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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Bewoners Organisatie Ommoord BOO

Uit bent van harte welkom en
noteer deze afspraak in uw agenda.

2020
BEWONERSORGANISATIE
OMMOORD
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Hierbij nodigen we u uit
voor onze nieuwjaarsreceptie op
donderdag 9 januari tussen 15.00 en 18.00
in de Romeynshof
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Aafje Franchise
Vanuit de landelijke coöperatieve vereniging P.
BELL & Friends start Aafje een regionaal franchise
concept, Aafje Franchise, dat ervaren zorgprofessionals helpt om hun eigen zorgonderneming te
starten. Vanuit hun kleine onderneming kunnen
zij mensen met een kleine beurs een op maat gemaakt passend zorg- en ondersteuningsaanbod
bieden. Waarbij de mensen zelf huren, al dan niet
met huurtoeslag en de zorg gefinancierd wordt
uit hun persoonsgebonden budget (PGB).
Mede oprichter van de franchiseonderneming is
Hans van Putten, die jarenlange ervaring heeft
met het opzetten van succesvolle, innovatieve
zorgformules, zoals de Thomashuizen, Herbergier
en de Zorgbutler. Aafje Franchise start per 1 november 2019 onder leiding van de heer Leo Pronk,
een ervaren zorgondernemer. Pronk richt zich in
eerste instantie op het werven van zorgondernemers om samen twee nieuwe zorgformules op te
starten.
Twee zorgformules
De eerste vernieuwende zorgformule vanuit Aafje
Franchise is gebaseerd op het concept van kleinschalig wonen met persoonlijke aandacht, lekker
eten, goede zorg en vooral veel gezelligheid voor
maximaal 16 mensen met dementie; Zorgvilla tante Toos.

Keuzevrijheid
Het aanbod van Aafje Franchise sluit naadloos aan
op het zorgaanbod van bestaande zorgorganisaties. Ook vergroot Aafje Franchise de keuzevrijheid
van de zorgvrager als het gaat om welke vorm van
zorg deze wil krijgen. Maar zeker ook van de zorgprofessional als het gaat om de manier waarop
deze zorg wil verlenen; vanuit ondernemerschap
en vrijheid in het franchisemodel of vanuit geborgenheid en zekerheid bij Stichting Aafje.
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De tweede formule, de Dienstbode is het antwoord voor mensen met een lichte zorgvraag, die
vanuit de vertrouwde thuisomgeving graag zelf
de regie houden over hun zorg en de gezelligheid
dicht bij huis zoeken. Met 40 anderen maken zij
dag (en nacht) gebruik van de diensten en zorg
van hun eigen Dienstbode. Deze formule is een
direct antwoord op het verdwijnen van de verzorgingshuizen in de afgelopen jaren.

BOO

In 2030 telt Nederland naar verwachting ruim 2
miljoen 75-plussers, 720.000 meer dan nu. De inzet van de politiek is dat mensen zo lang mogelijk
zelfstandig thuis blijven wonen. Dat vraagt een
nieuwe kijk op zorg. Op het organiseren ervan,
op het aanbod van zorg en op de arbeidsmarkt.
Met deze blik op de toekomst geeft zorgorganisatie Aafje een extra impuls aan de zorg in de regio Rijnmond en Drechtsteden. Het uitgangspunt
hierbij is keuzevrijheid, kleinschalig wonen, betaalbaarheid, gezelligheid en een eind maken aan
een steeds toenemende eenzaamheid.
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Aafje Franchise

Ouderenzorg krijgt vernieuwende impuls
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nieuws historisch Ommoord

Dorpen weer herenigd!

Bijzondere samenwerking tussen de dorpen "Terbregge" en "Ommoord".
De twee historische commissies van Terbregge en
Ommoord hebben hun inloopmiddag laten
samensmelten. Al jaren werken deze twee sympathieke organisaties intensief samen, ze delen
immers dezelfde geschiedenis.
Om dit gezamenlijk verleden nog beter tot zijn
recht te laten komen, is de inloopmiddag voor
beide voormalige 'dorpen' in het leven geroepen.
Wanneer:
Aanstaande donderdag 21 november

Tijden:
13.00 tot 16.00 uur.
Wat:
Ons gezamenlijk archief met veel oude foto's en
historische kaarten van ons gebied. Daarnaast is
bekende Kalender van Terbregge te koop.
Nog meer:
Heeft u zelf oude foto's of verhalen? Neem ze mee
en deel ze a.u.b. met ons. Foto's krijgt u direct
weer mee terug.

Waar:
Huis van de Wijk (Gerard Goosenflat,
Thomas Mannplaats 150, Rotterdam-Ommoord)
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OmmoordNieuws Facebook

Meer nieuws op de Facebookpagina van de
Bewonerorganisatie Ommoord.
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