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. Nieuwe A16
7. Informatieverstrekking
8. Ouderen
9. Wonen
10. Opzoomeren
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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.
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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

BOO

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.
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Ook als u zich als vrijwilliger wilt aanbieden om
mee te helpen, ontvangen wij graag uw aanmelding via het mailadres
ommoordseveld@upcmail.nl
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Een oogstfeest omdat we een aantal jaren geleden
een hoogstamboomgaard geplant hebben in het
Ommoordse Veld en we nu hopen voor het eerst
fruit te kunnen oogsten van de bomen. Misschien
kunnen we er appelmoes of
stoofpeertjes van maken, het
is echter nog wel even
afwachten hoe groot de oogst
zal zijn.

Behalve het fruit willen we ook andere producten
uit Ommoord aanbieden. Zo zal er honing van de
imker van De Blijde Wei te koop zijn en streekproducten van de Ommoordse aanbieder van Rechtstreex. Diverse Ommoordse kunstenaars zullen
hun werk laten zien en aanbieden. We nodigen
alle bewoners van Ommoord uit om contact met
ons op te nemen als zij iets wat zij zelf gemaakt
hebben aan willen bieden op die dag. Denk bijvoorbeeld aan zelfgemaakte jam, kunst of handwerk. Het is niet onze bedoeling er een grote
commerciële markt van te maken, het is echt voor
en door Ommoorders.
Als u iets wilt aanbieden, neem dan contact met
ons op via ommoordseveld@upcmail.nl

BOO

In het kader van het door de Bewonersorganisatie Ommoord (BOO) georganiseerde festival 50
jaar Ommoord organiseert de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen in samenwerking
met Buurtwerk en De Blijde Wei een oogstfeest op
de kinderboerderij van 11.00-16.00 uur. Er zullen
marktkramen, activiteiten voor kinderen en een
muzikale afsluiting zijn.
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Oogstfeest De Blijde Wei

Oogstfeest op De Blijde Wei
op 21 september
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BOO
Op eerste pinksterdag, 9 juni, speelt de in Ommoord en omgeving heel populaire groep de Klezbez op het zondagmiddagconcert in het Ommoordse Veld. Zij traden al meerdere keren op
onder de kap van de hooiberg van De Blijde Wei,
voor het laatst in 2015.
Klezbez omdat het klezmermuziek is gespeeld
door een band met zijn oorsprong in de Bessenbuurt in Ommoord. Klezmermuziek is Joodse volksmuziek, vooral uit Oost-Europa. Allerlei
stijlen zijn erin opgenomen, van zigeunermuziek
tot jazz. Het wordt door de Klezbez gespeeld en
gezongen met een aanstekelijk enthousiasme. De
muzikanten zijn accordeonist Ben van de Berg,
contrabassist René de Bruin, gitarist Arie de Bruin,
klarinettiste Hanke Ris, violiste Elle Corbeth en pianiste en zangeres Hélène Dongelmans.
Het concert vindt plaats van 15.00-16.00 uur op
kinderboerderij De Blijde Wei. De toegang is gratis, de concerten zijn een bewonersinitiatief en
worden mogelijk gemaakt door financiële steun
van de gebiedscommissie Prins Alexander.
Dit jaar doen we een proef met een pendelbus
voor bezoekers die graag naar de concerten komen maar het stuk van de Wilsonweg tot aan de
Blijde Wei niet goed meer kunnen lopen. Buurtwerk stelt een busje ter beschikking om deze pen-

deldienst uit te voeren. De bus, herkenbaar aan
het Buurtwerklogo, stopt bij metrohalte Hesseplaats en Romeynshof 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.
Vervolgens is er een stop bij metrohalte 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 Kikkerpad rijden om andere bezoekers zo min mogelijk te hinderen.
Wij hopen u te zien op zondag 9 juni om 15.00 uur
op de Blijde Wei. We hopen dat het een mooie
pinksterdag zal worden.
De Blijde Wei bereikt u met ov of met de auto via
de President Wilsonweg en het Kikkerpad. Met de
fiets kunt u ook via de Rotte fietsen.
Meer informatie over de concerten vindt u op
http://oommoordseveld.blogspot.com
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Klezbez Ommoordse Veld

Klezbez op Pinksteren bij het zondagmiddagconcert Ommoordse Veld

In juni kunt u de zomercampus boekjes in alle
Huizen van de Wijk ophalen, bijvoorbeeld in Huis
van de Wijk Gerard Goosenflat,Thomas Mannplaats 150, Huis van de wijk Youngsters, Ambachtsplein 141 of Huis van de Wijk De Kristal,Cypruslaan 406. Voor meer info tel: 010 4553799.
Voor meer informatie over dit bericht: Erna `t
Hart tel. 06 51404768 (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) of erna.hart@buurtwerk.nl
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Welzijnsorganisaties Buurtwerk en Dock bieden
ook dit jaar weer een gevarieerd zomerprogramma aan. Sportieve activiteiten, zoals fietsen of je
bekwamen in de Chinese bewegingsleer Tai Chi,
diverse zomerconcerten, picknicks, een vleermuizenexcursie, diverse activiteiten voor kinderen en
nog veel meer. Bij de ruim 60 activiteiten zit er
voor iedereen wel iets bij!
U hoeft zich dus niet te vervelen in Prins Alexander deze zomer.
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zomercampus

Zomercampus voor alle leeftijden

veiligheidsbeleving

Veiligheidsbeleving ouderen wijk
Ommoord
Beste inwoners van stadsdeel Prins Alexander,
Wij zoeken u! Wij zijn twee studentes van de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Momenteel doen wij onderzoek
naar de veiligheidsbeleving van ouderen in stadsdeel
Prins Alexander. Hiervoor zijn wij op zoek naar 65-plussers
om in gesprek te gaan over verschillende aspecten van
veiligheid. Dit interview zal ongeveer 40 minuten duren.
Bent u 65 jaar of ouder en zou u ons graag willen helpen?
Aarzel dan niet en neem contact op!
Adrie Romijn & Lènemiek Scholten
(06-13437226; lenemiek5@gmail.com)
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gezocht: historische foto’s

Gezocht: foto’s voor expositie
(T)huis in de polder

De Historische Vereniging Prins Alexander
(HVPA) organiseert op zaterdag 14 en zondag 15
september a.s. de expositie (T)huis in de polder,
over de bouw en inrichting van woningen in de
verschillende wijken van de Prins Alexanderpolder.
Aandachtspunten zijn: waarom is ervoor gekozen Ommoord op deze wijze te bouwen en
waarom ziet Nesselande er totaal anders uit?
Hoe dachten de architecten en woonexperts
over de inrichting van deze woningen?
Maar…. interessanter nog: hoe hebben de bewoners hun woning daadwerkelijk ingericht? Door
vele ontwikkelingen zijn woningen in de loop
der tijd flink veranderd. Denk bijvoorbeeld aan
de overgang van kolen op gas, de opkomst van
tv, pc en internet, maar ook aan nieuwe
ideeën over inrichting, enzovoorts.
Om daarvan een goed beeld te kunnen geven,
vraagt de HVPA iedereen die in de Prins Alexanderpolder woont of heeft gewoond om foto’s
van hun interieur ter beschikking te stellen.
Liefst van verschillende perioden.

Dat kan op twee manieren: digitaal of fysiek.
DIGITAAL: de foto’s scannen in een zo hoog mogelijke resolutie en deze
mailen naar info@hvpa.nl. Als het erg grote bestanden betreft, dan via de website
WeTransfer.com.
FYSIEK: de foto’s opsturen naar P. Fransen,
Zanglijsterstraat 1169, 3084 NT Rotterdam.
Noteer s.v.p. achter op de foto’s het jaartal en
uw huidige adres. De HVPA scant de foto’s.
Daarna krijgt u ze weer terug. Graag ook
aangeven of de HVPA de gescande foto’s mag
bewaren voor haar archief, zodat ze wellicht op
een later tijdstip nog eens kunnen worden gebruikt.
Een selectie van de foto’s zal worden opgenomen in de expositie.
De HVPA dankt u bij voorbaat voor uw medewerking.
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het Ommoordseveld en de Katinga’s en de kleine Jungle organiseren op X-country Kick-Bike (een
soort step) een expeditie door de wijk en 28 september is o.m. een kunst wandeling door de wijk
en is ook de Romeynshof bij het festival an alles
te doen.
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 vermelding nieuwsbrief) en blijf op de hoogte!!!

BOO

De voorbereiding voor het Festival vorderen gestaagd, wij zijn hard aan het werk om u een afwisselend programma te bieden.
Zoals eerder vermeld is er vervoer van de minder validen uit Ommoord gereld. Wij hebben Aafje Zorg en de Stichting Wijkbus bereid gevonden
busjes ter beschikking te stellen. Daarnaast is ook
bij de Hesseplaats en de Binnenhof winkelcentra
van alles te doen. De programma’s hiervan worden binnenkort bekend gemaakt
Zoals vermeld zijn 14 september o.a. fietsorkest
en koren en 21 september o.a. een oogstfeest op
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festival Ommoord

50 jaar Ommoord Festival
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nieuws historisch Ommoord

Inloopmiddag

Elke derde donderdag in de maand
houdt Historische Commissie
"De Ommoordse Polder" een inloopmiddag in
"Het Huis van de Wijk" (Gerard Goosenflat),
Thomas Mannplaats 150,
3069 NE Rotterdam.

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.

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

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.

