Aan het begin van de zomer waren er versoepelingen, dus op 8 juli was er een concert met ruim 100
bezoekers op 1,5 m. Daarna stegen de cijfers zo
snel dat de goedkeuring voor de overige concerten
niet werd verstrekt.
Wij zijn steeds bezig gebleven om toch nog concerten te realiseren en alle musici waar we afspraken mee hadden een kans te geven om op te
treden. De gemeente heeft ons uiteindelijk toestemming gegeven voor twee muzikale middagen,
maar wel onder strikte voorwaarden.
Naast de basisregels waar we ons al aan hielden,
mogen we alleen mensen toelaten die van tevoren
gereserveerd hebben en moeten wij een coronacheck doen. Ook mogen er maximaal 100 bezoekers komen. 29 augustus is inmiddels voorbij,
maar op 12 september is er nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de twee concerten
Op 12 september van 14.00-14.50 uur komt de
Klezbez in actie, in Ommoord zeer bekend. Met
een vertolking van klezmermuziek, bekend van
joodse bruiloften en begrafenissen, met uitstapjes
naar andere muziekstijlen door accordeonist Ben
van de Berg, een gastcontrabassist, gitarist Arie
de Bruin, klarinettiste Hanneke Ris, violiste Elle
Corbeth en zingende pianiste Hélène Dongelmans.
Drie van de bandleden wonen in de Bessenbuurt.
Hier is de Klezbez 16 jaar geleden ook geboren!
Om 15.10-16.00 uur is de dansband van OKV Wilton
aan de beurt. Het harmonieorkest en de dansband
zijn al eerder opgetreden op De Blijde Wei en altijd spat het plezier ervan af. Het publiek is zonder uitzondering enthousiast, dus dit is een prachtige afsluiting van het seizoen. De band speelt
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muziek uit de jaren 50 van o.a. Glenn Miller tot en
met de jaren 70.
Wilt u aanwezig zijn bij een concert of misschien
wel bij allebei?
Meld u dan aan via ommoordseveld@upcmail.nl.
Vermeld daarbij uw achternaam, het aantal gewenste plaatsen, of u naast elkaar wilt zitten of
op 1,5 m en voor welk(e) concert(en) u wilt reserveren.
Alleen als u echt niet over e-mail beschikt, kunt u
zich aanmelden bij het Infopunt van de BOO, telefoon 010-4206576. Ook willen wij graag weten of u
gebruik wilt maken van de Buurtwerkbus omdat u
de afstand van de parkeerplaats tot de kinderboerderij niet kunt lopen.
Inloop voor het eerste concert is vanaf 13.30 en
als u alleen voor het tweede concert komt vanaf
15.00 uur. Vergeet niet om uw coronacheckbewijs
mee te nemen, op papier of digitaal.
Zie hiervoor ook
http://ommoordseveld.boo.nl.
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De Werkgroep Ommoordse Veld organiseert dit
jaar voor de tiende keer zondagmiddagconcerten
op De Blijde Wei (bereikbaar via President Wilsonweg en Kikkerpad) dankzij de steun van de
gebiedscommissie Prins Alexander. Door corona
dreigde ons jubileumjaar in het water te vallen.
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Muzikale middag in het Ommoordse Veld op
12 september

Open Monumentendag

Open Monumentendag Ommoord

Zaterdag 11 september a.s. wordt het weer ‘een
feest der herkenning’ en oude tijden herleven in
Winkelcentrum Hesseplaats in Ommoord. Dit
winkelcentrum werd in 1970 officieel geopend
door niemand minder dan zangeres Vera Lynn.
Direct vestigden 34 winkels er hun nering.
Er zijn zelfs ondernemers van het eerste uur hier
nog steeds gevestigd!
Een unieke kans om oude (lucht)foto’s en films
van de beginjaren van de flatwijk te bekijken.
Kom gezellig langs en verwonder u over de beginjaren van onze wederopbouwwijk in het groen.
Wanneer:

zaterdag 11 september 2021

Tijden:

10.00 tot 16.00 uur

Waar:

winkelcentrum Hesseplaats

Door wie:

Historische Commissie ‘De Om
moordse Polder’

Info:

website www.ommoordsepolder.nl
voor de exacte tijden van de lezinggen.

Huis van de Wijk Ommoord
Sigrid Undsetweg 300,
3069 BV Rotterdam

Luisteren naar de Walzangers tijdens
Struinen in de Tuinen. Lage Land

Kom gezellig luisteren naar “De Walzangers”in de
tuin van het huis van De Wijk van het Lage Land tijdens Struinen in de Tuinen
Zondag 5 september geeft Shantykoor “De Walzangers” een geweldig optreden op het terras van
Huis van de Wijk Het Lage Land in het kader van
Struinen in de Tuinen. Een evenement in allerlei
privétuinen van Rotterdam. Het leuke hiervan is,
dat lokaal talent zich kan presenteren en u gratis
kan meegenieten van dit superkoor. Zing mee met
Ketelbinkie en geniet van de buitenlucht. Bovendien is er van 12.00 - 16.00 uur een Open Dag in
het Huis. Daar presenteren docenten en vrijwilligers hun activiteit aan u.

Dus: hou zondag 5 september vrij en kom genieten van alles wat er aangeboden wordt. Onder het
genot van een Rotterdams Bakkie.
Huis van de Wijk Lage Land
Remmet van Milpaats 15
Tussen 12.00-16.00 uur
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in het Huis van de Wijk aan de Sigrid Undsetweg
300 in Ommoord (bij metrostation Hesseplaats).
U kunt zich daar ook aanmelden voor les in een
groep in een ander deel van Prins Alexander.
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Na bijna een jaar gaan de taallessen in het huis
van de Wijk in Ommoord weer beginnen. Op donderdagochtend, -middag en -avond geven vrijwilligers 1-op-1-lessen aan volwassenen die de Nederlandse taal beter wil leren lezen, begrijpen of
schrijven. Wilt u uw taal verbeteren of wilt u wel
1-op-1-taalles geven, meldt u zich dan aan op donderdagmorgen van 9.30-11.30 uur bij het Taalpunt
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Buurtwerk Inspireert

Taalles in Ommoord weer van start

Elke maand wordt er nieuw werk geëxposeerd.
Bij de opening zijn dat kunstwerken van de kunstenaars Hans van der Sande, Ira, John Koot, Joop
van den Driessche, Thea de Bruin, Thea Meekers
en Lou de Wit. Aangezien er nog een mooie inrichting en borden zijn van Bonita, laten we deze
tijdelijke winkel, een pop-up, door het leven gaan
als Kunstwinkel Bonita. KPA maakt regelmatig een
pop-up afspraak met de eigenaar van een leegstaande winkel om extra mogelijkheden te bieden
voor onze leden en voor de bewoners van PA om
de kunstwerken te bekijken. Voor de winkeliers
van de Binnenhof is onze aanwezigheid aantrekkelijk omdat het lijkt dat er minder leegstand is en
omdat wij mogelijk weer ander publiek naar het
winkelcentrum trekken dan gebruikelijk.
We hebben met de nieuwe eigenaar van het winkelcentrum Binnenhof (Certitudo) afspraken gemaakt voor maximaal 2 jaar. Echter zodra er een
huurder voor deze winkel is moeten we er binnen
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een maand wel weer uit. Wel wordt er de komende jaren, door de grootscheepse verbouwing/
uitbreiding van de Binnenhof, regelmatig verschuiving verwacht. Maar vanaf nu zitten we op
Binnenhof 98.
Kunstwinkel Bonita is vijf dagen per week open
van dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 uur tot
17.00 uur. De kunstenaars zijn bij toerbeurt aanwezig. Er kan dus een gesprek met één van de uitvoerende kunstenaars worden gedaan of gepland.
Belangstellenden zijn van harte welkom, ook op
de feestelijke opening op zaterdag 11 september
2021 om 14.00 uur
Nadere info:
Peter Buisman
06 44 360 156
UItnodiging:
De media zijn natuurlijk ook van harte welkom tijdens de opening of later. Laat Peter Buisman even
weten als u komt.
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Kunstkring Prins Alexander (KPA), een vereniging
waarbij ca. 80 niet beroepsmatige kunstenaars uit
het gebied Prins Alexander zijn aangesloten, heeft
weer een pop-up winkel om kunst te kunnen exposeren. Eerder waren er al pop-ups van KPA in
Oosterflank, Nesselande en Ommoord.
In het winkelcentrum De Binnenhof kwam de
mooi ingerichte winkel van Bonita (kleding) vrij.
Een prachtig en heel nette ruimte met veel licht.
Ideaal om kunst te exposeren. Dat gaan we daar
dan ook doen. De feestelijke opening is op zaterdag 11 september 2021 om 14.00 uur. De openingshandeling wordt verricht door Gebiedscommissielid René Hoff.
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Feestelijke opening

Feestelijke opening Pop-Up winkel
Kunstkring Prins Alexander in de Binnenhof

De hydrologen van het waterschap voorspellen
dat een neerslaghoeveelheid van 80 à 100 mm ook
in dit beheersgebied (en Ommoord) tot wateroverlast zal leiden. Het watersysteem en de gemeentelijke riolering zijn namelijk niet berekend op zulke
neerslaghoeveelheden. Het watersysteem van Ommoord is zo ingericht dat het ongeveer 20 mm per
dag kan afvoeren via de bestaande gemalen. Dat
wil niet zeggen dat er bij meer dan 20 mm wateroverlast ontstaat. Ommoord is een relatief groen,
waterrijk en daarmee een relatief veerkrachtig en
klimaatbestendig stukje Rotterdam. De verwachting is dat de eerste neerslag de bodem in zal infiltreren en via de riolering zal worden afgevoerd.
De meeste neerslag komt in het watersysteem terecht omdat bij rioolvervangingen het regenwater vaak wordt afgekoppeld van de riolering. Dit
om het aantal riooloverstorten en de negatieve
effecten op de waterkwaliteit te beperken. Grotere neerslaghoeveelheden zullen leiden tot peilstijgingen in het watersysteem. Een peilstijging hoeft
overigens niet direct tot problemen te leiden,
want in veel gevallen is er berging in het watersysteem beschikbaar. Heel simpel gezegd liggen
sloten en watergangen laag en kunnen in extreme
situaties flink stijgen voordat dit op straat merkbaar is.
Om een beeld te krijgen van de ruimtelijke variatie in wateroverlast bij een grote clusterbui verwijs ik u door naar de klimaatatlas van de Provincie Zuid-Holland:
https://zuid-holland.klimaatatlas.net/.
Dit kaartbeeld toont een inschatting van de wateroverlast bij een extreme bui van 100 mm in 2
uur.
Als u de kaart opent krijg u al snel een indruk wat
de gevolgen zijn van extreme neerslag. Vanzelfsprekend zijn lagergelegen gebieden en gebouwen kwetsbaarder dan anderen, maar hoofdwe-

Als laatste tip wil ik u graag meegeven dat bewoners van Ommoord ook zelf aan de slag kunnen
om hun perceel klimaatbestendig in te richten en
mogelijke gevolgen van klimaatverandering kunnen beperken. Door bijvoorbeeld de tegels uit de
tuin te halen en deze te vervangen door groen of
halfverharding kan water de bodem in stromen.
Dit zorgt ervoor dat het grondwater zich aanvult
en dat er meer water beschikbaar is voor een langere periode van droogte. Alle beetjes helpen. Het
hoogheemraadschap heeft tevens een subsidieregeling beschikbaar om klimaatbestendige maatregelen uit te voeren. Onze subsidieregeling Klimaat
en Ruimte is terug te vinden op;
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/uen-het-water/subsidieregeling-klimaat-ruimte/

Joeri Schenk
Gebiedsadviseur Rotterdam
j.schenk@hhsk.nl
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Op 20 juli heeft het hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) uw
klantmelding ontvangen. Dank voor uw vragen.
Dat het klimaat verandert en de gevolgen hiervan merkbaar zijn is een feitelijk gegeven waar
we helaas niet meer omheen kunnen. Ik kan mij
heel goed voorstellen dat de bewoners van Ommoord vragen hebben over de mogelijke gevolgen
van een soortgelijke bui op eigen woongebied. Ik
neem u mee in een korte omschrijving van het
watersysteem en waarom de kans op extreme
overstromingen hier (gelukkig!) een stuk kleiner is
dan in Limburg, Duitsland en België.

gen blijven ook bij extreme neerslag begaanbaar.
De gevolgen zijn serieus merkbaar maar gelukkig
veel minder heftig dan in bijvoorbeeld Limburg,
Duitsland en België. Een belangrijk verschil t.o.v.
Limburg, Duisland en België is de beperkte aanwezigheid van reliëf in het gebied van HHSK. Hierdoor zal er relatief meer water in ons gebied (in
de bodem en het watersysteem) geborgen worden
terwijl de gevallen neerslag in Limburg, Duitsland
en België zich sterk versneld accumuleerde in de
beekdalen met grote peilstijgingen en heftige waterstromen tot gevolg. Het zogenaamde trechtereffect van snelstromend regenwater zal hier niet
ontstaan en daardoor zullen de gevolgen van een
dergelijke hoeveelheid neerslag veel minder heftig
zijn. Waar en hoeveel wateroverlast er op zal treden is met name afhankelijk van de intensiteit, de
duur en de ruimtelijke spreiding van de neerslag.
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Beste A.M.L. Maas en F. Tacq,
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Wateroverlast en klimaatverandering

Wat kunnen de gevolgen zijn van hevige
regenval voor Ommoord?

Metropool Rotterdam koploper duurzaam deelvervoer Rotterdam is voor GO Sharing een belangrijke partner op het gebied van duurzaam deelvervoer. Het bedrijf heeft op basis van klantfeedback
al veel innovaties gedaan, zoals de introductie van
een sneller en makkelijker te gebruiken zijstan-

_“In onze internationale missie om een gedragsverandering teweeg te brengen van ‘iedereen een
eigen voertuig’ naar ‘gebruik wanneer je het nodig hebt’ is Rotterdam een absolute koploper,”_
zegt Raymon Pouwels, CEO van GO Sharing.
_“Veel innovatieve kennis die we in Rotterdam
opdoen gebruiken we in onze internationale uitbreiding naar België, Duitsland, Oostenrijk en binnenkort Turkije en het VK.
Bovendien zullen we ons aanbod multimodaal maken zodat we zowel de interstedelijke als intrastedelijke reis optimaal kunnen ondersteunen.
We gaan naast deelscooters ook elektrische deelauto’s en e-bikes aanbieden. Rotterdam zal een
van de eerste steden zijn waar we dit gaan
introduceren.”_
De deelscooters van GO Sharing zijn 24 uur per
dag beschikbaar en 100% elektrisch. De accu’s van
de voertuigen worden opgeladen met stroom uit
duurzame bronnen. Iedereen met een rijbewijs
en de GO Sharing app kan gebruik maken van de
duurzame dienst.
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Het elektrische deelvervoer helpt om de mobiliteit
in de regio Rotterdam te verduurzamen en het gebied leefbaar en bereikbaar te houden. De
deelscooters bieden mogelijk een alternatief voor
autoritten in en tussen de stad en omliggende
gemeenten, met als gevolg minder autodrukte en
minder CO2 uitstoot. Het servicegebied van GO
Sharing strekt zich in de regio inmiddels uit over
Rotterdam en omliggende gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Dordrecht, Krimpen aan den
IJssel, Lansingerland (Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek), Maassluis, Nissewaard
(Spijkenisse), Ridderkerk, Schiedam en
Vlaardingen, met in totaal 2.000 voertuigen.

daard, een langer zadel, een stevige telefoonhouder en het toevoegen van 45 km/u-deelscooters
aan de vloot in de regio.
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23 augustus 2021 - Aanbieder van elektrisch deelvervoer GO Sharing heeft zijn aanbod in Rotterdam flink uitgebreid. Het bedrijf heeft 1.000
deelscooters in de stad in dienst en is daarmee de
grootste aanbieder van elektrische deelscooters.
GO Sharing wil binnenkort ook elektrische
deelauto’s en -e-bikes aan het aanbod toevoegen.
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Elektrische deelscooters

Go Sharing breidt aanbod in Rotterdam uit
naar 1.000 elektrische deelscooters

Flinke schadepost
De steenmarter vindt het ook heerlijk om kabels
en leidingen van auto’s door te knagen. “Daarover
wordt steeds vaker gebeld”, vertelt Rianne Bruers-Martens van Traas Midden-Brabant. “Je kunt
je voorstellen dat de beestjes je een flinke schadepost kunnen bezorgen door de kabels en leidingen
van je auto te slopen. Maar ook binnen heb je ze
liever niet, want ze vreten van alles en verzamelen allerlei soorten voedsel, dat dan in hun opslagplaats gaat liggen stinken. Die stank is echt
niet te harden.”

In de oostelijke provincies hebben ze al vele jaren
met overlast van de steenmarter te maken. De
beestjes komen over uit Duitsland, waar ze al decennialang een ware plaag vormen. “Wij krijgen
regelmatig aanvragen om steenmarters te komen
bestrijden”, zegt Ted Debets van Deli Hygiënetechniek die namens Beestjes Kwijt in Limburg actief
is. “Nou ja, bestrijden… Dat mag wettelijk niet”,
zegt hij. “Dus je kunt ze alleen weren, verjagen of
vangen en elders weer uitzetten.”
Verjagen
En zo is het. Steenmarters mogen niet worden
gedood. Eigenlijk mogen ze ook niet worden gevangen, maar in sommige provincies worden er
uitzonderingen gemaakt, omdat de overlast echt
te gek wordt. Die uitzonderingen gelden dan wel
alleen voor gecertificeerde ongediertebestrijders.
“Ik werk met professionele geurstoffen”, zegt
Marco van Hunen van Pestis Imperium, vertegenwoordiger van Beestjes Kwijt in de Achterhoek.
“Daarmee kun je ze verjagen”, stelt hij. “Maar ze
komen gewoon weer terug, dus er is maar één
echte remedie: weren, weren, weren.”
Ruimtes om te slapen, poepen en spelen
Frans Bakker van het Vriezenveense FMB Services
knikt. “Zorgen dat ze je woning of bedrijfspand
niet binnen kunnen komen. Alle gaatjes en kieren dichtmaken, want ze kruipen door gaatjes zo
klein als 5 centimeter.” De steenmarters komen

Gevangen en uitgezet
Traas is voor Beestjes Kwijt operationeel in centraal Noord-Brabant. Zij kregen derhalve ook de
melding uit Den Dungen. “Het was een jonkie”,
zegt Bruers-Martens. “We hebben haar gevangen
met een vangkooi en in een natuurgebied uitgezet. Vervolgens hebben we de klant geadviseerd
over het aanbrengen van wering her en der, zodat
de steenmarter niet terug naar binnen kan komen. Je pand moet echt pot- en potdicht zijn!”
Marco van Hunen weet het zeker: “De steenmarter is er en zal niet meer weggaan. Het is een beschermde diersoort en het beestje mag dus alleen
worden geweerd, verjaagd of gevangen. Dat betekent dat het aantal niet minder zal worden. Integendeel, de populatie zal alleen maar verder toenemen. En dus zullen we er in Nederland steeds
meer last van krijgen.”
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naar binnen omdat ze een schuilplaats zoeken.
Bakker: “De steenmarter leeft solitair en heeft een
eigen territorium. Daarbinnen heeft hij/zij ruimtes
om te slapen, om de behoefte te doen en om te
spelen. Op die laatste plek ligt vaak allerlei voedsel opgeslagen: kleine zoogdieren en eieren vooral. Die liggen daar te rotten en dat stinkt natuurlijk enorm.”

BOO

Het zal je maar gebeuren. Je wilt de stofzuiger uit
de trapkast pakken en ziet in je ooghoek iets wegschieten. Je kijkt nog eens goed en je staart stomverbaasd in twee al even verschrikte ogen. Wat is
dat? Een steenmarter! Het overkwam een inwoner
van het Midden-Brabantse Den Dungen. Wat zegt
dit? Dat de steenmarter oprukt in Nederland! Het
aantal aanvragen tot bestrijding bij de ongediertebestrijders van Beestjes Kwijt neemt schrikbarend
toe.
Een steenmarter wordt zo’n 15 jaar oud en plant
zich jaarlijks voort. Elke worp levert 3-6 nieuwe
steenmartertjes op die na twee maanden op zoek
moeten naar hun eigen territorium. “Met name
in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel,
Gelderland, Limburg en Noord-Brabant zorgen
steenmarters steeds vaker voor overlast en schade
bij zowel particulieren als bedrijven”, weet Merijn Janssen van Beestjes Kwijt. “Maar we zien dat
het beestje oprukt, ook omdat alle nieuwe lichtingen een eigen territorium nodig hebben. En dus
schuift de populatie steeds meer op richting het
westen van Nederland. Het is een kwestie van tijd
voordat ze ook in Den Haag steen en been klagen
over beschadigde auto’s.”
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De steenmarter

Help een steenmarter in de trapkast!

Maar er is ook genoeg te zien, zo kunnen de kleinste wijkbewoners op de foto zittend op een politiemotor, kunnen ze poseren met een ME schild
en wapenstok en is er een informatieve quiz te
maken in het Mobiel Media Lab van de Politie.
Tijdens deze zonnige dag kan je ook creatief bezig
zijn en meehelpen om met stoepkrijt het winkelplein te gaan opfleuren. Voor stoepkrijt zorgen
wij, voor een creatieve inbreng dagen we je graag
uit.

Meer weten over deze leuke dag, volg dan de wijkagenten Ommoord op Instagram en blijf op de
hoogte van deze leuke dag,
@Wijkagenten_Ommoord
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Kunt u zich laten voorlichten rondom woninginbraken en brandpreventie of in gesprek met
de jongerenwerkers van Buurtwerk. Ook verteld
Buurtwerk u graag over de vele leuke activiteiten
in het Huis van de Wijk.

Wil je meer weten over een toffe veelzijdige baan
bij de politie dan staan ook onze wervingscollega’s voor je klaar. Zij kunnen je alles vertellen over
jouw toekomstige droombaan, het selectieproces
en over de opleiding tot politie agent.

BOO

Zaterdag 4 september staan uw wijkagenten Ommoord tussen 10.00 - 17.00 uur voor u klaar op het
winkelplein van winkelcentrum de Hesseplaats te
Rotterdam. Hier kunt u als wijkbewoner in gesprek met uw wijkagent en de handhavers van de
Gemeente Rotterdam.
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Wijkagenten Ommoord

In gesprek met uw Wijkagent.

Aan- en uitschakelen van de boiler.
Indien u een Slimme Meter plus een door Stedin
geplaatste tijdklok voor de boiler heeft. (zie foto)
1), dan bent u al volledig voorzien van al wat nodig is.
Heeft u geen nieuwe tijdklok in de meterkast dan
moet u, ongeacht of u een oude meter of Slimme
Meter heeft, actie ondernemen.
Niets doen is dan geen optie. Uw boiler warmt
dan vanaf 27 september om 23.00 uur niet meer
op en de volgende morgen (en in de toekomst)
heeft u dan geen warm water meer.
Er zijn 3 opties mogelijk:
1. (Handmatig) U kunt zelf met de opwarmknop
op uw eigen boiler elke avond, of zo vaak overdag als uzelf wilt, het opwarmen aanzetten.
2. (Doorlopend) U kunt onze erkende huis-installateur Klenet een doorschakeling in de meterkast
laten maken, waardoor elke gebruikte liter water
uit de boiler automatisch weer bijlaadt. Dat werkt
dus hetzelfde als nu in het weekend, maar dan
de hele week. Dit kost 60 euro, inclusief BTW per
bewoner. Geef u op voor een gezamenlijke opdracht aan Klenet bij Margo Odijk.
3. (Op gewenste tijden) U kunt onze erkende huis-installateur Klenet een kastje (instelbare tijdklok) laten plaatsen, die u zelf naar wens kunt
instellen. Bijvoorbeeld met hetzelfde tijdspatroon,
zoals u tot nu toe gewend bent. Dus om 23.00
uur bijladen van de boiler en een weekend instelling. Dit kost 150 euro, inclusief BTW per bewoner.
Geef u op voor een gezamenlijke opdracht aan
Klenet bij Margo Odijk.
De genoemde prijzen zijn uit onderhandeld en
gelden alleen bij deelname aan een gezamenlijke

De link naar het stappenplan is:
www.stedin.net/slimme-meter/uitschakelen-tf-signaal/in-en-uitschakelen-boiler/stappenplan-boiler-tf-signaal
Er zijn nu bijna veertig bewoners aangemeld voor
deze gezamenlijke actie, maar veel bewoners
hebben nog niet gereageerd. De planning wordt
later gemaakt. U krijgt bericht wanneer Klenet bij
u langskomt. De werkzaamheden duren ca. 1,5 per
appartement.
Met vriendelijke groet,
Margo Odijk
06 44 766 976
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Dag- en nachttarief.
Dit blijft, ook na het wegvallen van het TF-signaal
in stand mits u een Slimme Meter heeft. Heeft
u nog een oude meter dan is de enige oplossing
een Slimme Meter aan te vragen bij Stedin. Wilt u
uw oude meter vervangen voor een Slimme Meter dan graag zelf contact opnemen met Stedin
088 896 39 63 voor een afspraak.

opdracht. U kunt zelf bij de monteur van Klenet
met pin betalen.
Verhuurder Daelmans bekostigt dit niet, omdat
dit niet binnen hun servicepakket valt, dus ook
huurders van Daelmans zullen een keuze hierin
moeten maken.
Wilt u meer informatie, schroom niet om uw coördinator of bestuurslid in uw ingang te benaderen, maar loop eerst het stappenplan van Stedin
door om uw eigen situatie in de meterkast te onderzoeken.

BOO

In de afgelopen tijd berichtten wij u al over de ophanden zijnde verdwijning van het TF signaal voor
het opwarmen van de boilers en het aansturen
van het dag- en nachttarief.
We hebben daar veel vragen over gehad. Dus nogmaals een uitleg en advies wat te doen.
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Belangrijk bericht

Verdwijning TF signaal voor opwarmen
boilers
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Ommoord Informatiepunt

Ommoord Informatiepunt is bereikbaar!

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.
Via ons kantoor en informatiepunt in de hal van
wijkgebouw de Romeynshof zijn wij voor iedereen
bereikbaar en helpen wij ook bewoners aan informatie over Ommoord.

Geopend van maandag t/m
vrijdag 13.30 t/m 15.30
Telefoon: 010-420 65 76
Email: info@boo.nl
Website: www.boo.nl
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OmmoordNieuws Facebook

Meer nieuws op de Facebookpagina van de
Bewonerorganisatie Ommoord.
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Vind je het leuk om met Facebook te
werken? Ommoord Nieuws zoekt versterking van het Facebookteam.
Stuur een email naar info@boo.nl en wie
weet ga jij Ommoord van nieuws voorzien. Wij zijn benieuwd...
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