniekhut’. Kinderen leren omgaan met 

de elementen. Regen geeft mogelijkheden om te 

spelen met water en in de hitte zoek je een scha-

duwplekje onder een boom.

De nieuwe Fridtjof Nansen wordt een gezond en 

duurzaam gebouw, het eerste energieneutrale 

schoolgebouw in Rotterdam. Het dak ligt vol met 

zonnepanelen en er is extra isolatie. Binnen zorgt 

een installa-

tie voor vol-

doende frisse 

lucht, maar 

er zijn ook in 

alle ruim-

ten ramen of 

deuren die 

open kunnen. 

De relatie 

binnen-bui-

ten is heel 

belangrijk binnen het jenaplanconcept. De onder-

bouw heeft een deur naar buiten, de boven- en 

middenbouw een buitenterras of toegang tot een 

schuin talud. 

Het schoolteam heeft de afgelopen jaren actief 

meegedacht over hoe de nieuwe school eruit 

moet gaan zien. Zij zien ernaar uit om terug te 

keren naar het mooie groene Ommoord en een 

moeilijke periode met noodlokalen en een tijde-

lijke verhuizing naar Zevenkamp achter zich te 

laten. Ook op de rol die het water gaat spelen op 

het groenblauwe plein verheugen zij zich zeer. 

Ommoord is laaggelegen, bij een flinke regenbui 

stond het plein altijd vol water dat wegstroom-

de in het riool. Dat gaat veranderen, het water 

wordt opgevangen en komt via het schuine talud 

in een wadi die doorloopt in het bosachtige deel 

van het plein. Het water is om mee te spelen, 

de stroom verleggen met stenen, met een pomp 

weer naar boven pompen en soms ook lekker 

knoeien. Vies worden moet kunnen. Tijdelijk is 

de school verhuisd naar een schoolgebouw in Ze-

venkamp. Bij de start van het nieuwe schooljaar 

in augustus 2022 hoopt men het nieuwe gebouw 

te kunnen betrekken. Als de verhuizing achter de 

rug is, komt er zeker een open dag waarop de be-

woners van Ommoord kunnen komen kijken.
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Aardwarmteproject, in de toekomst 
ook iets voor Ommoord?

Rotterdam wil van het gas af, maar de vraag is 

hoe we dan aan warmte en elektriciteit komen. 

De belangstelling voor aardwarmte als duurzame 

energiebron voor de verwarming van woningen 

en bijvoorbeeld kassen stijgt. Wayland Energy le-

vert samen met AgroEnergy aardwarmte aan ver-

schillende tuinbouwbedrijven in Bergschenhoek. 

In december 2017 is de aardwarmtewinning ge-

start. Vanaf 2 km diepte wordt water van circa 67 

°C opgepompt, het afgekoelde water wordt later 

weer teruggepompt in de grond. Via warmtewis-

selaars gaat de warmte naar de diverse bedrijven. 

Jaarlijks wordt meer dan 360 Terajoule gewon-

nen. Daarmee worden kassen in de omgeving 

opgewarmd, maar het zou ook genoeg zijn voor 

zo’n 7000 huishoudens.

Wayland gaat nu een tweede project starten op 

een plek veel dichter bij Ommoord. Bewoners van 

de Heidebesbuurt en de Klaverbuurt wer-

den daarover via een flyer geïnformeerd. 

Er bleken veel vragen over de gevolgen 

die de boringen voor Ommoord zouden 

kunnen hebben, dus heeft de Bewoners-

vereniging Heide-Bes verzocht om een in-

formatieavond. Bewoners van Ommoord 

werden op 3 november uitgenodigd voor 

een bezoek aan het project in Bergschen-

hoek. Behalve Martin van der Hout, pro-

jectdirecteur en Loes Elshof, omgevings-

manager van Wayland Energy waren 

namens de gemeente Rotterdam Ignace 

van Campenhout, adviseur geothermie 

en Annelieke Vis, adviseur warmte, aan-

wezig. Zij gaven een toelichting op het project en 

gingen uitgebreid in op alle vragen.

Agnes Reichardt, bestuurslid van bewonersver-

eniging Heide-Bes, is na afloop gerustgesteld. ,,Er 

waren zorgen in de wijk, niemand wil natuur-

lijk een tweede Groningen, maar daar zal geen 

sprake van zijn.’’ Charles Tangerman en Frans 

Gerritse, twee ingenieurs uit de Klaverbuurt, ge-

nieten van het bezoek aan de indrukwekkende 

technische installatie. “Met deze installatie zou 

je heel Ommoord van warmte kunnen voorzien.’’ 

stellen zij. 

De gemeente Rotterdam is aanwezig omdat Rot-

terdam zich oriënteert op het gebruik van aard-

warmte. Er zijn nog geen concrete plannen maar 

er wordt wel nagedacht over mogelijke boorlo-

caties. Volgens Annelieke Vis: “In het ieder geval 

niet in het centrum. Voor deze installatie heb je 

toch de ruimte nodig van zeg maar een half voet-

balveld. Dat kan niet overal, denk dan eerder aan 

de randen van de stad.” Financieel kan het op dit 

moment nog niet uit, de projecten zijn afhanke-

lijk van subsidie. Maar als de energieprijzen flink 

oplopen, wordt het wel interessant. 

Benvenido van Schaik, ook bewoner van de Kla-

verbuurt en gemeenteraadslid van Leefbaar Rot-

terdam, vindt de boringen een goed idee. Maar: 

“Als u het Ommoordse Veld maar overslaat’’, 

adviseert hij. Van het natuurgebied bij de Rotte 

moet iedereen afblijven, vinden ze in Ommoord.

Foto Agnes Reichardt
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De assistentes van de vroege dienst zijn er al om 

07.30 uur. Zij zorgen dat alle post van de afwezige 

artsen wordt verwerkt, zodat de medische status 

van onze patiënten altijd up-to-date is. 

Rond 07.45 uur komen de anderen. Vanaf 08.00 

uur nemen we met 6/7 assistentes de telefoon 

aan. Het eerste uur is doorgaans het drukste mo-

ment van de dag, dan komen de meeste telefoon-

tjes binnen.  Op maandag kan dit oplopen tot 

wel 200 telefoontjes tussen 8 en 9 uur. Het is dan 

ook het beste om voor recepten of niet-urgente 

vragen op een ander moment te bellen, óf om de 

receptenlijn in te spreken. 

De vragen die we krijgen zijn heel divers: de ene 

patiënt belt voor een simpel recept en de volgen-

de belt omdat hij bijna geen lucht meer krijgt. De 

vragen kunnen medisch maar ook sociaal of psy-

chisch van aard zijn. 

Het is belangrijk dat de assistente triageert 

(klachten uitvraagt) om zo in te kunnen schatten 

of iemand nog dezelfde dag gezien moet worden 

of dat het kan wachten. Soms is er een visite no-

dig of kan de huisarts de patiënt telefonisch te 

woord staan. 

Wij zijn opgeleid om zelfstandig medisch advies 

te geven en verwijzen ook vaak naar de website 

www.thuisarts.nl. Op deze website, gemaakt 

door huisartsen, worden betrouwbare medische 

adviezen gegeven. Onze adviezen koppelen we 

altijd terug aan de huisarts.  We spreken we ook 

veel mensen aan de balie, de eén met een vraag, 

de ander om bijvoorbeeld urine in te leveren. 

Tussen de middag is er tijd voor administratie: 

we vragen dan brieven op van specialisten in het 

ziekenhuis, starten thuiszorg op, luisteren de re-

ceptenlijn af en bellen patiënten zo nodig terug.

Gezondheidscentrum Ommoord. 

Iedere dag is er ook een assistente die een spreek-

uur in de behandelkamer heeft, waarbij verschil-

lende medische handelingen worden verricht. 

Denk hierbij aan het geven van injecties, het 

maken van hartfilmpjes, wondcontroles, het uit-

spuiten van oren, het nakijken van urine, bloed-

prikken voor ontstekingswaarden of suikercon-

trole, het steriliseren van instrumenten en nog 

vele andere werkzaamheden. We assisteren de 

huisarts ook bij kleine ingrepen. Ook rijden de as-

sistentes visites voor patiënten die echt niet naar 

de praktijk kunnen komen maar waarbij toch een 

injectie of een bloeddrukmeting nodig is. 

De hele dag door kan het gebeuren dat er een 

patiënt belt met een spoedgeval. Dit kan iemand 

zijn met pijn op de borst, of een grote wond die 

misschien gehecht moet worden. In overleg met 

de assistente aan de telefoon komt de patiënt 

dan naar de praktijk waar hij of zij wordt opge-

vangen in de behandelkamer. Terwijl de patiënt 

uitlegt wat er is gebeurd, is het erg belangrijk dat 

de assistente op andere signalen let. Denk hierbij 

aan een verhoogde ademhaling, een bleke huid, 

transpireren. Het is belangrijk dat de assistente 

een goed beeld krijgt van de situatie door heel 

precies uit te vragen. 

Het werk van de doktersassistente is samenspel 

tussen patiënt, de huisarts en de assistente met 

een goed evenwicht tussen de tijd nemen voor 

de patiënt en vlot door te werken. Het normale 

spreekuur moet gewoon door kunnen gaan. 

Kortom een dynamische en zeer gevarieerde baan 

met een supergezellig team binnen Gezondheids-

centrum Ommoord.
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Berichten over ERGO in 2021

In deze laatste uitgave van Ommoord Nieuws van 

2021 praten we u graag bij over ERGO.

•  Sinds 1 mei is het ERGO-onderzoekscentrum 

weer geopend. In verband met het coronavirus 

nemen we extra maatregelen en plannen we wat 

meer tijd in per deelnemer voor de onderzoeken. 

Inmiddels zijn er alweer meer dan 600 deelnem-

ers onderzocht. Hoort u tot de deelnemersgroep 

ERGO-plus of ERGO-Jong?  Dan krijgt u vanzelf 

van ons een uitnodiging toegestuurd en we ho-

pen dat u ook deze keer weer meedoet. 

•  Bent u al wat langer ERGO-deelnemer dan zal 

de naam Prof. dr. Bert Hofman u bekend in de 

oren klinken. Bert is initiatiefnemer van ERGO 

en voormalig hoofd van de afdeling Epidemiolo-

gie, daarnaast is hij één van de meest geciteerde 

wetenschappers van Nederland. Vanwege al deze 

verdiensten is Bert benoemd tot Ridder in de 

Orde van de Nederlandse Leeuw. 

•  Na de oproepen in deze nieuwsbrief en in het 

ERGO-nieuws hebben zich maar liefst 25 deelne-

mers aangemeld voor het deelnemerspanel. 

De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaats 

gevonden. Door de inbreng van deze gevarieerde 

groep deelnemers hopen we een nog beter beeld 

te krijgen van wat er bij onze deelnemers leeft. 

•  Op 17 september organiseerde ERGO samen 

met het Alzheimercentrum van het ErasmusMC 

een webinar ter ere van Wereld Alzheimer Dag 

2021. Dit webinar met o.a. een presentatie over 

het ERGO PET-CT onderzoek is terug te zien via 

onze website www.ergo-onderzoek.nl onder 

Nieuws-Actueel.

•  Ook op onze website, maar dan onder Nieuws-

Promoties, kunt u informatie vinden over de pro-

motieplechtigheden van de ERGO-onderzoekers. 

Tijdens de promotieplechtigheid vertelt de onder-

zoeker in het zogenaamde lekenpraatje eerst wat 

er onderzocht is, de manier waarop het onder-

zoek is gedaan en wat de resultaten zijn. Daar-

na verdedigt de onderzoeker zijn proefschrift 

tegenover een speciaal hiervoor samengestelde 

commissie. 

Verloopt deze verdediging goed, dan wordt de 

promovendus (de onderzoeker) bevorderd tot 

doctor. U kunt de 

promotieplechtig- 

heden digitaal bij- 

wonen door te 

klikken op de 

link op de 

website. 
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Dijkgraaf Toon van der Klugt  
bij ‘Ommoord Waterproef

Op 25 september was dijkgraaf Toon van der 

Klugt van Hoogheemraadschap Schieland en de 

Krimpenerwaard aanwezig op De Blijde Wei bij 

het evenement ‘Ommoord Waterproef’. Bij dit 

evenement werd de beleveniswijzer ‘Van Water 

Weten in het Ommoordse Veld’ gelanceerd. Die 

gaat over het waterbeheer in het Ommoordse 

Veld en hoe het hoogheemraadschap en Stadsbe-

heer samenwerken om in dit overgebleven stukje 

laaggelegen polderland de waterstand zo te behe-

ren dat we er (meestal) prettig kunnen wandelen 

en dat het veen niet uitdroogt met bodemdaling 

als ongewenst effect. 

Nadat u op de website https://www.belevenis-

wijzer.nl/ommoordseveld/waterbeheerde toelich-

ting gelezen heeft onder het knopje ‘Lees verder’, 

kunt u met de app een wandeling maken om wat 

beschreven wordt ter plekke te bekijken. 

De dijkgraaf was zeer onder de indruk van de wij-

ze waarop het waterbeheer werd uitgelegd in de 

beleveniswijzer. Hij vond het een prachtige web-

site geworden. In zijn speech ging hij daarna in 

op de noodzaak om samen waterproof te worden 

in deze tijd van klimaatverandering. Langdurige 

droge periodes worden afgewisseld met buien 

waarbij het harder én langer achtereen regent. In 

ons vlakke polderland zal dat minder snel tot pro-

blemen leiden dan bijvoorbeeld in het Limburgse 

heuvelland, maar bij erge hoosbuien kan ook hier 

het riool het niet altijd aan. 

Dat vraagt om maatregelen van de overheid maar 

óók van bedrijven en bewoners. Vergroenen is 

heel belangrijk. Als bestrating vervangen wordt 

door groen kan regenwater worden opgenomen 

en vastgehouden door de grond. Dit helpt tegen 

overbelasting van het riool en tegen verdroging. 

Groen houdt bovendien minder warmte vast dan 

steen. Zo houden we onze leefomgeving koe-

ler.  Dus voor bewoners: minder tegels in je tuin, 

rondom flats tegeltuintjes en zo mogelijk een 

groen dak.
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De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen 

zet zich in voor het behoud van dit cultuurhis-

torisch waardevolle stukje veenweidelandschap.  

Wij organiseren diverse activiteiten om bezoekers 

de mooie omgeving te laten ervaren. Zo ook al 10 

jaar lang de zondagmiddagconcerten op De Blijde 

Wei. Veel bewoners geven aan de concerten erg 

te waarderen. Het geeft kleur aan de zondagmid-

dag en je ontmoet er buurtbewoners in een onge-

dwongen sfeer. In normale tijden kun je komen en 

gaan wanneer je wilt en zelf een plekje in de zon 

of de schaduw zoeken. Dat is de afgelopen twee 

seizoenen door covid-19 anders geweest. Vooral 

in 2021 waren er veel beperkingen: maximaal 100 

bezoekers, vooraf aanmelden, 1,5 m afstand, stoe-

len laten staan, alles met hekken afsluiten, EHBO 

10 jaar concerten in het  
Ommoordse Veld

Verder helpt het om regenwater op te vangen in 

een in een regenton of ander reservoir. Regenwa-

ter is relatief schoon water en goed te gebruiken 

voor het besproeien van de tuin of voor ramen 

wassen. Zo bespaar je ook nog op het gebruik 

van leidingwater!

Als je wilt vergroenen of je regenpijp af wilt 

koppelen, kun je van het waterschap subsidie 

krijgen. Zie https://www.schielandendekrimpe-

nerwaard.nl/u-en-het-water/samenwaterproof/

wat-doe-jij/ .

Op 25 september gingen bewoners van Ommoord 

aan de slag met het maken van een TonTuin: een 

combinatie van een regenton en plantenbak. De 

tonnen die zij op deze dag maakten mochten zij 

mee naar huis nemen. 

Wilt u ook wel een regenton, kijk dan op https://

hetregenttonnen.nl/ . De TonTuin is felblauw om-

dat het om gerecyclede tonnen gaat, maar u kunt 

ook voor een groene, grijze of houten ton kiezen

In de projectgroep ‘Van Water Weten in het Om-

moordse Veld’ nemen deel de Werkgroep Om-

moordse Veld Open & Groen, de Historische 

Commissie de Ommoordse Polder, Natuurstad, 

de Witte Bollen en adviseurs van Stadsbeheer en 

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpener-

waard. Het programma op 25 september werd 

georganiseerd in samenwerking met de Stichting 

Hart voor Prins Alexander en The Patching Zone.

Burchemeester Aboutalebop bezoek bij een concert
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inhuren en natuurlijk de coronacheck. Extra kos-

ten en vooral extra werk, met name omdat er nu 

een ander soort vergunning aangevraagd moest 

worden wat ons de nodige tijd en moeite kostte.  

De vele blijken van waardering van de bezoekers, 

maakt dat wij het er graag voor over hadden. 

Maar het zou fijn zijn als het volgend jaar weer 

normaal kan.

De concerten zijn vóór de bewoners van Om-

moord en zo mogelijk ook dóór de bewoners van 

Ommoord. We proberen musici uit de eigen om-

geving een podium te geven. In de afgelopen 10 

jaar is al veel muzikaal talent uit de wijk voor-

bij gekomen. De Klezbez, ontstaan in de Bessen-

buurt, speelde op ons allereerste concert en ook 

op het laatste concert van dit seizoen en meer-

dere keren tussendoor. Ook Willem Blonk is met 

regelmaat te gast, met het koor van de Open 

Hof, met het Seylsteenensemble of met fluitiste 

Cora Greevenbosch. Dit jaar met drie van zijn 

leerlingen, zeer talentvolle jonge zangeressen. 

Verder uit Ommoord de koren Popkoor4you en 

Loch Ness, de bands Standard Jazz, Ten Sea en         

Nice ‘nd easy, klassieke muziek van kamerorkest 

Touché en blaaskwintet I Fiati, wereldmuziek 

door Hava Hava en Jeroen & Eline. Veel oogst 

van eigen bodem dus, maar we zijn altijd op zoek 

naar nieuwe talenten die het leuk vinden om een 

keer in de eigen omgeving op te treden. Dus kent 

u iemand, meld het via ommoordseveld@upc-

mail.nl. 

Elk jaar komen diverse genres aan bod, een koor, 

iets klassieks, wereldmuziek en in juli altijd jazz 

in het kader van North Sea Round Town. Ook wat 

het genre betreft mag u ons laten weten wat u 

graag een keer wilt horen. 

De concerten kunnen wij organiseren dankzij de 

financiële steun van voorheen de deelgemeente 

Prins Alexander en nu de gebiedscommissie. We 

zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. De gebieds-

commissie gaat bij de volgende verkiezingen 

plaatsmaken voor een wijkraad. Wij hopen dat de 

wijkraad in de toekomst ons initiatief zal blijven 

steunen en wij deze culturele ontmoetingen op 

dit mooie groene plekje in Ommoord kunnen blij-

ven organiseren.
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SKVR op de locatie Romeynshof

Els houdt van zingen. Ze heeft er plezier in én 

haalt er ook plezier uit! Iedere dinsdagochtend 

zingt ze bij de Zangclub+, het koor van SKVR in 

Ommoord.

Hoe ben je bij de Zangclub+ terecht gekomen?

“Ik was op zoek naar een koor, maar had wel een 

paar eisen. Overdag zingen én op gehoor. Noten 

lezen hoefde voor mij niet. En toen verscheen de 

Zangclub+ op Facebook. Dat paste precies!”

En hoe bevalt het?

“Het zingen doet mij zo goed. Ik heb meer lucht, 

heb een uur lang plezier en nieuwe mensen 

ontmoeten vind ik altijd leuk. Toen we begon-

nen, waren we verlegen en onwennig, maar nu 

staan we er echt met elkaar. Door de oefeningen 

en technieken die Monique (docent) ons geeft, 

heb ik meer vertrouwen en zing ik met nog meer 

enthousiasme. Ik heb zelfs ontdekt dat ik een so-

praan ben, ik kan hoger zingen dan ik dacht!”

Jullie zingen voorlopig nog door?

‘Zeker! Zingen is als een soort gymnastiek, maar 

dan voor je stem. Ik kan het iedereen aanraden!’’

SKVR biedt op de locatie Romeynshof verschil-

lende muziek- en danscursussen aan. Voor jong 

en oud(er). Kijk op skvr.nl voor het gehele cursus-

aanbod of meld je aan voor een gratis proefles.



16

Ommoord kiest haar 
eigen wijkraad

Op 17 juni 2021 besloot de gemeenteraad tot Wijk 

aan Zet. Het is de bedoeling dat Rotterdammers 

vanaf maart 2022 over meer dingen in hun wijk 

kunnen meebeslissen via hun eigen wijkraad.

Met Wijk aan Zet krijgt Rotterdam 39 wijkraden, 

die door de bewoners gekozen worden. De wijk-

raden vervangen de gebiedscommissies, wijkra-

den en wijkcomités, die er nu zijn. Met kleinere 

gebieden denkt de gemeente beter te kunnen in-

spelen op de behoefte en ideeën in de wijk. 

Een nieuwe wijkdemocratie waar bewoners mee-

denken en meebeslissen over wat hun wijk nodig 

heeft, waar het geld aan wordt besteed en welke 

initiatieven (de oude bewonersinitiatieven) van 

wijkgenoten worden uitgevoerd. 

Wat gaat de wijkraad doen? 

De wijkraad komt op voor de wijk. Ze zijn de 

spil in de samenwerking tussen de wijk en de 

gemeente. Via de wijkraad kunnen bewoners, or-

ganisaties en ondernemers bij de gemeente aan-

dacht vragen voor dingen die in de wijk spelen en 

die zij belangrijk vinden. De wijkraad nodigt de 

wijk actief uit om mee te denken en mee te doen. 

Ze brengt verschillende groepen in de wijk sa-

men, en luistert naar wat er in de wijk leeft.  En 

ze adviseert de gemeente hoe de wijk het beste 

betrokken kan worden bij de ontwikkeling van 

beleid.

Het wijkakkoord

De wijkraad, de gemeente en het wijknetwerk 

van bewoners, ondernemers en maatschappe-

lijke instellingen maken samen een wijkakkoord. 

Het wijkakkoord is de basis voor de samenwer-

king in de wijk. Het wijkakkoord bestaat uit een 

wijkplan, waarin staat wat er volgens de wijk de 

komende tijd moet gebeuren om de wijk beter te 

maken, en afspraken hoe de wijk kan meedoen 

bij stedelijke onderwerpen die betrekking hebben 

op de wijk.

De wijkraad houdt in de gaten of iedereen zich 

aan de afspraken houdt. De wijkraad geeft ook 

advies hoe de gemeente er beter voor kan zorgen 

dat wijkbewoners bij plannen worden betrokken.

Wijkraadverkiezingen

De verkiezingen voor de wijkraden zijn op 16 

maart 2022, tegelijk met de gemeenteraadsver-

kiezingen. De wijkraden worden gekozen door de 

wijkbewoners. Iedereen van 16 jaar of ouder kan 

aan de wijkraadverkiezing meedoen. Een kandi-

daat moet wel in de wijk wonen waarvoor men 

zich kandidaat stelt. Kandidaten voor de wijkraad 
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hoeven geen politieke achtergrond te hebben. 

Wel mogen kandidaten hun politieke voorkeur 

achter hun naam zetten of aangeven dat zij lid 

zijn van een vereniging of maatschappelijke orga-

nisatie. Begin januari 2022 kunnen wijkbewoners 

zich kandidaatstellen.

Gemeentelijk organisatie verandert

Ook de gemeentelijke organisatie verandert. Er 

wordt hard gewerkt om de samenwerking in en 

met de wijk anders vorm te geven. Door te zor-

gen dat de wijkraden de juiste ondersteuning 

krijgen om hun werk te kunnen doen, door de 

wijkmanagers in de wijk een stevigere positie te 

geven en door wijkhubs te openen, waar de ge-

meente en andere organisaties uit de wijk samen-

werken. En waar bewoners kunnen binnenlopen 

met vragen of problemen. Ook kunnen bewoners 

in de toekomst hun stem laten horen via het digi-

taal participatieplatform Mijn.Rotterdam.nl. Daar 

kunnen bewoners ideeën indienen, meedenken 

én meestemmen over bewonersinitiatieven. In 

vier wijken wordt al geoefend, en na de wijk-

raadsverkiezingen is Mijn.Rotterdam.nl beschik-

baar voor alle Rotterdammers. 

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in de 

wijkraad? Stuur een e-mail naar wijkaanzet@rot-

terdam.nl. 

Ron Davids,  

lid gebiedscommissie Prins Alexander

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
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Eerste uitkijktoren Kijk- en doepad 
geopend

Het eerste uitkijkpunt van het Kijk- en doepad 

A16 Rotterdam is geopend. Boven op de uitkijk-

toren aan de Wilderskade word je getrakteerd op 

een breed uitzicht over het bouwterrein. Maar je 

leert ook feitjes en weetjes over het project. 

Het Kijk- en doepad is een bestaande route langs 

het werk die je al fietsend of lopend kunt ont-

dekken. Vertrek bijvoorbeeld vanaf de Expo A16 

Rotterdam richting de zes verschillende uitkijk-

punten. Bij elk uitkijkpunt staat een paneel met 

daarop meer informatie over het project en de 

omgeving. Via een QR-code kan je alvast een 

kijkje nemen in de toekomst door middel van 360 

gradenfoto’s van de toekomstige situatie.

Volg de bebording langs de route van het Kijk- en 

doepad en kom zo uit bij de verschillende uitkijk-

punten. 

De eerste toren bij de Wilderskade is vanaf nu al 

te bezoeken. De 5 andere uitkijkpunten volgen 

vanaf volgend jaar. Alvast een voorproefje van het 

kijk- en doepad?

Bronvermelding: afbeeldingen en tekst van de web-

site: https://a16rotterdam.nl/
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Hospice IJsselpolder is op 29 april geopend. In-

middels (3 november) hebben er 24 mensen in 

het hospice gewoond. In het Hospice werken on-

geveer 60 vrijwilligers. Aafje verleent de zorg. On-

der de bewoners en vrijwilligers veel mensen uit 

Ommoord. Een paar laten wij aan het woord. 

Mevrouw Elkerbout heeft 50 jaar in Ommoord 

gewoond. Zij was één van de eerste bewoners 

van de eerste flat, de Kellogflat. Kleinzoon Sjoerd: 

“Mijn oma was een echte Rotterdamse vrouw. 

Mijn opa heeft in het verzet gezeten. Vanuit die 

achtergrond werden ze uitgenodigd in Rotter-

damse kringen en hadden ze contact met het 

koninklijk huis.” Op haar kamer in het hospice 

had Mw. Elkerbout een foto staan van haar met 

prinses Beatrix. “De contacten vanuit het verzet 

waren de rode draad in hun leven.” 

“Maar mijn oma was ook een volkse dame”, al-

dus haar kleinzoon. “Ze genoot ervan om naar 

de markten te gaan. Ook vanuit het hospice ging 

ze bijna iedere woensdag met mij naar de markt. 

Oma heeft in het hospice de rust gevonden, die 

ze thuis was kwijtgeraakt.” Mw. Elkerbout is op 

20 september overleden.   

Ommoorders in Hospice IJsselPolder

Piet van Passel is een opgewekte man. Maar heel 

stellig zegt hij: “Dit moet je wel opschrijven: Ik 

vond de ontvangst in het hospice geweldig. Ik 

krijg hier goede zorg en kundige hulp. De mensen 

in het hospice helpen mij in een zeer moeilijke 

tijd waar ik alles achter moet laten aan de Da-

wesweg en Kaapverdië.”

Piet is ruim 20 jaar geleden naar Kaapverdië ver-

huisd met zijn vrouw Odilia. “Ik heb daar hele 

mooie jaren gehad. Toen wij twee jaar geleden op 

vakantie in Nederland waren, ontdekten ze mijn 

ziekte. Wij zijn toen in Nederland gebleven en 

aan de Dawesweg gaan wonen.” 

Sinds eind oktober woont Piet in 

het hospice. 

Tetske Thoen woont nog maar 

kort in Ommoord, aan de Stekel-

brem. “Mijn nieuwe buurvrouw 

werkte in het hospice IJsselpol-

der en vertelde uitgebreid over 

deze plek waar je kan leren, men-

sen ontmoet en vooral veel voor 

mensen kan betekenen. Zinvol 

werk en nieuwe ervaringen voor 

in mijn rugzak op weg naar mijn 

toekomstdroom. Mijn droom is 

om een zorgboerderij te beginnen 

voor eenzame ouderen.” 

Het hospice draait grotendeels op vrijwilligers. 

Het hospice krijgt pas na twee jaar subsidie van 

VWS. Deze eerste twee jaar zijn we afhankelijk 

van giften. Op www.hospiceijsselpolder.nl kunt 

u meer lezen over het hospice en hoe u ons kunt 

helpen.

Rudy Schoonveld

Voorzitter Stichting 

Vrienden van 

Hospice IJsselPolder
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Onder het motto ‘Ommoord eet gezond’ starten 

wij met kookles voor mannen. Vind je het lastig 

om zelf te koken of vind je het gewoon gezel-

lig om dit samen met anderen te doen? Meld je 

dan aan voor onze kooklessen. Onder begeleiding 

van een chef-kok worden met elkaar de lekkerste 

gerechten gemaakt in onze professionele keu-

ken. Wij zorgen voor alle benodigde materialen 

en ingrediënten. Natuurlijk schuiven we daarna 

met elkaar aan tafel om samen te genieten van 

het zelfgemaakte diner. De cursus bestaat uit 6 

lessen. De lessen vinden twee keer in de maand 

plaats: op de eerste en derde maandag van de 

maand.

De kosten voor deelname bedragen € 4,00 per les. 

Voor meer informatie en aanmelden kun je bellen 

met Jeanette de Visser of de balie van Huis van de 

Wijk Ommoord, tel. 010-4212722. Je kunt ook mai-

len naar: jeanette.devisser@buurtwerk.nl. Heel 

graag tot ziens in het Huis van de Wijk!

Voor alle mannen die gezond en 

lekker willen koken en gezellig 

samen eten
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•   Wil je iets doen voor je buurtgenoten?

•   Heb je affiniteit met senioren?

•   Ben je minimaal twee keer per maand inzet-

baar? (uren zelf in te delen)

Dan is het afleggen van huisbezoeken bij 75-plus-

sers wellicht iets voor jou.

Buurtwerk zoekt vrijwilligers die bij oudere be-

woners in Prins Alexander langs willen gaan om 

te kijken hoe het met ze gaat. Na een inwerkperi-

ode ga je zelfstandig of in tweetallen aan de slag 

en plan je bezoeken in. Tijdens het bezoek ga je 

in gesprek met de bewoner en vul je een vragen-

lijst in. Daarna koppel je de bevindingen aan ons 

terug. 

Met jouw inzet lever je een belangrijke bijdrage 

aan het tegengaan van eenzaamheid en sociaal 

isolement!

Lijkt het je iets? Neem dan contact met ons op. Je 

kunt bellen op nummer 010 - 4553799 of mailen 

naar martha.vanesch@buurtwerk.nl.

#metelkaarvoorelkaar
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Buitenkunstkunst in Ommoord.

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de 

nieuwe Ommoordse Kip. Bij het uitkomen van 

deze Ommoord Nieuws zal ze er al staan.  De 

onthulling was op 30 oktober jl., waarbij zij werd 

toegezongen door het Ommoordse Kinderkoor 

Cantorij o.l.v. dirigent Willem Blonk. Ook de kin-

deren uit de Speeltuin Ommoord maakten een 

kleine wandeling om erbij te zijn. Zoals u mis-

schien al gezien heeft, staat de oude Ommoordse 

Kip netjes ingegraven in deze speeltuin, als klim-

object. De nieuwe Ommoordse Kip, op haar ver-

trouwde plekje aan het begin van het Kikkerpad, 

staat weer te boek als kunstwerk. Op onze Face-

bookpagina https://www.facebook.com/dewitte-

bollen is alles te volgen. Van het transport van de 

Kip vanuit het atelier van de kunstenaar Danny 

van Walsum in Crooswijk naar haar vertrouwde 

plek aan het Kikkerpad heeft de Ommoordse film-

maker Marc Petersen een film gemaakt, die bin-

nenkort op YouTube zal verschijnen.  

Bewonersstichting De Witte Bollen is de beheer-

der van dit kunstwerk, de Ommoordse Kip. Deze 

Stichting beheert daarnaast nog zes andere grote 

kunstwerken in Ommoord, zoals Scheidende We-

gen, De Paraplu, De staalplastieken op de Presi-

dent Rooseveltweg en natuurlijk het kunstwerk 

de Witte Bollen zelf. Na het project Kip gaat de 

Stichting zich buigen over de twee kunstwerken 

bij de Romeynshof. De oude Romeynshof wordt 

afgebroken en er komen daar nieuwe flats. Met 

de gemeente en de aannemers wordt nu gespro-

ken over de mogelijkheden voor de Witte Bollen 

en De Paraplu.

Het realiseren van de nieuwe Ommoordse Kip is 

mede mogelijk gemaakt door de gulle bijdragen 

van de bewoners van Ommoord en subsidiënten: 

gemeente Rotterdam (gebiedscommissie), Cen-

trum Beeldende Kunst Rotterdam (CBK), Van Om-

meren – de Voogt Stichting, Stichting Art Imagi-

naire en Stichting Neyenburgh (Volkskracht).

De begroting voor de Kip is nog niet geheel slui-

tend en nieuwe giften en donaties zijn zeker nog 

nodig. Donaties van heel klein tot heel groot 

zijn van harte welkom op de bankrekening van 

Stichting De Witte Bollen. Het banknummer is 

NL 32 INGB 0006 0542 81. Graag erbij vermelden 

‘Nieuwe Kip’. Donaties aan onze Stichting zijn als 

gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De 

Stichting is een geregistreerde ANBI (goede Doe-

len) stichting. 

Nadere informatie:

Peter Buisman

Tel. 010-4561000

dewittebollen@gmail.com

Met de grootscheepse verbouwingen op komst in 

winkelcentrum De Binnenhof is er tijdelijk ruimte

vrijgemaakt voor de Vereniging Kunstkring Prins 

Alexander om één van de winkels als pop-up 

kunstwinkel in te vullen. Dat was een vraag die 

de 80 kunstenaars aangesloten bij deze vereni-

ging niet zomaar lieten liggen. Het is een hele 

mooie winkel van kledingbedrijf Bonita op num-

mer 98 en alle inrichting mocht blijven staan. 

Zo konden we afgelopen september meteen aan 

de slag. De Kunstwinkel werd officieel geopend 

door René Hoff van de gebiedscommissie Prins 

Alexander. (zie foto) Elke maand is er een volle-

dig nieuwe expositie te zien in de winkel die van 

maandag tot en met zaterdag van 13.00 uur tot 

17.00 uur is geopend. Regelmatig zijn er ook kun-

stenaars aan het werk, zoals op de onderstaande 

foto Hans van der Sande, die zich ontfermt over 

Marilyn Monroe. U staat erbij en ziet het ont-

staan. In dit geval een tekening met contékrijt.

Jaarlijks organiseert de Kunstkring een Kunstcon-

cours met een thema. Afgelopen jaar was dat het 

thema ‘Corona’. 25 kunstenaars leverden werk en 

de winnaar werd Els Mulder met haar kunstwerk 

‘Corona Liefde’. Volgens de regels wordt het win-

nende kunstwerk gedoneerd aan een instelling 

die zich sterk heeft gemaakt op het thema. Het 

publiek kiest welke instelling dat is. De uitslag is 

inmiddels bekend en bij Buurtwerk, die 28% van 

alle stemmen kreeg, hangt de Corona Liefde in-

middels aan de muur.

1. Buurtwerk De Molshoop  28 %

2. Erasmus MC   21

3. Hospice Ommoord  10

Andere instellingen waarop flink gestemd werd 

waren onder meer: IJsselland Ziekenhuis, De 

Varenhof, Sophia Kinderziekenhuis, De Hofstee, 

Stadhuis Rotterdam, Huize Nijeveld, Café Wils-

kracht, Hospice Regenboog en GGD Rotterdam 

Rijnmond.

De kunstenaars van de Kunstkring zijn inmiddels 

alweer begonnen aan het thema voor 2022 ‘Wa-

ter’. 

Als u schilderen, tekenen, fotograferen, boetse-

ren, textielwerk of welke vorm van kunst dan 

ook beoefent in het Gebied Prins Alexander is het 

alleszins de moeite waar om ook lid te worden 

van deze actieve Kunstkring.  Aanmelden kan via 

secretariaat@kunstkringalexander.nl of door op 

de 1ste dinsdag van de maand om 19.30 uur het 

kunstcafé in het Huis van de Wijk Ommoord (de 

Molshoop) te bezoeken.

Pop-Up Kunstwinkel Binnenhof



Kinderen leren veel door 
samen te spelen of te 
sporten. Maar soms lukt 
het niet om voor een club 
te betalen.
Jeugdfonds Sport & Cultuur 
kan kinderen van 0-18 jaar 
helpen door hun lesgeld te 
betalen.
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contactpersoon voor het 
Jeugfonds of scan de 
QR-code voor meer infor-
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OUDER GAAT NAAR
CONTACTPERSOON

OF
VRAAG HET OP 

SCHOOL!

CONTACTPERSOON
DIENT DE 

AANVRAAG IN

EEN AANVRAAG 
DOEN VOOR EEN 
CHROMEBOOK, 
FIETS, SQULA, 
ZWEMLES OF 
VERJAARDAGSBOX:

GOEDKEURING
BINNEN 3 WEKEN

KIND KAN
NAAR DE CLUBBETAALT DE CLUB

OUDER MELDT KIND
AAN BIJ CLUB, LES OF

SPORTVERENIGING

www.meedoeninrotterdam.nl

www.meedoeninrotterdam.nl

“Illustration: Designed by pch.vector / Freepik”

Voor kinderen van 4 - 18 
jaar is er voor ouders met 
minder geld, de mogelijk-
heid een aanvraag te doen 
voor een chromebook, 
�ets, squla, zwemles of een 
Jarige Job verjaardagsbox. 
Zo kan elk kind ‘meedoen’.

Kijk op de website voor 
meer informatie of om een 
eenvraag te starten.
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Van schoolcomplex tot woonbuurt

In het westelijk deel van de Ruit van Ommoord 

staan ‘de lage huisjes’. Een tweetal woonblokken 

met in totaal 25 schakelbungalows aan weerszij-

den van de Debijeweg. 

Vanaf circa 1987 waren de bungalows beschik-

baar. Naar genoegen van de bewoners. Een be-

hoorlijk aantal bewoners is nog van het eerste 

uur!

Maar tot het slaan van de eerste paal in 1986 pas-

seerden sedert 1977 jaren vol onzekerheid over de 

bouwplannen. De bestemming is meerdere malen 

herzien. Eerst parkachtige plannen. Vervolgens 

ten behoeve van wijkvoorzieningen, onder andere 

winkels. Uiteindelijk zou er een regionale onder-

wijsinstelling komen, een gebouw voor hoger 

economisch en administratief onderwijs(heao). 

Vandaag de dag valt deze onderwijsvorm onder 

de Hogeschool Rotterdam. Hoe dan ook; de om-

wonenden kwamen in actie! 

Het Vrije Volk-artikel d.d. 18 november 1982 biedt 

een helder inzicht over de kwesties welke tot de 

protesten leidden. Zodanig expliciet dat het arti-

kel als geheel meegenomen is in deze tekstbijdra-

ge van de Historische Commissie De Ommoordse 

Polder. 

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 ’

Een eerder bezwaarschrift van de belangheb-

benden werd door de Raad van State ongegrond 

verklaard. Maar met het verruimen van de bouw-

plannen; van twintig naar 36 lokalen, dus een 

verdieping erop (!), overspeelde de overheid haar 

hand.          

Het bood de omwonenden de mogelijkheid in be-

roep te gaan. Nu werd het protest erkend en was 

in 1983 de bouw van een school voorgoed van de 

baan!

Jammer genoeg heeft onze commissie geen ont-

werpschetsen kunnen achterhalen van het niet 

gerealiseerde schoolcomplex. Reden: Er is nim-

mer een bouwvergunning uitgegaan! En daarmee 

valt het eigendomsrecht van het ontwerp terug 

aan de betreffende architect, Abraham van der 

Heijden. (Rotterdam, 4 oktober 1910-Rotterdam, 

6 juni 1988) 

Bronnen: 

Boek: Praktisch bekeken. De geschiedenis van het Hoger Economisch en Administratief onderwijs in Nederland en in 

Rotterdam in het bijzonder 1966 – 1991. Auteur Mila Davids. Uitgever: Uitgeversmaatschappij J.H. Kok. ISBN 90-242-7001

Krant: Het Vrije Volk 18 november 1982. Artikel ‘Flatbewoners ageren tegen leerindustrie’.  Verworven via Delpher.

Met dank aan de medewerkers van Bibliotheek Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam en Het Nieuwe Instituut Rotterdam. 

Foto Bouwput ‘Project 1986’ Familie Hennekam, Collectie HC De Ommoordse Polder 
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Mijn naam is Theo Denie en ik ben sinds kort de 

nieuwe wijkagent van Ommoord Noord-West.

Ik ben 41 lentes jong, getrouwd en vader van 2 

kinderen.

Ommoord is mij totaal niet onbekend aangezien 

ik 13 jaar in hetzelfde district heb gewerkt. Na-

melijk district Oost basisteam Maas & Rotte (Kra-

lingen, Crooswijk, Oude Noorden en Blijdorp).

Na een korte uitstap bij het Team Mensenhandel 

kwam er een plekje vrij voor wijkagent in het Ba-

sisteam IJsselland. Het wijkagentschap is al jaren 

mijn doel en ik ben dan ook heel blij dat het mij 

gelukt is en dat ik ook deze mooie wijk heb ge-

kregen met al zijn veelzijdigheid. 

Bon Giorno bewoners uit het mooie 
Ommoord

Ik wil graag een aanspreekpunt zijn voor elke be-

woner van Ommoord en waar mogelijk u helpen 

met de problemen die u ondervindt. Daarnaast 

is mijn doel als wijkagent de samenwerking op 

te zoeken met de vele partners waar wij als po-

litie mee samenwerken en tot mooie resultaten 

te komen voor de korte en lange termijn. Ziet u 

mij rijden of lopen spreek mij aan voor de din-

gen waar u tegen aan loopt of voor een gezellig 

praatje, want volgens mijn omgeving ben ik een 

enorm gezellig persoon in de omgang.

Wist u ook dat wij, de wijkagenten van Om-

moord, actief zijn op social media zoals Insta-

gram.  wijkagenten_ommoord. Hier kunt u onze 

toekomstige acties in de gaten houden. Ik ben 

van plan om hier regelmatig wat van mijzelf 

te laten zien gedurende mijn werkdagen. Deze 

werkdagen zijn onregelmatig en op woensdag 

ben ik vrij.

Ik heb er heel veel zin in en wellicht komen wij 

elkaar snel tegen. Spa rood vind ik lekker en kof-

fie op zijn tijd ook ;-)

Ps. Ik zal volgende keer lachen op de foto.

Met vriendelijke groet,

Theo Denie 
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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

Leraar Spaans M.O. 
1e graad/beëdigd 
vertaler Spaans

Albert Camusplaats 105 
3069 BW Rotterdam 
Tel.   010  - 4  55 60 72

R. Schoonheim 
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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
Sigrid Undsetweg 300, 3069 BV

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
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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      activiteit                                contact 

10:30-11:30   StoelFIT (groep is vol)             www.fitrotterdam.net

13:00-16:00   Bridgeclub      010-4564211 mevr. Van Walraven

13:00-14:00   StoelFIT  dames én heren       www.fitrotterdam.net

14:00-15:00   EnerZIT (groep is vol)             www.fitrotterdam.net

6:00-17:30     Oki do Yoga                     conchita.scheffer@gmail.com

19:00-20:00   EnerFIT vanaf 40 jaar             www.fitrotterdam.net

Dinsdag

09:45-10:45   Yoga-pilates                         monique@yoga-pilates.nl

12:30-15:00   Taallessen                     www.alsare-academie.nl

16:00-17:00   Urban danslessen 6-8 jaar      https://skvr.nl/cursussen/dans

17:00-18:00   Urban danslessen 8-12 jaar     https://skvr.nl/cursussen/dans

18:00-20:30   Taallessen                     www.alsare-academie.nl

19:00-21:00   Danslessen                     Info@jawalatino.nl

19:30-22:00   Carajillo       www.carajillo.nl

19:30-21:30   Rotterdams Smartlappenkoor

      "mag geen naam hebben"     https://maggeennaamhebben.nl

Woensdag

09:00-10:00   EnerFIT (groep is vol)             www.fitrotterdam.net

10:00-11:00    EnerFIT tussen 60 en 85 jaar  www.fitrotterdam.net 

13:15-14:00    Kleuterdans                      https://skvr.nl/cursussen/dans

14:00-15:00    Klassiek 6-8 jaar                      https://skvr.nl/cursussen/dans

15:15-16:15    Klassiek 8-12 jaar      https://skvr.nl/cursussen/dans

19:00-20:00   RelaxFIT       www.fitrotterdam.net

20:00-22:00   Popkoor 4 you                      http://www.popkoor4you.nl

20:30-22:00   Oki do Yoga                      conchita.scheffer@gmail.com 

20:30-21:30   Yoga-pilates                      monique@yoga-pilates.nl

Donderdag

10:30-11:30    Spaanse les                      https://rayodesol.nl

12:30-15:00    Taallessen                      www.alsare-academie.nl

14:00-16:00    Rummicub                      010-4208885 mevr. Van Gennep

18:00-20:30   Taallessen                      www.alsare-academie.nl

20:00-22:00   Capella Rotterdam      troostjos41@gmail.com

Vrijdag 

10:00-11:00    Gym op zuid Amerikaanse 

      muziek        010-4204099 LCC Romeynshof

    

In verband met de coronaproblematiek kunnen de tijden incidenteel afwijken.




