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Op 4 mei heeft de Bewoners Organisatie Om-
moord een vraag naar Geldmaat gestuurd over de 
verwijderde geldautomaat van de ING. 

In Ommoord zijn 2 winkelcentra te weten Hesse-
plaats en de Binnenhof die 2 kilometer uit elkaar 
liggen. Op de Hesseplaats zijn twee Geldmaat au-
tomaten geplaatst. 
Er is tot voor kort altijd een ING-geldautomaat 
geweest in het winkelcentrum de Binnenhof waar 
intensief gebruik van werd gemaakt. 
De Binnenhof heeft een verzorgingsgebied van ca. 
tienduizend inwoners, waarvan vele ouderen zijn 
die mobiliteitsproblemen hebben. Winkelcentrum 
Hesseplaats is voor hen vaak een onbereikbaar lo-
catie. 
De ondernemers in het winkelcentrum de Binnen-
hof, krijgen hierover dagelijks klachten en vragen!  

Geldautomaat Binnenhof 

De BOO heeft Geldmaat verzocht om een (of 
meerdere) geldautomaten te plaatsen in de 
Binnenhof. 

Geldmaat laat het vol-
gende weten:

Geldmaat gaat een automaat plaatsen bij winkel-
centrum de Binnenhof. Op onze website staat een 
planning waar alle veranderingen in uw omgeving 
kenbaar worden gemaakt. 

De Binnenhof staat ook op deze planning. Dit is 
een dynamische planning, exacte data zijn nog 
niet bekend.  
Zodra de automaat beschikbaar is, verschijnt deze 
als zodanig op onze locatiewijzer. 

Foto: website Geldmaat

https://www.geldmaat.nl/geldautomaten/planning/rotterdam
 
https://www.locatiewijzer.geldmaat.nl/?search=Binnenhof,%20
Rotterdam,%20Nederland



Blikjes, plastic, peuken, 
folie, verregend karton, 
patatzakjes, misschien 
zelfs deze krant ... nie-
mand vindt het fijn als je 
straatje wordt ontsierd 
door zwerfvuil. Dan kun 
je natuurlijk telkens aan 
de bel trekken bij de ge-
meente en hopen dat het 
snel wordt opgeruimd. 
Maar het is veel slimmer, sneller en gezelliger om 
met je buren een schoonmaakbende te starten en 
regelmatig de bezem door de straat te halen. Je 
straat knapt ervan op en je leert elkaar ook gelijk 
beter kennen.

Opzoomer Mee helpt elke schoonmaakbende.

Actiekaart 125 euro om het leuk te houden.  
Als je gaat schoonmaken, heb je natuurlijk 
schoonmaakspullen nodig. Iedere schoonmaak-
bende ontvangt een schoonmaakpakket met 
bezems, vuilniszakken, handschoenen, grijpertjes 
en een vuilniszakring. Na verloop van tijd kun je 

Start een schoonmaakbende

uiteraard je schoonmaakpakket aanvullen als 
spullen op of versleten zijn.  

Iedere schoonmaakbende ontvangt een actiekaart. 
Op deze kaart houd je de schoonmaakacties bij. 
Je kaart is vol als je vijf keer hebt schoongemaakt. 
De kaart wissel je in voor 125 euro. Van dat be-
drag kun je de gezelligheid tijdens nieuwe schoon-
maakacties betalen zoals koffie, thee, limonade, 
wat te eten of kleine attenties voor bewoners die 
trouw meedoen. Je kunt twee keer per kalender-
jaar een volle actiekaart inwisselen.

Veilig schoonmaken tijdens corona
Als je in je straat aan de slag gaat, zorg je natuur-
lijk dat het schoonmaken veilig gebeurt en op an-
derhalve meter. Met duidelijke afspraken lukt dat 
prima. 

Bij de Cordell Hullplaats is de schoonmaakbende 
gesplitst. Maandag komen de vuilprikkers in actie 
en dinsdag de bladvegers. “Op grote afstand van 
elkaar wordt er schoongemaakt. iedereen neemt 
een deel van de straat onder handen’’.
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Concerten op De Blijde Wei

Nu de coronamaatregelen langzamerhand versoe-
peld worden, hoopt de Werkgroep Ommoordse 
Veld Open & Groen in juni te kunnen starten met 
de tiende editie van onze zondagmiddagconcer-
ten. De kinderboerderij is weer open en we ver-
wachten dat een muzikale voorstelling in de bui-
tenlucht 13 juni is toegestaan. We weten nog niet 
hoeveel personen aanwezig mogen zijn en of we 
nog met aanmelding vooraf moeten werken.

Het concert dat voor mei gepland stond is ver-
schoven naar eind augustus. 

 Als alles verder volgens plan verloopt, is het pro-
gramma als volgt: 

13 juni Klezbez 

11 juli Nice ‘nd easy, Margot van Tilborg en Ab 
den Haan, standaardjazzmuziek, in het kader van 
North Sea Round Town 

8 augustus Waldin Roes, Bert Nicodem, Ruud Ber-
gamin, met o.a. Franse chansons 

29 augustus gitaar- en celloduo Jeroen & Eline 

12 september Vrouwenkoor De Sirenen
Veel talent uit eigen wijk dit jaar en vanwege co-
rona geen grote orkesten.
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Omdat dit jaar ons tiende seizoen is wilden wij 
iets extra’s doen. Bij de inloop van 14.30-15.00 uur 
geven we een podium aan jong talent uit onze 
wijk. Op 13 juni is dat een meidenzangtrio onder 
leiding van Willem Blonk.

Op onze blogpagina http://ommoordseveld.boo.nl/ 
houden wij u op de hoogte van de stand van za-
ken en leest u, zodra wij het weten, of het geplan-
de concert door mag gaan en of u zich aan moet 
melden of niet.O
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Rotterdam-Ommoord heeft een hospice! Op 22 april 
opende Hospice IJsselPolder de deuren al voor de eer-
ste bewoners en op 29 april vindt de officiële opening 
plaats van dit huis van warmte, liefde en aandacht.

‘Hospice IJsselPolder is een unieke plek in de 
wijk’, vertelt manager Els Imthorn. ‘Er is de laat-
ste maanden heel hard gewerkt om de vier bewo-
nerskamers van het voormalige kantoorpand de 
sfeer te geven die past bij een bijna-thuis-huis. We 
zijn blij en trots dat dit tot stand is gebracht.’
In Hospice IJsselPolder kunnen mensen in de laat-
ste levensfase het leven op geheel eigen wijze af-
ronden. Inmiddels is een team van ca. 50 vrijwil-
ligers beschikbaar om in dit huis aan de slag te 
gaan. Zorgvrijwilligers, kookvrijwilligers, taakvrij-
willigers, coördinatoren én professionele zorgver-
leners: ze zullen aandacht en ondersteuning bie-
den waar gewenst en waar nodig. Ze zullen er zijn 
met kennis, kunde en liefde.
Op hebben 22 april hebben de 
eerste bewoners hun intrek geno-
men in de sfeervol ingerichte ka-
mers van het pand aan de Thomas 
Mannplaats. Op die dag hebben Els 
Imthorn (IJsselPolder) en Mariska 

Hospice IJsselPolder opent deuren 

van Oosten (Aafje Thuiszorg) ook een samenwer-
kingsovereenkomst getekend. Aafje zal, in nauw 
overleg met de huisartsen en andere professio-
nals, de thuiszorg in het huis op zich nemen.
Op 29 april vindt de officiële opening plaats: een 
bijzondere dag in de geschiedenis van IJsselHospi-
ces (waar IJsselPolder een onderdeel van is).  Het 
wordt een feestelijk moment dat door de geno-
digden via Zoom gevolgd zal worden. De huisart-
sen mevrouw Filian Looman en de heer Hans Ham 
zullen de opening verrichten.
Voor meer informatie: Hospice IJsselPolder | 
www.hospiceijsselpolder.nl | info@hospiceijssel-
polder.nl | 0103182821).
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Gefeliciteerd, Vereni-
ging Kunstkring Prins 
Alexander is genomi-
neerd voor de Verkie-
zing Club van het Jaar. 
Jullie club maakt daar-
mee kans op de titel 
in de gemeente Rot-
terdam, de provincie 
Zuid-Holland en mis-
schien wel de landelijke titel. 

Het is een uitdagend jaar geweest voor alle sport-
clubs en cultuurverengingen. Desondanks was de 
veerkracht groter dan ooit en namen veel clubs 
mooie initiatieven om de verbondenheid met de 
leden en de buurt te behouden. Zet Vereniging 
Kunstkring Prins Alexander in de schijnwerpers en 
laat jullie veerkracht zien. Juist in deze tijd verdie-
nen jullie dit podium! 
Ben je geen bestuurslid? Laat dan het bestuur van 
jullie club weten dat Vereniging Kunstkring Prins 
Alexander is genomineerd voor de verkiezing Club 
van het Jaar.

Hoe het werkt voor Vereniging Kunstkring Prins 
Alexander 

Het publiek kan tot 24 mei op Vereniging Kunst-
kring Prins Alexander stemmen via https://www.
clubvanhetjaar.nl/-cultuurclub-rotterdam-2. Com-
municeer deze link met jullie leden en achterban 
om zoveel mogelijk stemmen te werven. Daar-
naast kun je hier gebruik maken van gratis pro-
motiemateriaal, zodat jullie nominatie nog meer 
opvalt. 

De Gemeentewinnaars worden bepaald op ba-
sis van het aantal stemmen. Je hebt minimaal 50 
stemmen nodig om in aanmerking te kunnen ko-
men voor de titel van gemeentewinnaar. 

De jury kiest vervolgens per provincie uit de top 
5 van gemeentewinnaars (top 5 op basis van het 
aantal stemmen) de provinciewinnaar. In deze 
fase gaat het om de opgegeven motivatie waarom 
jouw club ‘Club van het Jaar’ zou moeten worden. 

Dit jaar introduceren we een ‘wildcard’ voor een 
sportclub én een cultuurvereniging. Deze clubs 

Verkiezing Club van het Jaar 2021

worden gekozen 
door de jury op 
basis van de op-
gegeven motiva-
tie waarom zij de 
titel ‘Club van het 
Jaar’ verdienen. 
Hierbij kijken we 
naar de getoonde 
veerkracht en gave 

initiatieven die het afgelopen jaar ondernomen 
zijn. Het aantal verkregen stemmen is hierbij niet 
relevant. 

De vakjury kiest uiteindelijk de landelijke winnaar 
in de categorie sport en cultuur. Als winnaar ont-
vang je naast erkenning en waardering voor al het 
moois dat op jullie club plaatsvindt, een master-
class naar keuze van een expert en een professio-
nele promovideo om Vereniging Kunstkring Prins 

Alexander extra in de schijnwerpers te zetten. 
Lees hier meer over de verkiezing. 
https://www.clubvanhetjaar.nl/verkiezing
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PERSBERICHT 
Rotterdam, 12 mei 2021 
 
Eurovisie Songfestival project #UPStreetRotterdam in de 
Markthal! 
 

               
 
Het project #UPStreetRotterdam is een initiatief van Stichting Hiphop In Je Smoel en verbindt 
street-art met het Eurovisie Songfestival. Deze maand is er een expositie van Studio Yasja 
speciaal voor dit project ingericht in de Markthal. Daarnaast hebben zeven kunstenaars een 
ontwerp voor de Embrace-magneet gemaakt, die tijdens deze Eurovisie maand in de Markthal te 
verzamelen zijn.  
 
Iedere maand brengt Stichting Hip Hop In Je Smoel in samenwerking met de Markthal een nieuwe 
expositie naar je toe. Rotterdam staat deze maand in het teken van het Eurovisie Songfestival en 
daarom verbinden we art met deze nieuwe expo aan Eurovisie onder de vlag van project UP Street 
Rotterdam. Dit is een initiatief van Stichting Hip Hop In Je Smoel, die mede-organisator is voor Host 
City Rotterdam. Zij maken zich al jarenlang sterk voor de hiphopcultuur en daarmee ook street art in 
Rotterdam.  
 
Studio Yasja 
De kunstenares Yasja Ligtelijn van Studio Yasja is één van de kunstenaars die gevraagd is deel te 
nemen aan Up Street Rotterdam. Yasja Ligtelijn heeft een aardig CV opgebouwd van bekende 
schilderijen, murals en projecten door heel Europa. Haar werk bestaat uit donkere, maar tegelijkertijd 
levendige schilderingen waarin inspirerende en dappere personages centraal staan. De gewaagde 
expositie brengt zaken zoals diversiteit, gelijkheid en maatschappelijke omgevingsinvloeden aan het 
licht. De schilderijen hebben namen zoals 'Equality', 'Uplifter' en 'ik lust je rauw'. De expositie is te 
bezichtigen in de Markthal, unit 89 en 91, tot eind mei 2021. 
 
The Embrace-magneten: collect 'em all! 
Daarnaast kunnen liefhebbers op jacht naar speciale collector's items! Zeven kunstenaars hebben een 
ontwerp aangeleverd voor de Embrace-magneten. Vanaf heden kan men in en rondom de expositie van 
Studio Yasja in de Markthal op zoek naar deze speciale magneten. Fans van het Eurovisie Songfestival 
en van straatkunst kunnen zo proberen om de hele set bij elkaar te sprokkelen. Zo is er onder andere 
een Studio Yasja magneet te vinden, een magneet van Tymon de Laat en als laatste is het inmiddels 
iconische shuriken-logo van Hiphop In Je Smoel toegevoegd aan de collectie. De magneten zijn niet te 
koop en alleen beschikbaar in de aanloop naar het Eurovisie Songfestival. Let op: De magneten zijn te 
verzamelen op doordeweekse dagen in de Markthal, omdat het dan rustiger is.  
 
 
UP Street Rotterdam is een onderdeel van het Citydressing Host City Rotterdam, Eurovision Song 
Contest 2021. Mogelijk gemaakt door Havenbedrijf Rotterdam. Kijk voor het complete programma op 
www.openuptorotterdam.eu. 
 



Ouderenwandeling in Ommoord:
‘Twee fietspaden worden deels wandelpad’
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me mate gedacht aan de fietsers – de fietspaden 
zijn redelijk breed maar er is minder stilgestaan 
bij de voetgangers.”

Margo Odijk: “We hebben voorgesteld om bij het 
Briandpad en aan de Alexanderlaan voorlopig een 
bord te plaatsen naast het rechterdeel van het 
fietspad waarop staat ‘aanbevolen wandelpad’. 

Daarnaast gaat de gemeente op termijn ook een 
smalle groenstrook plaatsen op de plek waar nu 
de witte strepen op het fietspad staan en zo het 
fietspad – dat wel drie meter breed is- scheiden 
in twee aparte banen. De linkerbaan is dan voor 
de fietsers en de rechter voor de voetgangers. Dat 
is veel beter natuurlijk.” Frits Lohuis vult aan: 
‘’Het idee is om de belijning van het fietspad aan 
te passen en een witte lijn, oftewel een sugges-
tiestrook, voor de voetgangers aan te brengen.  
Hiervoor moeten de collega’s van afdeling Mobi-
liteit (voormalig Verkeer en Vervoer) nog wel hun 
goedkeuring geven.”

Makkelijker begaanbaar pad
“Er is een sterk verouderd voetpad aan de Wilson-
weg,” zegt Tonnie Blom. ‘’En in de buurt waar ik 
woon is een slecht voetpad. Als ik bij de Nansen-
plaats het singel af ga, dan kom ik bij een brug-
getje en het is moeilijk om met een rollator over 
dat bruggetje te gaan. Dat is ook niet zo gek. Deze 
wijk bestaat al 50 jaar! Dat zie je wel aan de pa-
den af. De gebiedsbeheerder, Frits Lohuis, die ook 
mee was bij de schouw, zei dat hij het zou opne-
men in de klachtenlijst en dat hij de gemeente zal 
vragen of daar kan worden geasfalteerd. 

Ommoord- Woensdag 31 maart heeft een aantal 
senioren een schouw gehouden in de Rotterdamse 
wijk Ommoord. Het doel was de gemeente verbe-
terpunten aan te dragen zodat ouderen zich mak-
kelijker door deze wijk kunnen bewegen. 

Fietsen op de wandelroute
Wandelaar Margo Odijk: “We moesten de geplan-
de ouderenwandelroute wel fietsen want het 
gaat om een groot ge-
bied.” Tonnie Blom vult 
aan: ”Het was vermoeiend 
maar leuk.” Margo Odijk 
knikt. “Het was hartstikke 
leuk om deze toekomstige 
‘plusroute’ door Ommoord 
te fietsen, want het was 
prachtig weer. Wel poepie 
warm natuurlijk. Gelukkig 
had ik wat koude blikjes 
cola mee.” Tonnie Blom: 
‘’Bovendien was het de 
moeite waard. We hebben 
veel verbeterpunten geno-
teerd.”

Rollatorvriendelijke route
 ‘’Soms zijn we gestopt om 
even te overleggen,” legt 
Margo Odijk uit. ‘’Ik heb 
veel met Tonnie gesproken. 
Ik vroeg Tonnie dan: ‘Zie jij jezelf nu hier met je 
boodschappentas langslopen?’ Nou ik niet!” (Zie 
foto Jan van der Ploeg).  

“We hebben een nauwkeurige schouw gehouden. 
Het was nuttig om te doen,” zegt Peter Buisman. 
‘’ Ik heb vier kleine dingetjes verzonden via de 
Beter Buiten-app. Dan steekt er bijvoorbeeld een 
stoeptegel uit waar je met je rollator tegenaan 
loopt. De gemeente heeft laten weten die klach-
ten meteen te behandelen.”

Nieuw voetpad
“We hebben ook om grotere veranderingen ge-
vraagd,” legt Peter Buisman uit. ‘’Zo zijn er twee 
fietspaden waar veel mensen op lopen. Eén bij het 
Briandpad en een bij het fietspad aan de Alexan-
derlaan.” Margo Odijk vult aan: “Dat zijn twee 
fietspaden waar geen wandelpaden in de buurt 
zijn. Dit heeft tot gevolg dat wandelaars daar in 
kolonne op het fietspad lopen. “

Frits Lohuis, projectleider Plus- en Ouderenrou-
tes en Beheerder Buitenruimte in Rotterdam: ‘’Ik 
schrok daar wel van. Dat er zoveel voetgangers en 
mensen met kinderwagens en invalidewagens op 
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af.”

Vorig jaar was er ook al een zogenaamde ‘schouw’ 
in Ommoord. Ook in Prinsenland en Lageland is 
er vorig jaar een geweest. Een groot deel van de 
suggesties voor verbeteringen van dat jaar is in-
middels doorgevoerd. Aan sommige verbeteringen 
werkt de gemeente nog. Verder is er afgelopen 
maand een schouw geweest in de Rotterdamse 
wijken IJsselmonde, Lageland en Hoogvliet. In de 
wijk Crooswijk is er maar liefst twee keer een ou-
derenwandeling geweest in de afgelopen weken. 
Frits Lohuis zal ook deze lente nog een tweede 
ronde voor Hoogvliet, die start in de buurt Boom-
gaardshoek, inplannen.

Binnenkort komt er nóg een schouw in Ommoord. 
“We hebben nu alleen de wandelroutes binnen 
de ruit waar de flats staan bekeken,” legt Margo 
Odijk uit. ‘Frits Lohuis zei het handig te vinden 

om nog zo’n wandeling te maken buiten de ruit, 
waar de laagbouwhuizen staan. Dat gaan we over 
een paar weken doen.” Tonnie Blom: ‘’Over een 
paar weken pas, hoor. Dan gaan we wel weer. Ik 
moet nu eerst even uitrusten. Ik heb ruim twee 
uur gefietst!”

De plusroutes voor ouderen zijn onderdeel van 
de activiteiten om van Ommoord een nog senior-
vriendelijker wijk te maken.

Door Daniëlle Smaling, senior communicatieadviseur 
Ouder en Wijzer bij de gemeente Rotterdam



Rechtstreex 'van de boer' opent afhaalpunt in
Zevenkamp

Rotterdam, 12 mei 2021 - Vanaf 20 mei kunnen mensen uit omgeving Ommoord en 
Zevenkamp iedere donderdag de lekkerste streekproducten afhalen in de buurt. Laura 
Bartels start een Rechtstreex-punt nabij Wollefoppenpark.

Het pop-up afhaalpunt wordt wekelijks opgebouwd in ‘t Groene Stekkie, gelegen in de 
bijzondere Taka Tuka tuin. Dit prachtig stukje groen wordt beheerd door buurtinitiatief 
Wollefoppengroen & Co. Eerder legden betrokken buurtbewoners hier het Eetbaar Park aan.

Laura Bartels is al een ervaren wijkchef; sinds eind 2018 runt ze het afhaalpunt in Ommoord. 
Ze is kijkt uit naar de opening van haar tweede locatie. ‘Niet alleen de missie van 
Rechtstreex is belangrijk, maar ook de blije en tevreden gezichten van mijn klanten. Ik vind 
de persoonlijke aandacht voor de klanten en het contact met elkaar erg belangrijk. Dat maakt 
het werken bij Rechtstreex altijd een feestje.’

Klanten kunnen hun lokale favorieten online bestellen bij Rechtstreex Zevenkamp voor 
maandagochtend 10:30u en dan op donderdagen tussen 15:30u en 18:00u afhalen. Kijk 
voor meer informatie en bestellen op rechtstreex.nl/zevenkamp

Over Rechtstreex: Rechtstreex bouwt samen met een netwerk van klanten en leveranciers 
een alternatieve, sociale voedselketen. In de praktijk betekent dat een eerlijke prijs voor 
iedereen, geen voedselverspilling, transparantie en toegang tot gezond en lekker voedsel 
dat met aandacht geproduceerd is door boeren en makers binnen 50 km van Rotterdam.

-- Einde bericht --

Noot voor de redactie
Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op met Tessa via tessa@rechtstreex.nl 
of met Laura via zevenkamp@rechtstreex.nl. Voor meer informatie over Rechtstreex: bezoek 
de website of bel/WhatsApp: 06-16066315.
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In gesprek met de wijkagenten

Op zaterdag 22 mei 2021 staan de wijkagenten 
Ommoord voor u klaar om samen met handhavers 
van de gemeente Rotterdam al uw vragen te 
beantwoorden. 

Tussen 10.00 - 17.00 uur kunt u de wijkagenten 
vinden op de locaties: 

Winkelcentrum Binnenhof (ingang metrostation) 

Winkelcentrum Hesseplaats (op het grote plein) 

Naast een gesprek met de wijkagent, kunnen kin-
deren op de foto met een politieauto of -motor en 
hebben we een leuke goodie voor de kinderen. 

Ook staat de brandweer op de Hesseplaats voor u 
klaar om uw vragen over brandveiligheid te beant-
woorden. 

Heeft u een vraag die niet tot 22 mei kan wach-
ten, dan kunt u via de website politie.nl, mijn 
buurt, uw straat invoeren en zien welke 
wijkagent uw aanspreekpunt is en kunt u deze 
direct een berichtje sturen. Liever telefonisch con-
tact dan kunt u via 0900-8844 een berichtje laten 
versturen naar uw wijkagent. 

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van 
de wijkagenten Ommoord dan kunt u ze volgen 
via het sociale media account  
Instagram - wijkagenten_ommoord of via  
twitter @WA_Ommoord 
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De golven van de Rotte
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V
an

 W
at

er
 W

et
en De afgelopen weken heeft de Ommoordse kun-

stenares Roza Dzhakova een muurschildering ge-
maakt op de westgevel van het complex Galema 
aan de Nansenplaats.
Roza is lid van de Kunstkring Prins Alexander en 
de muurschildering wordt na oplevering beheerd 
door de Bewonersstichting De Witte Bollen. Zo is 
er een mooie samenwerking ontstaan, die naar 
verwachting straks in meer kunstuitingen in de 
buitenruimte kan worden ingezet.
De muurschildering op bijna 6 meter hoogte geeft 
de golven van de Rotte weer en een klein liniaal-
tje naast deze golven vermeldt het NAP-niveau. De 
Galema flat ligt 5,5 meter onder NAP.

De muurschildering is onderdeel van een groter 
geheel met als werktitel “Van Water Weten”. In 
het Ommoordse Veld komen meer onderdelen die 
samen een informatief en educatief geheel vor-
men om mensen bewust te maken van het belang 
van goed waterbeheer. Er werd al een digitale be-
levenisroute in het Ommoordse Veld gerealiseerd. 

Met de muurschildering is het 2e onderdeel van 
het project “Van Water Weten” een feit. Een der-
de, nog te realiseren, onderdeel is een kijker op de 
Rottedijk, zodat je staande bij het echte water van 
de Rotte de golven van de muurschildering kunt 
zien, die aangeeft hoe hoog het water zou komen 
.... als de Rottedijk er niet was. Binnen het project 
“Van Water Weten” zijn nog diverse andere deel-
projecten gepland, die de komende jaren worden 
gerealiseerd. Er is i.v.m. Corona geen feestelijke 
onthulling gepland, maar met de Kunstwandeling 
Ommoord, deze zomer, zal er extra aandacht zijn 
voor deze muurschildering, die toegevoegd wordt 
aan de Ommoordse buitenkunst onder beheer van 
Stichting De Witte Bollen. Het realiseren van deze 
muurschildering werd mede mogelijk gemaakt 
door de bereidwillige medewerking van VVE Nan-
senplaats (eigenaar van het Galema Complex) en 
een subsidie van de Gemeente Rotterdam via Op-
zoomer Mee.

Inlichtingen :
Peter Buisman, 06 44 360156
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Bewoners Organisatie Ommoord

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.

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

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 momenteel
gesloten i.v.m. de corona maatregelen. 
We houden u op de hoogte zodra het weer wordt 
geopend.
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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 ver-

sterking van het Facebookteam.

Stuur een email naar info@boo.nl en wie 

weet ga jij Ommoord van nieuws voor-

zien. Wij zijn benieuwd...

https://www.facebook.com/OmmoordNieuws/
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