Bewoners Organisatie Ommoord - BOO

Welke onderwerpen vinden wij belangrijk:
1. De activiteiten van de BOO en de werkgroepen
2. Openbare ruimte
3. Wijkbelangen verenigingen zoals Heidebes
en de Historische vereniging
4. Wijktuin
5. Ommoordse veld
6. A13 - A16
7. Informatieverstrekking
8. Ouderen
9. Wonen
10. Opzoomeren
Onze werkgroepen zijn het hele jaar actief met deze aandachtsvelden en
hebben als doel om te werken aan het behoud van een goede en leefbare woonomgeving. Wilt u meedoen meld u dan aan op info@boo.nl
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Als bewonersorganisatie willen wij de bewoners informeren over zaken
waar wij aan werken en belangrijk vinden voor het leefklimaat en het
welzijn van de wijk Ommoord.
Dat betekent dat wij ook artikelen verzamelen en schrijven over onze
activiteiten en over andere organisaties en initiatieven die wij van belang
vinden voor dit doel.

De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen organiseert dit jaar voor
de zevende keer vijf zomerzondagmiddag concerten kinderboerderij De
Blijde Wei onder de kap van een hooiberg. De gebiedscommissie van
Prins Alexander maakt het mogelijk om deze concerten te organiseren.
Door velen in Ommoord wordt dat erg gewaardeerd. We proberen zoveel
mogelijk mensen die een band met Ommoord hebben een podium te
bieden, maar streven ook naar voldoende variatie. Daardoor trekken wij
een heel divers publiek, dat elkaar in een leuke ongedwongen sfeer kan
ontmoeten. De data zijn dit jaar 6 mei, 10 juni, 8 juli, 12 augustus en 9
september. Meer informatie over het programma vindt u op http://oommoordseveld.blogspot.com
Op 6 mei beginnen we met een Rotterdams a-capellamannenkoor, de
Mainport Barbershop Singers. Het koor is sinds de oprichting in 1992 het
enige in zijn soort in Zuid-Holland. MBS is met ca. 55 leden een van
Nederlands grootste barbershopkoren en behoort tot de top 3 van Nederland. De MBS heeft altijd een grote voorliefde gehad om barbershop te
zingen. Maar barbershop is maar één kleur van het groeiende palet aan
genres dat zij zingen. Door de jaren heen is er van alles gezongen van
barbershop, rock, pop, jazz, Nederlandstalig, smartlappen en opera. Er is
geen limiet is aan wat zij kunnen doen! Het koor geeft aan dat zij erg blij
zijn om mee te mogen doen aan de concertreeks in het Ommoordse Veld
vooral omdat een aantal leden in Ommoord woont die graag een keer in
hun eigen omgeving op wilden treden.
Wij hopen u te zien op 6 mei om 15.00 uur op de Blijde Wei. De Blijde
Wei bereikt u met ov of de auto via de President Wilsonweg en het Kikkerpad. Met de fiets kunt u ook langs de Rotte fietsen. De concerten zijn
gratis toegankelijk.
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Om moordse

veld

Zevende editie zomerzondagmiddag
concerten Ommoordse Veld

Een aantal jaren geleden is de Speeltuin Ommoord geheel vernieuwd.
Maar stilstand is achteruitgang, dus blijven de vrijwilligers van de Speeltuin Ommoord doorgaan met nieuws, aanpassingen en attracties. De in
1973 opgerichte speeltuinvereniging toont op dinsdag 1 mei a.s. haar
nieuwste aanwinsten. Het meubilair van het terras is nieuw en er is een
speelwalhalla voor de kinderen bij gekomen.
Deze ruimte in een echte zeecontainer, is het paradepaardje van de
vernieuwde speeltuin. Aanjaagster Nienke Bronkhorst: “Na weken van
keihard werken kunnen wij met trots zeggen: Het is gelukt! Het nieuwe
terras, de speelcontainer en de metamorfose van het pand”.
Locatie: Einsteinplaats - Rotterdam-Ommoord.
Voor meer inlichtingen Nienke Bronkhorst peterennien@gmail.com
Speeltuin Ommoord door Jan van der Meijde

NIEUWSBRIEF BOO
me i 2 0 1 8

s pe e ltuin

Ommoord

Speeltuin Ommoord geheel vernieuwd
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uur samen te komen in het centrale park in de grasbuurt.
alvast feestelijk afsluiten.
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• Maak of versier je eigen kerstbal en hang hem in de boom
LOCATIE: Het centrale park tussen school de piloot
(zie voorbeelden op de website)
aan
de nieuwe
Ommoordseweg,
• Luister
en zing mee
met kerstliedjes Raaigras en Brongras.
• Kerstpinata
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•
Meer WIE:
naderIedereen
aan te kondigen
activiteiten
op de website grasbuurtrotterdam.nl
om samen te komen in de buurt
Wanneer: Zondag 10 december 2017
OnderCentral
andere
er zijn:
Waar:
Park zal
Grasbuurt
(tussen de school de piloot en de woningen aan de
•
Diverse
springkastelen
voor dekerstboom)
kinderen
Ommoordseweg bij de opzoomer
• Entertainment voor de kinderen, clown en mascottes
• Sport
Speltot
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en dammen
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17.00
uur.
• Salsa dans workshop
• 50's,
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•
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Dat is altijd leuk! maar geen verplichting.
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Omdat
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•
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vanzijn.
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•
Funny
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Shoot !
op de
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•
Schmink
voorbeelden die gemaakt zijn van oudeDiverse
verpakkingen
instanties zullen aanwezig zijn om de informatie
•
Drankjes en
en meer!
en petflessen.
Zehapjes
zijn weerbestendig
envoorziening
recyclebaar.kracht bij te zetten.
Vergeet niet op de dag zelf nogPicnic
een selfie
komtteopmaken
20 mei 2018 ook langs ‘op locatie’,
samen met je creatie.
met spelletjes en gezonde snacks!
Meer informatie:
Het iswww.grasbuurtrotterdam.nl
lente en bij een prachtig grasveld hoort natuurlijk een picknick!
We gaan een poging doen om het grootste picknick kleed van
Ommoord-Zuid ter plekke aan elkaar te naaien!
De Grasbuurt lente meetup is een initiatief van een aantal bewoners (zijn er nooit genoeg) en wordt mede mogelijk gemaakt door een
bewonersinitiatief van de Gebiedscomissie Rotterdam Prins Alexander, Gemeente Rotterdam en wordt daarnaast ondersteund door Picnic ,
Programma Oost, Opzoomeren, Buurtwerk.

MEER INFORMATIE OP WWW.GRASBUURTROTTERDAM.NL
Vragen of meehelpen: grasbuurt01@gmail.com

ommoord

Geschiedenis Ommoord in foto en beeld.
Tijdens de maandelijkse inloopmiddag, presenteren we onze mooie
collectie historische foto's, oude lokale kranten en luchtfoto's uit
1953.
Wanneer:

donderdag 19 april a.s.

Waar:

Gerard Goosenflat (Huis van de Wijk),
Thomas Mannplaats 150, Ommoord.

Tijd:

13.00 tot ca. 16.00 uur

Wat:

foto expositie geschiedenis Ommoord (1875-heden),
krantenknipsels vanaf ca 1968, historische kaarten.

Nog meer?: neem u eigen foto's of verhalen mee, wij scannen of
kopiëren dit en u krijgt uw eigen materiaal direct weer mee
naar huis.
www.ommoordsepolder.nl
mail: historie@heidebes.nl

Stuur deze mail door aan mensen in uw omgeving of naar de organisatie
waar u bij aangesloten bent.
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Garagebedrijf de Heer aan de voormalige Ommoordseweg,
te midden van de Hammarskjöld-, Albert Schweitzer- , Kellogg- en
Stresemannplaats, datering 1969. Nu staat hier wijkgebouw Romeynshof.
(collectie Historische Commissie 'de Ommoordse Polder'- Rh060-969).

