Hier volgen de ervaringen van twee van onze
vrijwilligers:
Sinds 2011 ben ik werkzaam als vrijwilliger bij de
BOO. Elke middag is het loket bezet door verschillende dames en een heer. We zijn iedere werkdag van half twee tot half vier aanwezig. En dan
zien wij diverse mensen voorbijkomen en ook de
verschillende activiteiten die er plaatsvinden. Best
wel grappig om te zien dat dit wijkgebouw nog
steeds toegang verleent aan alle bewoners die wat
gezelligheid zoeken.
Natuurlijk zijn wij er ook om uw vragen te beantwoorden betreffende maatschappelijk werk,
vluchtelingenwerk, etc. Van achter het loket zie ik
ook elke maandagmiddag diverse dames die zitten
te schetsen of tekenen, erg leuk om te zien. Veel
mensen maken graag een praatje, zomaar voor de
gezelligheid! Zo ziet u maar, het is heel eenvoudig
om contact te leggen als u dat wilt......
Ook de bibliotheek is een prettige plek om te bezoeken en lekker rond te snuffelen naar het aanbod van activiteiten die daar plaatsvinden.
Kortom, er is in de Romeynshof altijd iets te doen,
en u kunt met uw vragen terecht bij ons loket van
de BOO!!
Willy Lagraauw.
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Het Infopunt in de hal van de Romeynshof is al
heel lang het gezicht van de Bewonersorganisatie Ommoord. Ik ben sinds 1998 vrijwilliger. In die
tijd heette het nog Wijkwinkel. We waren toen
ook in de morgen open.
Tussen 2004 en eind 2012 ben ik in dienst geweest
bij SONOR en via hen heb ik met veel plezier als
secretaresse bij de BOO gewerkt. Daarna ben ik
weer teruggegaan naar mijn oude plek bij het Infopunt. Als eerste kijk ik altijd wat de anderen in
het logboek hebben geschreven. Een van onze taken is om de afspraken voor het Opzoomerspreekuur bij te houden. Ongeveer eens in de zes weken
hebben we een vergadering. Tegelijkertijd is dat
een gelegenheid om elkaar weer eens te zien en
bij te praten. Eenmaal per jaar biedt de BOO ons
een etentje aan. Inmiddels hebben we als team
weer een heerlijk Chinees etentje gehad op de
Binnenhof.
Truus de Kwaadsteniet

Mijn naam is Willem Boersma. Na 52 jaar werken
(waarvan 42 jaar in de farmaceutische industrie)
ben ik eind 2017 met pensioen gegaan. Ik ben toen
twee dagen in de week aan de slag gegaan als promotor van boeken voor diverse uitgeverijen, en nu
sinds een paar maanden ook als vrijwilliger bij het
Informatiepunt van de BOO.
Het leuke aan het werk in het Informatiepunt
vind ik, dat je met verschillende mensen in aanraking komt die allemaal andere informatie vragen.
Het geeft mij veel voldoening om deze mensen
van de juiste informatie te voorzien.
Soms komen er mensen die hun verhaal kwijt willen en dan voldoende hebben aan een luisterend
oor.
Ik hoop nog lang en met plezier dit vrijwilligerswerk te kunnen blijven doen.
Willem Boersma
Ommoord Informatiepunt (BOO)in de hal van het
wijkgebouw de Romeynshof is op werkdagen geopend van 13.30 tot 15.30 uur.
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Het team houdt spreekuren waar u de door het
opzoomerbureau toegekende bijdragen kunt verzilveren, of vragen kunt stellen die verband houden met het opzoomeren en de daarvoor ingestelde acties van het opzoomerbureau. Ook kunt u
hier terecht voor informatie over het opzoomeren
en alles wat daarmee te maken heeft.
Naast het uitbetalen van de toegekende bijdragen
heeft het team aan het begin van het

De teamleden proberen zoveel mogelijk acties in
de wijk te bezoeken, omdat wij het
contact met de opzoomeraars zeer belangrijk vinden. Aan het einde van het jaar, gaan
wij alle kerstbomen bekijken en kiezen de drie
mooiste eruit, welke op de startavond
bekend gemaakt worden en een prijs krijgen van
het opzoomerbureau.
Het WOT werkt nauw samen met het Opzoomerbureau, waarbij wij elkaar wederzijds helpen,
en waar nodig samen activiteiten organiseren.
Lijkt het opzoomeren iets voor u, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u dan verwijzen
naar de opzoomergroep in uw straat of flat, of u
helpen bij het opstarten van een
opzoomergroep.
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Het team bestaat uit vrijwilligers, die zichzelf
hebben aangemeld of door een van de
teamleden zijn gevraagd. In principe kan elk lid
van een opzoomergroep in Ommoord
zich aanmelden. De enige restricties zijn dat men
in Ommoord moet wonen en deel uit maakt van
een opzoomerteam. Tevens wordt een verklaring
van goed gedrag gevraagd.

seizoen een startavond, waar het opzoomerbureau komt vertellen welke acties zij het
komende jaar gaan organiseren, waar u het laatste nieuws van het opzoomerteam kunt
horen en er diverse sprekers zijn over zaken die
onze wijk aangaan.

BOO

Het Wijk Opzoomer Team (WOT) is een onderdeel
van de Bewoners Organisatie Ommoord
(BOO) en is ingesteld als promotor van het opzoomeren in Ommoord en als intermediair
tussen het opzoomerbureau en de opzoomergroepen in de wijk. Daarnaast probeert het
team de groepen bij te staan met goede raad en
waar mogelijk advies te geven.
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Het Wijk Opzoomer Team Ommoord

Beste Opzoomeraar,

Het Wijk Opzoomer Team Ommoord nodigt u uit voor de Startavond van het nieuwe
opzoomer seizoen 2020/2021.
Op dinsdagavond 10 maart bent u van harte welkom in de Orion zaal van
wijkgebouw De Romeynshof, Stresemannplaats 8.
De avond begint om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur
Het belooft een interessante avond te worden.
Melek van Opzoomer Mee komt het een en ander vertellen over de acties.
Renee van de gebiedscommissie, Linda de gebiedsregiseur en Ronald van
buurtwerk zullen een voordracht houden.
U kunt op deze avond al uw vragen stellen aan het Wijk Opzoomer Team en Melek
We gaan er een korte, gezellige en informatieve avond van maken.
Met vriendelijke groet,
Het Wijk Opzoomer Team Ommoord.
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Uitnodiging Startavond Opzoomeren

Wist u dat in Tehoogerbrugge aan de Varenhof (gebouw 1) een heel
gezellig gemengd ouderenkoor is?
Wij oefenen elke week op dinsdagmorgen van 10 uur tot 12 uur on-

Op dit moment zijn we bezig met zingen van o.a.
Yesterday, Summertime en Op een mooie Pinksterdag.
Wij treden 2 maal per jaar op, in de zomer en met Kerstmis in een
concert.
Wij vinden het leuk als ook ouderen uit Ommoord zich bij ons aan
sluiten. Noten kunnen lezen, is niet noodzakelijk.
U mag eerste een paar keer komen luisteren, daarna als u zich bij
ons aansluit, betaalt u contributie en dat bedrag mag het probleem
niet zijn.
Zingen is gezond en gezellig, dus kom bij ons koor!
Het bestuur van het THB-koor
Contact: j.zwanenburg47@upcmail.nl

BOO

men gezellig koffie.
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der leiding van een bekwame dirigent. In de pauze drinken we sa-
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zingen is gezond

Kun je nog zingen, zing dan mee!

Het tweede deel gaat over de bouw van Ommoord, waar de kinderboerderij en ouderen/zorg
activiteiten tot aan rollator- ctiy een plaats krijgt.
De gemeente Rotterdam heeft ons in staat gesteld
om er een professionele muzikant/arrangeur en
een ervaren amateur toneelregisseur bij te betrekken.
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In het huis van de wijk is een initiatief gestart,
om een revue te maken over de Rotte en de wijk
Ommoord. Deze wijk is bekend om zijn groene karakter en ligt dichtbij de Rotte. Zoals iedere
Rotterdammer weet is onze stad naar deze mooie
en rustige veenstroom vernoemd. In de 18 eeuw
maakte de dichter Dirk Smits lyrische gedichten
over de Rottestroom.
Nu is in Ommoord een revue over dit thema gemaakt, met zelfgeschreven sketchjes en liedteksten. In deze revue is plaats ingeruimd voor een
kinderkoor en eventueel een dans -gezelschap. In
het eerste deel wordt een wandeling in het verleden, langs Oud verlaat, Terbregge en Crooswijk
gemaakt.
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huis van de wijk

Revue: Langs de Rotte naar rollator-city

Wij kunnen nog enkele amateur toneelspelers/
zangers (mannen en vrouwen) gebruiken. Het is
een gezellige vrije tijd besteding voor theaterbezoekers, die zelf op het podium willen staan. Ervaring is prachtig maar niet noodzakelijk.
We repeteren woensdagavond om 19.30 uur in het
huis van de wijk Gerard Goosenflat in de Thomas
Mannplaats.
U kunt zich op geven via p.hofman14@upcmail.nl
of 06 27082822.

Natuurwerkdag
Bleiswijkse Zoom

Samen sterk
in de Rottemeren

In het eerste weekend van november
vindt traditioneel de natuurwerkdag
plaats. Op deze eerste zaterdag van
de maand zetten overal in het land
vrijwilligers zich in om onderhoud te
plegen in natuur en landschap. In de
Rottemeren heeft Staatsbosbeheer
samen met Natuur en Vogelwacht
Rotta deze dag georganiseerd. Circa 20
vrijwilligers hebben de wilgen geknot
langs de Lange Vaart in de Bleiswijkse
Zoom. Ook hielpen ‘de Bevers’ van
scouting Argonouten deze dag mee
met het snoeien van wilgenbosjes
langs de Vaart.

Sociaal >

Vaarnetwerk de Rotte
Recreatieschap Rottemeren wil het Vaarnetwerk de Rotte verbeteren. Om te onderzoeken waar knelpunten zitten, is afgelopen zomer een enquête uitgezet. Ruim 400
respondenten reageerden en de resultaten werden tijdens een informatieavond
voor gebruikers besproken. Uit dit onderzoek blijkt dat er het meeste met sloepjes,
roeiboten en kleine kajuitboten wordt gevaren op de Rotte. Grotere motor- en zeilboten ervaren hindernissen op de vaarroutes, zoals bruggen of te smal en ondiep
vaarwater. Verder bleek dat er nauwelijks aanmeerplaatsen in dorpskernen zijn en
ook geen openbare voorzieningen op knooppunten. Tevens werd opgemerkt dat
het vaargedrag van de booteigenaren niet altijd werd nageleefd. Komend jaar worden diverse onderwerpen als: Vaarroutes Rotte – Hollandse IJssel, Rotte – van bron
tot dam en de marketing en communicatie uitgewerkt.

Kennis & expertise uitwisseling
Staatsbosbeheer organiseert jaarlijks ‘’kennisuitwisselingsdagen’’ voor de boswachters.
Bedoeld om informatie en ervaringen met elkaar te delen. Tevens biedt het een mooie
gelegenheid om andere gebieden te ontdekken. In 2019 vonden er maar liefst 4 van dit
soort dagen in de Rottemeren plaats. De thema’s: benutten, klimaat en positionering van
Staatsbosbeheer in de regio stonden centraal. Tijdens een boottocht op de Rotte werd
uitleg gegeven over onder andere de boswerkzaamheden en de aanleg van de A16 in
het Lage Bergse Bos. Per dag waren er rond 25 collega’s uit het hele land aanwezig. Een
mooie gelegenheid om de Rottemeren meer bekendheid te geven binnen de organisatie.

Cultureel >

Nieuwe bewegwijzering

Plattegrond de Rotte
In oktober verscheen met een financiële bijdrage van het recreatieschap de derde druk
van de plattegrond ‘Ontdek Plezierrivier de Rotte’. De plattegrond heeft een nieuwe
uitstraling gekregen, doordat het nu aansluit bij de huisstijl van ‘Ook dit is de Rotte’.
In 2015 bracht Stichting plezierrivier de Rotte de plattegrond voor het eerst uit, met
behulp van adverteerders en sponsoren. Het recreatieschap heeft zich hier toen ook bij
aangesloten. Er is veel vraag naar de plattegronden. De plattegrond is gratis verkrijgbaar bij de diverse ondernemers in het gebied of via info@ookditisderotte.nl. Je kunt
hem ook online bekijken via ookditisderotte.nl

In recreatieschap Rottemeren wordt hard gewerkt aan nieuwe bewegwijzering. Het
doel hiervan is de uitstraling van het gebied te verbeteren, de voorzieningen goed
vindbaar te maken en de oriëntatie in het gebied te verbeteren. In afstemming met
de gemeente Rotterdam worden ook markeringen langs de Rotte gerealiseerd. De
bewegwijzering en de markeringen worden in 2020 in de gebieden geplaatst.*
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Economisch >
Limiettocht

vaart
Boezem

Nieuwe fietsverbinding en
groot onderhoud

De Rotte
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Het recreatieschap werkt momenteel de koers, kaders en ambities voor het recreatiegebied uit in het ontwikkelplan Rottemeren. Het schap heeft voor de uitwerking Strootman Landschapsarchitecten en LAGroup in de arm genomen en maakt het plan met
input van maatschappelijke organisaties, ondernemers, bewoners en experts. Hiervoor
zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd. Eind december is de analysefase afgerond.
Het eindrapport daarvan is terug te vinden op www.recreatieschaprottemeren.nl Op
basis hiervan start de uitwerking van het ontwikkelplan. Ook in deze fase worden weer
diverse overleggen georganiseerd, zoals bijeenkomsten voor belanghebbenden uit een
deelgebied. Medio 2020 wordt het ontwikkelplan voor besluitvorming aan het bestuur
van het recreatieschap voorgelegd.

ef

Ontwikkelplan Rottemeren

De planvorming, ontwerp- en engineerfase voor het project 2e ring fietspad is afgelopen december afgerond. Circa 700 meter nieuwe fietsverbinding wordt in 2020
aangelegd in het Rottemeren gebied. Met deze fietsverbinding ontstaat een alternatieve verbinding parallel aan de Rotte. Het dagelijks bestuur van het schap heeft
eind 2019 tevens besloten om het groot onderhoud van het aansluitende fietspad
langs, de Rottebranddreef, gelijktijdig uit te voeren. Om het nieuwe fietspad goed te
laten aansluiten wordt het bestaande fietspad verbreed van 3 naar 3,5 meter. De uitvoering zal in het voorjaar van 2020 plaatsvinden. De planning is dat voor de zomer
van 2020 het gehele tracé weer in gebruik genomen kan worden.*

Ecologisch >

Bleiswijkse Zoom natuurlijk
schoner en gezonder
Het waterschap gaat samen met recreatieschap en gemeente Lansingerland de waterkwaliteit van het recreatiewater in de Bleiswijkse Zoom verbeteren. De verwachting is
dat de problemen met blauwalg, waardoor er regelmatig niet gezwommen kan worden,
na uitvoering van het project tot het verleden behoren. Dit najaar is gestart met de
voorbereiding, in 2020 en 2021 vinden de werkzaamheden plaats zoals het verwijderen
van takken en stammen en het uitbaggeren van de plas. De waterkanten worden deels
zo ingericht, dat er meer oeverplanten kunnen gaan groeien. Begroeide oevers zorgen
op een natuurlijke manier voor verbetering van de waterkwaliteit en biodiversiteit. Ook
zien deze oevers er weelderig uit en kunnen (water)dieren er goed in schuilen, eten
vinden en opgroeien. Door al deze maatregelen wordt de Bleiswijkse Zoom weer een
natuurlijk schoon water- en groengebied. Een fijne plek waar omwonenden, natuurliefhebbers, recreanten, zwemmers en vissers de komende jaren weer volop kunnen
genieten.

Kokardezaagbek
Afgelopen jaar ontving het recreatieschap bijzonder bezoek in de Bleiswijkse zoom.
Een mooi mannetje van de zeldzame kokardezaagbek zwom rond in de Rottemeren. Meestal werd de zaagbek gesignaleerd in de Bleiswijkse zoom, waar hij samen
met een groepje kuifeenden rondtrok. Met zijn grote witte kuif is de zaagbek een
zeer opvallende verschijning. Van oorsprong komt deze eend uit Noord-Amerika,
maar is in ons land ook erg geliefd in watervogelcollecties. Of hij verdwaald was, of
ontsnapt, dat blijft de vraag. Hoe dan ook, het is een schitterende vogel die al vele
vogelaars uit het hele land naar de Rottemeren heeft getrokken.

Januari 2020. In dit overzicht blikken we terug op de activiteiten van het afgelopen
half jaar. Staatsbosbeheer verzorgt het beheer van het recreatiegebied Rottemeren
in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren.
*Mede mogelijk gemaakt door landschapstafel Hof van Delfland.
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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:
20 februari (elke derde donderdag van de maand)

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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