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De dierenbescherming zoekt collectanten

De Dierenbescherming zoekt collectanten voor
haar jaarlijkse collecteweek. De collecteweek van
de Dierenbescherming vindt ieder jaar plaats in
de week van Dierendag. Dit jaar is dat van
2 t/m 8 oktober. In het hele land gaan collectanten langs de deuren met een collectebus.

de opbrengst om dierenleed te voorkomen. Juist
daarom is het belangrijk dat er collectanten bij
komen! Aanmelden kan op de website van de Dierenbescherming:
www.dierenbescherming.nl/collecte

Elk jaar hebben tienduizenden dieren in Nederland hulp nodig. Ze zijn verwaarloosd, mishandeld, gedumpt of gewond. Tijdens de jaarlijkse
collecteweek van de Dierenbescherming zetten
collectanten zich in om geld op te halen, zodat de
Dierenbescherming deze dieren kan opvangen en
helpen. Ook wordt er hard gewerkt aan preventie;
het voorkomen van dierenleed bijvoorbeeld door
voorlichting en begeleiding van mensen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met:
Het collecteteam / T 088 811 3000 (optie 2) /
collecte@dierenbescherming.nl

Word collectant
Om het werk te kunnen bekostigen is de Dierenbescherming afhankelijk van leden, donateurs en
gulle gevers. De collecte speelt daarbij een belangrijke rol. Hoe meer collectanten, hoe groter

Er volgen nog drie concerten.
Op 10 juli speelt het Delfts dansorkest jazz in het
kader van North Sea Round Town.
Op 14 augustus volgen Franse chansons van Waldin Roes, Bert Nicodem en Ruud Bergamin.
Op 11 september komt het Rotterdams Jeugd Symfonieorkest, 45 talentvolle jonge musici in de leeftijd van 8-14 jaar.
Wij hebben veel jeugd dit jaar!
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Het concert is gratis, met dank aan de gebiedscommissie Prins Alexander, het is van 15.00-16.00
uur en voor wie niet goed kan lopen rijdt de bus
van Gro-up Buurtwerk. Onze vrijwilligers De bus
start om half drie bij de Hesseplaats en rijdt daarna via de metrohalte Romeynshof en De Kip naar
de Blijde Wei. De Blijde Wei is te bereiken via de
President Wilsonweg en het Kikkerpad.
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Na de succesvolle start van het seizoen 2022 op 8
mei met Orkestvereniging Wilton is op 12 juni het
tweede zondagmiddagconcert op De Blijde Wei.
Deze keer is jong talent uit Ommoord te gast onder leiding van Willem Blonk.
Willem Blonk is in Ommoord zeer bekend. Hij is
in de Open Hof dirigent van de Open hof Cantorij,
Kindercantorij Open Hof, het Oecumenisch Seniorenkoor en Koor Hemelsbreed. Hij studeerde
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag
schoolmuziek, kerkmuziek en orgel.
Mede dankzij zijn stimulerende en bestuurlijke
invloed zijn in Rotterdam-Ommoord de Stichting
Open Hof Muziek en een bloeiende concertserie
ontstaan.
Daarnaast heeft hij een lespraktijk opgebouwd als
leraar orgel, piano, muziektheorie en koorzang.
Zingschool Open Hof, voor kinderen, is zijn jongste initiatief op educatief gebied.
Deze middag begeleidt hij beginnende en gevor
derde zangtalenten op gitaar en piano.
Eerst is het de beurt aan de Kindercantorij Open
Hof. Heel toepasselijk zingen zij dierenliedjes.
Daarna komen drie jonge zangeressen die we
vorig jaar al even in juli in het voorprogramma
mochten horen. Eerst zongen zij samen in de kindercantorij, nu vormen zij een talentvol zangtrio.
Het zijn Fleur Dekker, Lara en Linde van den Berg.
Op het programma staan driestemmige arrangementen van klassieke muziek en popmuziek (o.a.
Elvis Presley en Caro Emerald)
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Zondagmiddagconcert Ommoordse Veld

Zondagmiddagconcert in het Ommoordse
Veld op 12 juni met talent uit Ommoord

Voor het vierde jaar op rij slaan Natuur & Milieu, waterschappen, NIOO-KNAW en ASN Bank de
handen ineen voor een groot landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit. Niet overal in Nederland is de waterkwaliteit goed, zoals ook bleek uit
het burgeronderzoek van voorgaande jaren. Goede
waterkwaliteit is belangrijk voor
mensen, dieren en planten.
In en rond schoon en gezond
water groeien verschillende
oever- en waterplanten
en leven veel soorten
bodem- en waterdiertjes. Iedereen die
benieuwd is naar
de kwaliteit van
een watertje in de
buurt kan dit keer
een plek doorgeven via
www.vangdewatermonsters.nl.
Daar is onder meer ook
een quiz te vinden om je
kennis over waterkwaliteit
te testen. Burgerwetenschappers - getraind door
professionals – en NIOO-KNAW gaan de genomineerde plekken onderzoeken.
Oorzaken vervuiling.
Onder andere bestrijdingsmiddelen, verf- en
medicijnresten in water, mest en riool overstorten zijn veroorzakers van slechte waterkwaliteit.
Burgers, overheid en bedrijven kunnen allemaal
een bijdrage leveren aan een goede waterkwaliteit. ‘We willen iedereen bewust maken

Bijdrage burgers waardevol voor waterschappen
De waterschappen werken eraan het water te beschermen en de waternatuur te stimuleren en ze
houden de waterkwaliteit van grote wateren
voortdurend in de gaten. Omdat alle wateren met
elkaar in verbinding staan, is goede waterkwaliteit overal belangrijk. In een waterrijk land
als Nederland is het ondoenlijk om structureel de
kwaliteit van kleine wateren te meten. Daarom is
een bijdrage van burgers aan dit onderzoek
erg waardevol. Ook scholen gaan in deze Watermonstercampagne aan de slag
met het onderwerp, via
E-learning en een
praktijkles.
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DE WATERKWALITEIT IN DE KLEINE WATEREN IN
NEDERLAND WORDT NIET STRUCTUREEL GEMETEN. DEZE WATERTJES ZIJN ECHTER WEL HEEL
BELANGRIJK VOOR DE LEEFOMGEVING VOOR
VOGELS, INSECTEN, VISSEN EN PLANTEN. VANAF VANDAAG KAN IEDEREEN EEN SLOOT, VEN OF
GRACHT NOMINEREN VOOR ONDERZOEK. EEN
GROOT DEEL VAN DEZE PLEKKEN ZAL DEZE ZOMER
ONDERZOCHT WORDEN OP WATERKWALITEIT MET
BEHULP VAN BURGERWETENSCHAPPERS. NOMINATIES KUNNEN MET EEN FOTO WORDEN DOORGEGEVEN VIA VANGDEWATERMONSTERS.NL.

van wat hij of zij kan doen om het water schoon
en gezond te houden. Ook spreken we de politiek
aan op meer concrete maatregelen voor verbetering van de waterkwaliteit. Informatie over de
stand van de waterkwaliteit helpt daarbij’, licht
Rob van Tilburg toe, directeur Programma’s van
Natuur
& Milieu.

BOO

NOMINEER EEN SLOOT VOOR ONDERZOEK NAAR
WATERKWALITEIT
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Waterkwaliteit in de gaten houden

Burgers kunnen helpen waterkwaliteit in de
gaten te houden
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Ommoord Informatiepunt

Ommoord Informatiepunt is
weer 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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