
Bewoners Organisatie Ommoord -
BOO

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

Welke onderwerpen vinden wij belangrijk:
1.   De activiteiten van de BOO en de 
      werkgroepen
2.   Openbare ruimte
3.   Wijkbelangen verenigingen 
      zoals Heidebes en de Histo- 
      rische vereniging 
4.   Wijktuin
5.   Ommoordse veld
6.   Nieuwe 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

Ons informatiepunt in de hal van het        
wijkgebouw de Romeynshof is op werk
dagen geopend van 13.30 tot 15.30 uur 
en daar kunt u terecht met al u vragen 
over Ommoord.

  

Voor ons infoformatiepunt 

zoeken wij vrijwilligers ter ver-

sterking van het team:

En tevens vrijwilligers voor het

ondersteunen van de Redactie.

Reactie graag per e-mail aan 

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

Secretaris
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Achter de schermen
bij het Recreatieschap Rottemeren

Recreatieschap Rottemeren heeft een nieuwe 
website gekregen: recreatieschaprottemeren.nl. 
Hierop vind je onder meer nieuwtjes over het 
schap en informatie over de vergaderingen van 
het bestuur.  
Antoinette van Heck is teamleider redactie en pro-
ductie bij Staatsbosbeheer. Ze vertelt over de over-
stap van heerlijkbuiten.nl naar de nieuwe site.
“Jarenlang was heerlijkbuiten.nl het platform 
van recreatieschappen in Zuid-Holland. Het was 
verouderd, daarom werd het hoog tijd voor iets 
nieuws. Recreanten die willen weten wat er te 
doen is in de Rottemeren, kunnen terecht op 
staatsbosbeheer.nl/rottemeren. Ze vinden er re-
creatieve informatie over de deelgebieden, over 
fiets-, wandel- en vaarroutes en over projecten die 
het recreatieschap uitvoert.”

Nieuwe site over schapszaken
“De informatie over het bestuur en het beleid van 
het schap hoort niet op de site van Staatsbos-
beheer thuis. Het schapsbestuur is daar echt de 
afzender van. Daarom is er nu een nieuwe site 
recreatieschaprottemeren.nl. Je vindt er de ver-
gaderdata en stukken van het bestuur, informatie 
over het beleid en de organisatie en nieuws over 
schapszaken. Speciaal voor de nieuwe site hebben 
we een foto van het bestuur en van het beheer-
team laten maken.”

Boswachtersblog
“Nieuwtjes over het Recreatieschap Rottemeren 
delen we nu vaak nog op de facebookpagina van 
Heerlijk Buiten. Ook die pagina verdwijnt. Wil je 
via sociale media op de hoogte blijven van wat er 
in de Rottemeren gebeurt, dan kun je de blogs en 
het twitteraccount van de boswachters Dick van 
Stegeren en Jonathan Leeuwis volgen. Je vindt ze 

op boswachtersblog.nl/zuid-holland en op twitter 
via @boswachterDick en @bosw8erJonathan.  
Echt een aanrader!”

Redactieteam
“Na Pasen is de nieuwe website online gegaan. 
De redactie van Staatsbosbeheer is druk bezig 
geweest om de site te ontwikkelen en te vullen. 
Maar daarmee stopt ons werk niet. We plaatsen, 
ook nu de nieuwe site in de lucht is, berichten on-
line.
Zo blijven we meteen op de hoogte van wat er 
speelt in de Rottemeren.”
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     https://www.recreatieschaprottemeren.nl



Batterijenorganisatie Stibat lanceert nieuwe game 
om inleveren batterijen te stimuleren Zoetermeer, 
2 juli 2019 - Rotterdamse jongeren behoren tot de 
‘groenarmen’, zo blijkt uit onderzoek van Stibat. 
Zij leveren minder snel hun batterijen geschei-
den in. Om apart inleveren binnen deze doelgroep 
te stimuleren, introduceert Stibat vanaf 2 juli de 
nieuwe online game Henk’s Power Pins. Wie de 
juiste inleverpunten voor batterijen in Rotterdam 
raadt, maakt kans op leuke Rotterdamse prijzen. 
 
Ruim 4 miljoen
Stibat is dé batterijeninzamelaar van Nederland. 
In 2018 zamelde de organisatie ruim 4 miljoen 
kilogram batterijen in, waarvan 37 duizend kilo-
gram in Rotterdam. Van onder andere de lood- en 
nikkelcadmiumbatterijen wordt bijna 80 procent 
gerecycled. Goed nieuws, want we gebruiken met 
z’n allen meer batterijen dan we denken: we heb-
ben er gemiddeld zo’n 118 in huis, terwijl men-
sen denken dat het er maar 35 zijn (zo blijkt uit 
onderzoek). Ook in apparaten kunnen batterijen 
(verborgen) zitten, denk aan fietslampjes, rand-
omreaders en muziekkaarten.
 
Kleine moeite
Hoewel het goed gaat met inleveren, is er toch 
een groep die minder snel lege batterijen apart in-
levert. Bijna 40 procent van de Nederlanders hoort 
tot deze ‘groenarmen’, zo onderzocht Stibat. Ook 
jongeren en inwoners uit Rotterdam horen hier-
bij. Met de game Henk’s Power Pins laat Stibat 
zien dat er altijd wel een inleverpunt in de buurt 
te vinden is. Zo zijn er in Rotterdam zelfs meer 
dan 700, bijvoorbeeld bij supermarkten, drogiste-
rijen en bouwmarkten. Waar je ze koopt, kun je 
ze kwijt! Een kleine moeite dus om ze netjes in te 

leveren en niet in de vuilnisbak te gooien. Zo ko-
men de schadelijke stoffen uit de batterijen niet 
in de natuur én kunnen nieuwe producten ge-
maakt worden. Een fiets, kaasschaaf of pan bij-
voorbeeld.
 
Speel de game!
Hoe speel je de game? Ga naar https://powerpins.
legebatterijen.nl. Op een interactieve kaart van 
Rotterdam zie je alle inleverpunten. Bij 3 inlever-
punten zit een Power Pin verstopt. Je krijgt een 
foto te zien van het inleverpunt waar de Power 
Pin verstopt zit. Kun jij de juiste inleverpunten 
snel vinden? Dan maak je kans op leuke Rotter-
damse prijzen. De hoofdprijs is een vijfgangen
Tasting Menu bij sterrenrestaurant FG Food Labs. 
Andere prijzen zijn bijvoorbeeld Escape Room 
Doctor Watsons voor 6 personen of waterskiën 
voor 4 personen bij PRJCT 7 Cablepark. De cam-
pagne loopt de hele maand juli.
 
Over Stibat
Stibat organiseert als non-profitorganisatie de 
inzameling en recycling van lege batterijen in Ne-
derland. In 1995 richtten batterijenproducenten 
en -importeurs Stichting Batterijen met uitvoe-
ringsorganisatie Stibat op om aan de wette-
lijke inzamel- en recycleverplichtingen te voldoen. 
In vijfentwintig jaar tijd bouwde de stichting 
een landelijk dekkend inzamelnetwerk van ruim 
25.000 inleverpunten op bij winkels en scholen. 
Dankzij dit netwerk en de samenwerking met pro-
fessionele partners zamelt Stibat jaarlijks negen 
van de tien afgedankte batterijen gescheiden in. 
Kijk voor meer informatie op  
www.legebatterijen.nl.

Rotterdamse jongeren zijn ‘groenarm’
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Activiteit Tijd Kosten Afwijkende frequentie* Afwijkende locatie 
ma. t/m vrij. Spreekuur Vraagwijzer 09.00 - 15.00 gratis Prins Alexanderplein 21

maandag Koersbal 10.00 - 12.00 gratis
Wijkbrunch 11.30 - 13.00 € 3,50 maandelijks, 2e week
Vitaal door dans (SKVR) 11.45 - 12.45 € 10,00 (5x)
Tabletcafé 13.00 - 14.30 gratis
Ontdek je talent (schilderen & tekenen) 14.00 - 16.00 € 1,00 maandelijks, 1e week
High tea 14.00 - 16.00 € 3,50 maandelijks, 3e week
Gezellig geknutsel 14.00 - 16.00 € 1,00 maandelijks, 4e week
Eetcafé Ommoord 18.00 - 19.30 € 5,00 maandelijks, laatste week
Reizend Alzheimercafé 19.00 - 20.30 gratis maandelijks De Burcht / Laurens-

gebouw
dinsdag Themaochtend Levenstestament 10.00 - 11.30 € 2,50 1x op 22-01-19 HvdW Gerard Goosen

Themaochtend Het digitale tijdperk 10.00 - 11.30 € 2,50 1x op 26-03-19 HvdW Gerard Goosen
Koffie uurtje voor senioren 13:30 - 15:00 gratis 2-wkl. oneven wkn. Romeynshof
Klaverjassen 14.00 - 15.30 contributie p.m.
Country line dance 14.00 - 16.00 contributie p.m.
Eetcafé Two Gather 18.00 - 19.00 € 5,50 

tel. 010-8488364
Cordell Hullplaats 22

Vrouwenkoraal Capelle 20.00 - 21.30 contributie p.m.
woensdag Zorg & Welzijnsplein (vragen, informatie 

& ontmoeting)
10.00 - 12.00 gratis

Spreekuur Vraagwijzer 10.00 - 12.00 gratis
Rotterdams bakkie 10.00 - 12.00 gratis 2-wkl. even wkn.
Checkpoint Alexander 10.00 - 13.00 gratis
Consultatiebureau voor 55+ 12.00 - 17.00 gratis, info en 

afspraak 
06-12280873

Spellenclub 13.30 - 15.30 gratis
Koor Loch Ness 14.00 - 16.00 contributie p.m.
Eetcafé Two Gather 18.00 - 19.00 € 5,50 

tel. 010-8488364
Cordell Hullplaats 22

Fotobewerking 19.30 - 21.30 € 1,00
donderdag Senioren fit (vitale groep) 09.30 - 10.30 € 2,50

Taalgroep Ommoord 09.30 - 11.00 € 40,00 (20x) Romeynshof
Taalpunt - informatie over en inschrijven 
taallessen

09.30 - 11.00 gratis Romeynshof

Samenspeelochtend 09.30 - 11.30 € 0,50
Spreekuur Vraagwijzer 10.00 - 12.00 gratis Romeynshof
Senioren fit (minder vitale groep) 11.00 - 12.00 € 2,50
Inloop Historische Commissie 'De 
Ommoordse Polder'

13.00 - 16.00 gratis maandelijks, 3e week

Taalgroep Ommoord 13.30 - 15.00 € 40,00 (20x) Romeynshof
Conversatiegroep Nederlandse taal 13.30 - 15.00 gratis Romeynshof
Damessoos café de Rietgans 14.00 - 15.30 gratis 
Digicafé (ondersteuning bij computer) 14.00 - 16.00 gratis
Eetcafé Two Gather 18.00 - 19.00 € 5,50 

tel. 010-8488364
Cordell Hullplaats 22

Damclub 19.00 - 20.30 info 06-38280366
Klassieke muziekavond 19.00 - 21.00 € 2,00 maandelijks, 3e week
Taalgroep Ommoord 19.30 - 21.00 € 40,00 (20x) Romeynshof

vrijdag Koersbal 10.00 - 12.00 gratis
Quiltgroep (even week) 10.00 - 12.00 gratis 
Praten & breien 10.00 - 12.00 gratis
Mindfulness light 10.30 - 12.30 € 3,00 incl. lunch
Yoga light 11.00 - 12.30 € 3,00 incl. lunch
Vrijdagmiddag wandeling 13.00 - 14.00 gratis
Klaverjassen 14.00 - 15.30 contributie p.m.
Yoga 19.00 - 20.00 info 06-18425473

zondag Bingo 13:30 - 15:30 € 2,50 maandelijks, laatste week

* Alle activiteiten zijn wekelijks tenzij anders aangegeven.

Gerard Goosenflat
Thomas Mannplaats 150 • 3069 NJ Rotterdam • 06 - 12 58 73 85

OMMOORD
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Schrijversschool El Narrador organiseert workshops en 
leergangen op het gebied van creatief schrijven. De opzet 
is op toegankelijke wijze om te gaan met taal. In eerste  
instantie niet op een technisch taalkundige manier, maar in 
een creatief proces waarin je beleving, gevoel en fantasie 
kunt bundelen. Daarnaast komt de schrijftechniek aan 
bod.  
 
Een workshop is eenmalig. In een leergang kan een serie 
afgesproken worden. 
 
Tot nu toe heeft dat de volgende workshops opgeleverd: 
zie volgende pagina! 
 

Schrijversschool El Narrador
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Wil je wat gaan doen met creatief schrijven op 
onze manier, maar staat jouw workshop er niet 
bij? Geef dan jouw idee door. Dan gaat de schrij-
versschool daarmee aan de slag. Heb je belang-
stelling of heb je vragen? Stuur dan een email 
naar schrijversschool@creadividad.nl of breng 
een bezoek aan de website www.creatividad.nl en 
vul het contactformulier in. Graag aangeven voor 
welke workshop of leergang de belangstelling uit-
gaat. 
Ook graag opgeven hoe groot jouw groep is en 
wanneer je de workshop wilt volgen. Overdag is 
op dit moment woensdag de dag met de meeste 
ruimte, maar op een andere dag is altijd ruimte 
te maken. In de avonduren is er veel ruimte in de 
agenda van de schrijversschool. 
Het is ook mogelijk de schrijversschool in te scha-
kelen bij het organiseren van Boekenweek- of poë-
zieweek activiteiten op locatie. 
Met ingang van april 2019 is de schrijversschool in 
de gelegenheid de workshops en leergangen te ge-
ven in De Bovenkamer aan de rand van Rotterdam 
Zevenkamp in een prachtige natuurlijke omgeving 
in de buurt van het Wollefoppenpark, Zevenhui-
zerplas en de Rotte. 

Op korte loopafstand van metrostation Ambachts-
plein en Nieuw Verlaat. 

VAN GEDICHT NAAR RAP  
In deze workshop wordt een gedicht voorgedra-
gen. Hier kan een rap van gemaakt worden. Je 
gaat schrappen, je woordenschat aanspreken, 
mooie zinnen maken en de performance voorbe-
reiden. We hebben beats bij ons. Er wordt ge-
werkt in groepjes. 
Deze workshop is geschikt voor groepen van maxi-
maal 30 (voor 8-12 jarigen) en wordt bij voorkeur 
gehouden in een sportzaal op locatie. 
Voor kleinere gezelschappen (max. 10) kan deze 
workshop (ook in de vorm van een leergang) ge-
geven worden in mijn vaste workshopruimte in 
Rotterdam Zevenkamp. 

VAN BIOGRAFIE NAAR PROMOTIE  
In deze workshop wordt geleerd hoe je kort en 
krachtig een biografie kunt schrijven. Dat levert 
een verhaal op met gevoel en persoonlijke spran-
keling. Zo kun jij je droom verwerken in een bio-
grafie dat tevens je visiekaartje in woorden ople-
vert. 
Deze workshop is geschikt voor groepen (bijv. 
popschool, muziekschool, MBO en HBO opleidin-
gen). Deze workshop wordt gegeven in mijn vaste 
workshop-ruimte in Rotterdam Zevenkamp.

Ron Koldenhof



Hebbie effe voor een Happy zomer?!

Ook in 2019 wil DOCK/Buurtwerk Prins Alexander 
een HAPPY ZOMERCAMPUS organiseren.
Daar waar veel mensen nu al uitkijken naar de 
zomer om er op uit te trekken is voor veel wijk-
bewoners een vakantie of dagje weg niet vanzelf-
sprekend of mogelijk. Omdat DOCK en Buurtwerk 
geloven in de kracht van samenwerking en talen-
ten van mensen willen wij met de wijk, aan de 
wijk een gevarieerd zomerprogramma bieden. Dit 
alles met als doel een HAPPY ZOMER 2019. Een 
zomer waarin bewoners kennis maken met hun 
eigen talenten, buren en vele mogelijkheden die 
onze prachtige wijk hen biedt. Laten wij hen sa-
men een zorgeloze zomer ervaren!

Omdat DOCK en Buurtwerk geloven in de kracht 
van samenwerking willen wij graag dit aanbod sa-
menstellen met u, de diverse ondernemingen, ver-
enigingen en organisaties in Prins Alexander.
Waar we een gezamenlijk zomeraanbod kunnen 
bieden aan wijkbewoners van alle leeftijden. En 
deze tegen een gratis of schappelijk tarief van ge-
bruik kunnen maken.
Met als doel het welzijn van onze bewoners te 
verbeteren of simpelweg een mooie dag te geven.

zo
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u
s Als aanbod kunt u denken aan: activiteiten, (the-

ma)bijeenkomsten, workshops of trainingen, een 
mooie wijkwandeling door de regio, een NLP trai-
ning, een zang en/of dansworkshop, sportactivi-
teit, koffieochtend, bingomiddag, waterspektakel, 
een open dag, informatieworkshop, weerbaarheid 
of communicatietraining, clinics, etc.

Zoals u ziet alles kan en alles mag! We willen nie- 
mand uitsluiten, elk voorstel is welkom!
Vraag het format aan en stuur deze per mail naar 
infoPA@dock.nl en dan wij contact met u op!
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Eind 2017 hebben we bij WION al een delegatie 
van de organisatie van de Paralympics 2020 uit 
Tokio op bezoek gehad. Zij wilden toen graag zien 
en horen hoe de integratie van het G-korfbal bij 
WION een groot succes is geworden.
Afgelopen woensdag hebben we weer een interna-
tionaal bezoek gehad. Een cameraploeg van de Ko-
rean international Broadcasting System (KBS). Dit 
keer wilde men graag meer weten van hoe seni-
oren hier in Nederland kunnen sporten. In Korea 
worden senioren namelijk behoorlijk geweerd bij 
sportclubs en verenigingen, met als voornaamste 
reden dat men senioren daar als een risicogroep 
ziet. Uiteraard was men bij WION hiervoor aan 
het juiste adres. Bij alle sporten en activiteiten die 
RKC WION aanbied is voldoende ruimte en aan-
dacht voor sportende senioren.
Met de plaatselijke contactpersoon, Chaereen 
Kong, was afgesproken dat tijdens de wekelijkse 
bijeenkomst van Senioren Sportief opnamen en 
interviews voor een reportage gemaakt konden 
worden. De leden van Senioren Sportief hadden 
hun volledige medewerking toegezegd, zodat tij-
dens de training opnamen gemaakt konden wor-
den. Daarnaast konden ook interviews afgenomen 
worden. Met als resultaat dat wij niet alleen een 
prima beeld hebben gegeven van hoe senioren 
binnen WION kunnen sporten, maar ook hoe het 

sociale element een belangrijk onderdeel vormt 
van de trainingen. De training werd afgesloten 
met een groepsfoto, waarna nog een korte pre-
sentatie is gegeven over WION. Wie we zijn, wat 

we doen en waar we voor staan.

Kortom, een zeer geslaagde ochtend. De Koreaan-
se delegatie was zeer enthousiast over zowel de 
ontvangst als de wijze waarop senioren sport bin-
nen WION mogelijk is. Binnenkort zullen we een 
link ter beschikking krijgen waarmee we het re-
sultaat kunnen bekijken. 
Iedereen die heeft meegewerkt aan deze ont-
vangst heel hartelijk dank hiervoor. Een mooi stuk 
PR voor de vereniging.

Koreaanse cameraploeg 
op bezoek bij Wion!
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Zondagmiddagconcert Ommoordse Veld
onder de kap van de hooiberg

Ook dit jaar organiseert de Werk-
groep Ommoordse Veld Open & 
Groen vijf zondagmiddagconcerten 
op kinderboerderij De Blijde Wei 
onder de kap van een hooiberg. Het 
is inmiddels de achtste editie van 
dit bewonersinitiatief dat door de 
gebiedscommissie van Prins Alex-
ander financieel mogelijk gemaakt 
wordt. De concerten zijn daarom gratis toeganke-
lijk. Door velen in Ommoord wordt dat erg 
gewaardeerd. 

Dit jaar doen we een proef met een pendelbus 
voor bezoekers die heel graag naar de concerten 
komen maar het stuk van de Wilsonweg tot aan 
de Blijde Wei niet goed meer kunnen lopen Buurt-
werk stelt een busje ter beschikking om deze pen-
deldienst uit te voeren. 

Er zijn drie vrijwilligers om het busje te rijden. 
De bus, herkenbaar aan het Buurtwerklogo, haalt 
geen mensen thuis op, maar stopt bij twee me-
trohaltes en bij de Kip die bij de ingang van het 
Kikkerpad staat. Rolstoelen kunnen niet in de bus. 
Om 14.15 vertrekt de pendelbus bij metrohalte 

Hesseplaats aan de noordkant in de 
buurt van de Gerard Goosenflat. 

Daarna is er een stop bij metrohal-
te Romeynshof, om 14.25 ook aan 
de noordzijde van de metrobaan bij 
de parkeerplaats aan de Dawesweg. 
Daarna vertrekt hij om 14.35 van de 
parkeerplaats bij de Kip naar het 

hek van De Blijde Wei. Als er veel belangstelling is, 
rijdt de bus nóg een keer van de Kip naar de Blijde 
Wei. De pendelbus zal stapvoets over het Kikker-
pad rijden om andere bezoekers zo min mogelijk 
te hinderen. We rekenen op ieders begrip voor 
mindervaliden.

Wij hopen u te zien op zondag 12  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. 
Meer informatie over het programma vindt u op  
http://oommoordseveld.blogspot.com

Met pendelbusj 

vanaf Wilsonweg tot 

aan de Blijde Wei.

14 juli:  
Red Cool, jazztrio met 

Sylvi Lane (vocals)
11 augustus:  

Scala, accordeoncombo
8 september:  

Orkestvereniging Wilton, 
harmonieorkest in de 

Rotterdamse Parkenmaand!
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Oproep HVPA zoekt fotomateriaal van 
iconische gebouwen voor een expositie
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Onlangs vroeg de Historische Vereniging Prins 
Alexander (HVPA) om fotomateriaal voor een 
expositie op 14 en 15 september a.s. De HVPA 
zoekt echter ook nog ander materiaal over de 
historie in de polder en zij denkt dat de (ex-)
bewoners van de Prins Alexanderpolder daar-
bij 
waarschijnlijk kunnen helpen. Daarom doet 
zij nogmaals een oproep. 

ICONISCHE WOONCOMPLEXEN 
De expositie richt zich op de stedenbouwkun-
dige architectuur van het gebied Prins Alexan-
der. Daarbinnen heeft de Expositiecommissie 
van de 
HVPA een aantal iconische wooncomplexen 
(de bijzondere architectuur) geïdentificeerd, 
zie onderstaand overzicht. Deze complexen 
vormen de kern van het verhaal van de expo. 

De HVPA wil graag weten: heeft u informa-
tie over deze complexen? De filosofie van de 
architect? Verhalen en anekdotes over het ge-
bouw en zijn bewoners? Persoonlijke herin-
neringen? Foto’s, tekeningen, plattegronden? 
En zo ja: wilt u deze delen met haar Expositie-
commissie? 

De HVPA hoopt dat u kunt helpen en ontvangt 
uw reactie graag op info@hvpa.nl. 

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen in-
dien u deze oproep ook ter kennisname wilt 
doorzenden aan andere personen binnen uw 
organisatie. 

Bij voorbaat onze dank. 

OVERZICHT ICONISCHE WOONCOMPLEXEN 

KRALINGSEVEER: 
- Zogeheten rug-aan-rug woningen. 

HISTORISCHE LINTBEBOUWING IN DE PRINS 
ALEXANDERPOLDER 
- ‘s-Gravenweg, Ringvaartweg, Kralingseweg, 
Wollefoppenweg 

PRINSENLAND (INCL. OUD PRINSENLAND) 
- ERA/STER-flats 
- (Prinses) Margrietflat 
- Nieuw Prinsenland: Urban Design Residenti-
al Area van Mecanoo in 
Ringvaartplasbuurt 

Het Lage Land 
- Stempels van blokken 3- en 6-hoog aan de 
Berlagestraat 
- Eerste gebouwde woningen in de Noorwits-
straat 
- Portiekwoningen Vignola-/Albertistraat 
- Seniorencomplex De Burcht 

Ommoord 
- Kruidenbuurt: doorzonwoningen 
- Knikflats 
- Kwadrantwoningen in Varenhofwijk 

Oosterflank 
- Complex “De Muur”, Kobelaan 
- Arendalhof 

Zevenkamp 
- Complex Zelfbouwwoningen, 1982 
- Centraal Wonen-project 

Nesselande 
- Flat Barcelona 
- Welstandsvrije waterwoningen in Nesselan-
de Waterwijk 
- Witte woningen in Nesselande Badplaats 
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Rectificatie:  
Historische Vereniging Prins Alexander

Beste lezer,
Zo’n drie weken geleden ontving u een oproep 
van de Historische Vereniging Prins Alexander 
voor fotomateriaal voor onze expositie 
(T)huis in de polder op 14 en 15 september a.s. 
In die oproep is helaas een FOUT geslopen in 
het HUISNUMMER VAN HET POSTADRES.
Fout adres: Zanglijsterstraat 1169, 3084 NT 
Rotterdam

JUIST ADRES: 
Zanglijsterstraat 169, 3084 NT ROTTERDAM.

Mocht u al foto’s per post hebben verstuurd, 
dan zijn er twee scenario’s:

1) Als u uw adres heeft vermeld op de envelop, 
dan retourneert PostNL de brief met foto’s aan 
u, want nr. 1169 is een niet-bestaand adres. Zou
u in dat geval de foto’s alsnog naar het juiste 
adres willen sturen?

2) Als u uw adres niet op de envelop heeft ver-
meld, kan PostNL de zending niet retourneren. 
U kunt dan bij PostNL de brief met foto’s
terugvragen via telefoonnummer 088 2255621. 
Zij sturen u dan een formulier dat na invulling 
naar hun afdeling OBSB gestuurd kan worden.

Mocht u nog vragen hebben, stuur dan s.v.p. 
een bericht naar info@hvpa.nl. Wij vinden het 
erg vervelend dat hier iets is misgegaan.
Onze oprechte excuses hiervoor!

P.S. Als u onze foto-oproep van enkele weken 
geleden heeft doorgestuurd naar anderen bin-
nen uw organisatie, wilt u dat dan ook met dit 
bericht doen?  

Alvast hartelijk dank. n
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De subsidie voor het 3 daagse festival is door de 
Gebiedscommissie Prins Alexander verleend en wij 
zijn hard bezig om het programma samen te stel-
len.

De data zijn de zaterdagen 14 , 21 en 28 septem-
ber.
Dus........... zet deze data op de kalender, want 
Ommoord gaat op deze dagen helemaal los.

Op 14 september zullen de beide winkelcentra Bin-
nenhof en Hesseplaats bruisen van de activiteiten. 

De Binnenhof staat dan in het teken van de Me-
diterraanse sferen met vele activiteiten voor jong 
en oud. Ook zullen de gehele dag optredens van 
diverse musici plaatsvinden.

De Hesseplaats staat dan in het teken van de Hol-
landse sferen met allerlei activiteiten voor jong en 
oud. Ook hier zullen de gehele dag optredens van 
diverse musici plaatsvinden. 

Op zowel de Hesseplaats als de Binnenhof zal het 
“Fietsorkest” een optreden verzorgen terwijl zij al 
spelende op de fiets tussen de beide  winkelcentra 
door Ommoord zullen rijden.

Op 21 september staan de activiteiten in het teken 
van de kinderen in Ommoord.De speeltuin aan de 
Curieplaats is die dag GRATIS te bezoeken waarbij 
er ook gezorgd wordt voor een versnapering .
Tevens is er dan een optreden van de Poppenkast-
wagen, die ‘s middags ook een optreden zal ver-
zorgen op de kinderboerderij De Blijde Wei, waar 
die dag ook vele andere activiteiten zullen worden 
gehouden.

Op 28 september zijn er diverse activiteiten op de 
beide winkelcentra en in De Romeynshof. In de 
Romeynshof wordt o.a. een bingo georganiseerd. 
Alle dagen zal er veel ruimte zijn voor muziek en 
andere culturele manifestaties.
Het programma is nog niet helemaal rond maar 
dit is al een aardige beeldvorming.
Op alle festivaldagen zal er door “Aafje” en de 
Wijkbus voor vervoer gezorgd worden voor de 
doelgroep die hier normaliter van afhankelijk zijn. 
Nadere informatie over vervoer en bingo komt 
nog.
Tweede helft van augustus komt er een speciale 
uitgave van Nieuws Ommoord uit waarin het vol-
ledige programma met alle tijden enz. zal worden 
vermeld. 
 
Lees ook onze vorige nieuwsbrief op www.boo.nl 
onder het kopje nieuws en schrijft u in op 
info@boo.nl voor deze nieuwsbrief (onder vermel-
ding nieuwsbrief) en blijf  op de hoogte!!!
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Elke derde donderdag in de maand 
houdt Historische Commissie  
"De Ommoordse Polder" een inloop-
middag in  
"Het Huis van de Wijk" (Gerard Goos-
enflat), 
Thomas Mannplaats 150, 
3069 NE  Rotterdam. 

Er is een uitgebreid archief van foto's 
en krantenartikelen over Ommoord en 
de voormalige Ommoordse Polder 
beschikbaar, maar ook filmpjes, land-
kaarten en luchtfoto's zijn te bewon-
deren. Ook zijn recent vitrinekasten 

Inloopmiddag

ingericht met oude vondsten uit het 
Ommoordse Veld. 
Wilt u iets weten, of heeft u zelf foto's of 
andere dingen die interessant kunnen 
zijn, loop dan donderdagmiddag even 
binnen. 
U bent welkom van 13:00 tot 16:00 uur.

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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