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Een van onze verslaggevers is Truus de Kwaadsteniet. Tijdens het interview wordt door haar niet alleen geluisterd en ge-schreven, maar  ze is ook  geïnteresseerd in wat de mensen doen. Hier laat ze zich uitleggen hoe het spel  gespeeld moet worden. Ook u kunt dit gratis proberen in de Wion hal (bij het Metro station Binnenhof) www.indoor-bowls-club-rotterdam.nl  

Verder is ze als vrijwilligster op dinsdag een vast gezicht bij het info punt van de Bewonersorganisatie Ommoord (BOO) in de Romeynshof Telefoon: 010-4206576

Wilt u op de hoogte blijven van wat er zoal gebeurt in Ommoord meld u dan aan bij info@boo.nl   t.a.v. Jan Kluiters secretaris
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Beste lezers,

Deze nieuwe uitgave van Nieuws Ommoord staat in het teken 

van “ wonen in Ommoord”

Ja Ommoord is inmiddels al weer ruim 50 jaar een begrip als 

fi jne woonplek. De wijk kenmerkt zich door een overvloed aan 

groen en is gelegen aan de boorden van de Rotte, hierdoor is 

de landelijke omgeving intact gebleven. Het Ommoordse veld is 

een mooi wandelgebied waar de natuur de overhand heeft. Ook 

de hierin gelegen kinderboerderij is uniek in zijn soort waar 

in de zomer de concerten zoals georganiseerd door een van de 

werkgroepen van de BOO inmiddels een niet meer weg te den-

ken plaats hebben ingenomen. Ook wat voorzieningen betreft 

is Ommoord rijk bedeeld , alle grote supermarkten en winkelke-

tens hebben zich er gevestigd waardoor er een hele grote keuze 

is. Op het gebied van sport en cultuur is er eveneens voldoende 

te doen. De Romeynshof biedt regelmatig optredens van be-

kende artiesten en het is te hopen dat deze voorziening voor 

de wijk behouden blijft. Ik denk dat de meesten van u het met 

mij eens zijn dat Ommoord een fi jne woonomgeving is en moet 

blijven. Als wij ons allemaal blijven inzetten voor een goede to-

lerante samenleving en optimaal gebruik maken van buurt apps 

enzovoort zal dit de veiligheid ook ten goede komen. De BOO 

heeft inmiddels ruimte voor nieuwe , vooral jongere , vrijwil-

ligers en eventueel bestuursleden. Heeft u belangstelling......? 

kom dan eens langs bij het infopunt in de Romeijnshof of stuur 

een mail naar info@boo.nl

Nico Nekeman, hoofdredacteur. 

Nico Nekeman

hoofdredacteur Nieuws Ommoord
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In 2007 presenteert de gemeente Rotterdam de 

Stadsvisie, een ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 

tot 2030. Rotterdam wil aantrekkelijke woonmilieus 

voor mensen met een hoger inkomen, zodat zij niet 

wegtrekken naar de groene randgemeenten. In Om-

moord en Zevenkamp liggen volgens de Dienst Stad-

sontwikkeling nog een paar stukjes groen waar het 

mooi wonen is, daar worden dure eengezinswonin-

gen gepland. Volgens de nota om nieuwe kansen te 

bieden voor de wijk, maar daar blijken de bewoners 

toch heel anders over te denken. 

Pas in een heel laat stadium, vlak voor de ge-

plande behandeling in de gemeenteraad, kom ik 

achter de plannen voor bebouwing van het Om-

moordse Veld. Niemand in mijn directe omgeving 

weet ervan en kan het geloven. Na het bezoek 

aan een bijeenkomst waar de toenmalig wethou-

der, Hamit Karakus, de plannen toelicht, besef ik 

dat het bittere ernst is. 

De volgende dag richten we met buurtgenoten 

een actiegroep op. Zonder enige ervaring welis-

waar, maar dat leert snel. We zetten met elkaar 

een pad uit dat we strak aanhouden: publiciteit 

zoeken, handtekeningen verzamelen, inspreken 

in een commissievergadering en ons wenden tot 

de gemeenteraad. 

Vanaf dat moment gaat het allemaal heel snel. 

Er blijkt veel meer sociale samenhang in Om-

moord dan verwacht. Vele bewoners willen mee-

doen aan de actie. De één komt met spandoeken 

“Handen af van het Ommoordse Veld”, de ander 

laat een boekje voor alle gemeenteraadsleden 

drukken met onze argumenten tegen bebouwing 

en weer een ander levert speciale actiebanda-

na’s met onze tekst: “Ommoordse Veld Open & 

Groen”. Iedereen verzamelt handtekeningen, we 

hebben er binnen een paar weken meer dan 5300. 

In de pers krijgen we veel aandacht.

Het boekje aan de gemeenteraadsleden heeft ef-

fect. We leggen uit dat het Ommoordse Veld het 

laatste stukje oorspronkelijk veenweidegebied is 

binnen de gemeente Rotterdam, dat er veel bij-

zondere planten zijn en dat uitzicht op weiden 

met koeien en de mogelijkheid vlakbij je huis te 

wandelen in de natuur bijdraagt aan de aantrek-

kelijkheid van onze woonwijk. Het is volgens ons 

niet aannemelijk dat het mooiste stukje groen 

volbouwen met villa’s de wijk Ommoord nieuwe 

kansen zou bieden. 

Alle partijen uit de gemeenteraad komen kijken 

en spreken hun steun uit. De wethouder, die van 

geen wijken wil weten, komt uiteindelijk zelf 

ook. Bij de raadsvergadering stroomt het stad-

huis vol met boze Ommoorders met groene ban-

dana’s. Als er een raadsbrede motie ingediend 

wordt voor behoud van het Ommoordse Veld laat 

de wethouder het niet op stemming aankomen. 

    Wonen wel aan het 
Ommoordse Veld maar 
     er niet in. 

Figuur 1 Bij de raadsvergadering
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Hij laat mij door een bode van de tribune halen 

en vraagt een groene bandana. Daarmee zwaai-

end naar het publiek op de tribune geeft hij zijn 

verzet op.

Ik kom de wethouder nog weleens tegen, we zijn 

lid van dezelfde partij. Hij heeft mij verteld dat 

onze actie veel impact heeft gehad op het stad-

huis. Het idee van bouwen in waardevol groen is 

verlaten, verdichting van de stad is daarvoor in 

de plaats gekomen. 

Voorlopig behouden we het 

Ommoordse Veld zoals het nu is 

naar de uitdrukkelijke wens van 

de bewoners van Ommoord.  

Wel is het zaak om waakzaam 

te blijven. Projectontwikke-

laars zullen het altijd als een 

aantrekkelijk stukje grond blij-

ven zien en ook anderen zien 

kansen die niet passen binnen 

de huidige bestemming. Onze 

actiegroep hebben wij daarom 

omgezet in een werkgroep die ook op lange ter-

mijn de belangen van het Ommoordse Veld wil 

behartigen. Heeft u interesse, vragen of opmer-

kingen? Kijk dan eens op http://ommoordseveld.

blogspot.com of stuur een mail naar ommoordse-

veld@upcmail.nl .  

Mary Gerritse-Deijsselberg

Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen.

In Memoriam 

Koos van den Burg

Figuur 2 Protestmars van honderden bewoners van Ommoord

Op donderdag 10 november hebben familie en vrien-

den en bekenden afscheid genomen van Koos van 

den Burg. Wij hebben Koos leren kennen als iemand 

die altijd positief in het leven stond en als het een 

keer niet ging zoals hij wilde zei hij, volgende keer 

beter. Voor de Bewoners Organisatie Ommoord is hij 

ruim 12 jaar bestuurslid geweest en tevens coördina-

tor van het informatiepunt in de Romeynshof. Deze 

taak verzorgde hij samen met de dames en één heer 

zodat deze locatie altijd bezet was. Als een van de 

vrijwilligers afbelde en niemand anders deze persoon 

kon vervangen dan  ging hij zelf in het informatie-

punt zitten. Hij deed dit werk altijd met veel passie 

en inzet. In zijn werkzame leven was Koos werkzaam 

bij een schoonmaak bedrijf en was de Romeyns-

hof een klant van hem. Hij wist  te vertellen dat het 

informatiepunt in die tijd als de bezemkast dienst 

deed. 

Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet die hij voor de 

wijk en de BOO heeft gedaan. Namens mensen van 

de Bewoners Organisatie Ommoord,  Koos bedankt.
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Nog niet zo lang geleden maakte ik kennis met een 

inwoonster van Ommoord, die al heel wat jaren ac-

tief schildert. Ze had thuis een fl inke verzameling 

schilderwerkjes gemaakt waar familie en vriendin-

nen enthousiast over zijn, maar ze heeft ze nog 

nooit buiten de deur laten zien. Dat klinkt misschien 

vreemd, maar het komt vaker voor. Er zijn heel veel 

thuis-kunstenaars in Ommoord. 

De stap naar buiten is niet zo ver weg. Lid 

worden van de Kunstkring Prins Alexander is een 

goede eerste stap. Overleggen met collega-kun-

stenaars, van amateur tot semiprofessioneel, in 

het maandelijkse Kunstcafé aan de Einsteinplaats 

is het vooral gezellig, maar ook leerzaam. Ook 

als niet/lid, maar in kunst-geïnteresseerde bent u 

elke eerste dinsdagavond van de maand om 20.00 

uur van harte welkom in het Kunstcafé. Dan is 

er altijd een aan kunst gerelateerd onderwerp en 

het is een gezellige bijeenkomst om met elkaar 

te praten en koffi  e te drinken. Daarnaast heeft 

de Kunstkring afspraken met een groot aantal 

locaties in Ommoord (en ook daarbuiten) om te 

exposeren. Dat is laagdrempelig en de Kunstkring 

maakt de afspraken en verzorgt de verzekering 

van de kunstwerken. U moet dan denken aan 

locaties als de Romeynshof, het Gerard Goosen-

huis, maar ook in hallen van fl ats en bijvoorbeeld 

de Pearle Opticien op de Hesseplaat. Elk kwar-

taal worden de kunstwerken gewisseld en zijn 

er weer andere werken te zien. Tijdelijk heeft de 

Kunstkring de beschikking over een eigen Galerie 

`Kunstwinkel PUUR” in de Binnenhof (nummer 

60 in het vers-straatje). Ook hier kunnen leden 

van deze kring exposeren. Door u aan te melden 

voor de gratis maandelijkse digitale nieuwsbrief 

van de Kunstkring maakt u al op eenvoudige 

wijze kennis met mede-kunstenraars en andere 

Ommoordse kunstliefhebbers. U blijft dan ook op 

de hoogte van alle nieuwe kunstacties, zoals de 

geplande Kunstmarkt op de Hesseplaats in het 

voorjaar van 2017.

Niet alleen binnenskamers, maar ook bui-

tenshuis in Ommoord komt kunst fl ink aan de 

orde. “Kunst in Ommoord” is de titel van een 

boekje dat ik in 2009 schreef, hierin worden 

alle 38 Ommoordse kunstwerken in de buiten-

ruimte beschreven en ze zijn te zien op foto’s. 

Kunst in OmmoordKunst in Ommoord
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De meeste van deze kunstwerken zijn opgeno-

men in de Kunstroute Ommoord. Een keer per 

jaar, in de maand september, ga ik 

met een groep mensen op pad door 

Ommoord om alle kunst te bekijken. 

Het hele jaar door kunt u zelf een fi jne 

wandeling door ons groene Ommoord 

maken door deze kunstroute te volgen. 

Het boekje “Kunst in Ommoord” en de 

“Kunstroute Ommoord” kunt u bestellen 

bij uitgeverij www.lulu.com 

Een paar grote kunstwerken mag u, als 

bewoners van Ommoord, tot UW eigen 

kunstwerk rekenen. Immers vier grote Om-

moordse kunstwerken zijn eigendom van 

bewonersstichting De Witte Bollen, een stich-

ting waarin vrijwilligers samenwerken om de 

kunst in de buitenruimte mooi, heel en schoon 

te houden. Naast het kunstwerk de Witte Bollen 

(Briandplaats), zijn dat onder meer de Paraplu 

(Stresemannplaats), de Scheidende Wegen (Albert 

Schweitzerplantsoen) en de meest beroemde 

van het stel, de Ommoordse Kip (bij de toegang 

naar de Kinderboerderij de Blijde Wei). Door het 

gemeentelijke beleid zullen er alleen maar meer 

kunstwerken onder bewonersbeheer komen. De 

Stichting is nu bijvoorbeeld al 2 jaar bezig om het 

metalen beeld aan het Cymbelkruid te verplaat-

sen naar de rotonde van de President Roosevel-

tweg. Maar de ambtelijke molens om daaraan 

medewerking te verlenen, vangen niet alle dagen 

wind. Het gaat langzaam, maar de Stichting 

houdt altijd gewoon vol tot haar projecten gerea-

liseerd zijn.

Als u door Ommoord wandelt, ziet u de laatste 

maanden voor veel ramen Kleine Witte Kippen 

staan. Het is inmiddels de mascotte van Om-

moord geworden, een replica van de Grote Kip bij 

Kinderboerderij De Blijde Wei. Nog tot het einde 

van dit jaar worden deze Kleine Kippen verkocht 

op de Hesseplaats, bij supermarkt Jumbo LeFe-

bre en Pearle Opticiens. In de Binnenhof bij de 

Plus Verhoeven Supermarkt en Kunstwinkel 

Puur en bij Bouwmarkt Karwei in Capelle XL. 

De opbrengst van deze Kleine Kippen gaat voor 

100% naar bewonersstichting De Witte Bollen. 

Zo helpen, nu al 750, mensen die een Kleine Kip 

aanschafte mee aan het mooi, heel en schoon 

houden van de Kunst in de Ommoordse Buiten-

ruimte.  

Bent u, op welke manier dan ook, geïnteresseerd 

in de combinatie Ommoord en Kunst, dan kunt u 

mij altijd bellen/mailen: 010456100 of 

buisman558@gmail.com

Peter Buisman 

Voorzitter van Bewonersstichting De Witte Bollen

Voorzitter van Vereniging Kunstkring Prins Alexander 

Op zaterdag 12 november is de 3e expositie in Kunstwinkel PUUR 

offi  cieel geopend door Frans van der Hilst, de voormalige voorzit-

ter van de deelgemeente Rotterdam Prins Alexander. Naast dat hij 

zelf een verdienstelijk kunstenaar en liefhebber van kunst is, is hij 

ook medeorganisator van MuziekPodium PrinsenPark. Kunstwin-

kel Puur is een pop-up winkel van de vereniging Kunstkring Prins 

Alexander in het winkelcentrum “De Binnenhof” in Rotterdam 

Ommoord. Zes weken t/m 17 december lang zullen de werken van 

de volgende kunstenaars hier te bezichtigen zijn: Ferry Albers, 

Henk Berg, Ingrid Bos, Claudia Hoozemans, Cobie Schoneveld en 

Anja Vreeswijk.  Kunstwinkel PUUR is wekelijks geopend op vrij-

dag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

De meeste van deze kunstwerken zijn opgeno-

men in de Kunstroute Ommoord. Een keer per 

wandeling door ons groene Ommoord 

maken door deze kunstroute te volgen. 

Het boekje “Kunst in Ommoord” en de 

“Kunstroute Ommoord” kunt u bestellen 

bij uitgeverij 

Een paar grote kunstwerken mag u, als 

bewoners van Ommoord, tot UW eigen 

kunstwerk rekenen. Immers vier grote Om-
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Het is een mooie herfstdag als we het terrein van de 

kinderboerderij op lopen. Rechts zie ik een aantal 

kleine geitjes staan. Een van de geitjes hangt hele-

maal over het hek heen, hopend op wat lekkers van 

een kindje dat iets eetbaars in zijn handjes heeft. 

Verderop zitten nog een paar mensen lekker te chil-

len op het terras. We gaan het gebouw van de Groe-

ne Kikker binnen, waar je wat kunt eten of drinken. 

Er zitten een aantal mensen gemoedelijk met elkaar 

te praten. We hebben een afspraak gemaakt met 

Marielle van der Heeden om ons wat meer te vertel-

len over de kinderboerderij. 

Marielle vertelt ons dat ze bedrijfsleider is van de 

kinderboerderij en ook van de educatieve tuinen. 

De kinderboerderij is daarvan het meest bekend 

bij de mensen. Daarom vragen wij haar om ons 

ook iets meer te vertellen over de educatieve 

tuinen. De educatieve tuinen vallen onder de kin-

derboerderij en op het bord aan de weg worden 

ze daarom ook genoemd. Het zijn De Educatie-

ve Tuin Geelkruid, De Educatieve Tuin Lieven de 

Keystraat en de Seniorentuin bij de Tochten. Het 

gaat bij de Seniorentuin om verhuur van tuin-

tjes aan senioren. Tegenwoordig zijn het eigen-

lijk meer gezinstuinen. Verder is er ook nog het 

lescentrum. 

De tuin van Geelkruid ligt naast de Capelseweg 

en is vlakbij de Kruidenhoekschool. Op de edu-

catieve tuinen wordt een lesprogramma gegeven 

voor de groepen 6 en 7 van de basisschool. In 

februari januari starten de lessen op school met 

groep 6. Een aantal lessen gaan over het zaaien. 

Na de Pasen, afhankelijk van de toestand van 

de grond, gaan de kinderen naar de tuin om te 

zaaien en te planten. Meestal is dat tussen half 

april en eind april. De akkers zijn dan nog hele-

maal kaal. Dit zaaien en planten gaat door tot 

aan de zomervakantie. Het is een beetje wisse-

lend wat voor programma de groepen hebben. De 

meeste kinderen komen iedere week. Ze krijgen 

een eigen tuintje van vijf vierkante meter. Voor 

Kinderboerderij De Blijde Wei

Interview met Marielle van der Heeden
Interview Truus de Kwaadsteniet
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de vakantie gaan er meestal boontjes, worteltjes, 

krootjes en mais in de grond, maar ook een aan-

tal groentes die voor de zomer al geoogst kunnen 

worden. En natuurlijk komen er in de tuintjes 

mooie bloemen te staan.   

De kinderen krijgen ook een groepstuin. Van 

tevoren bepalen ze met de hele klas wat ze gaan 

maken  van de oogst. Dat kunnen tortilla’s zijn, 

pizza’s, of groentesoep. De meeste kinderen 

kiezen voor pizza’s. Alle groentes die voor een 

pizza nodig zijn worden dan neergezet: paprika’s, 

pepers, mais en tarwe. Het is niet zo dat de 

bodems voor alle pizza’s dan gemaakt worden, 

maar in ieder geval kunnen de kinderen zien wat 

er allemaal nodig is om een pizza te maken. 

Na de zomervakantie komen ze terug als groep 

7. Dan krijgen ze de oogstlessen en de verwer-

kingslessen. Verder zijn er nog een aantal andere 

lessen, zoals een les over zaden en noten en een 

lesprogramma over tuin en planten. Zo kunnen 

ze ook werken voor een bomenpaspoort. Ze moe-

ten daar onder andere bomen voor gaan meten 

en bomen of struiken leren herkennen.

Meestal zijn ze net voor de herfstvakantie 

klaar met het bakken van de  pizza’s, dus met de 

verwerkingslessen. Dit jaar waren ze iets eerder 

klaar vanwege het extreem natte warme weer.

Na de herfstvakantie gaat er een leerkracht van 

de tuinen naar de scholen voor de presentatie. 

De kinderen moeten een presentatie maken over 

wat ze allemaal gedaan hebben en dat presente-

ren aan groep 6.  De kinderen van groep 6 komen 

dan in januari weer naar de schooltuin en zijn al 

voorbereid op wat ze gaan doen. Het is eigenlijk 

een soort kringloop. Vanaf april staan de winter  

vogelverschrikkers op de tuin. 

De Educatieve Tuin Geelkruid is voor de scholen 

van Ommoord en Zevenkamp. In totaal zitten er 

17 groepen op Geelkruid. Van sommige scholen 

komen er wel 4 of 5 groepen. Het is een heel 

intensief programma voor de scholen. Er zijn ook 

groepen bij die maar eenmaal per maand komen. 

Ze hebben dan alleen een groepstuin. Die kinde-

ren hebben dus iets minder band met de tuin dan 

de kinderen die iedere week komen.

De tuin is dagelijks open en voor iedereen 

toegankelijk. De bewoners kunnen langs komen 

om te kijken. Ze kunnen ook gebruik maken van 

de kruidenkniptuin en de bloemenpluktuin. Deze 

tuinen worden bijgehouden door vrijwilligers. De 

mensen van de Hofstee komen regelmatig langs 

en daar hebben we veel contact mee. Er zijn ook 

een aantal mensen, voor een deel senioren, die 

daar een eigen tuintje hebben. Het gaat om een 

stuk grond van 35 vierkante meter. Van april, 

wanneer de grond goed is, tot 1 november mogen 

ze daar zelf tuinieren. Verder zijn er verschillende 

activiteiten die op de poster van de kinder-

boerderij staan. Eind september is er altijd een 

oogstfeest dat toegankelijk is voor iedereen. Dit 

jaar hebben we voor het eerst meegedaan aan 

Verborgen Tuinen. Op die manier wilden we de 

tuin promoten, je loopt er namelijk heel snel aan 

voorbij. Na november wordt de grond geploegd 

en alles is dan helemaal kaal, op wat vaste plan-

ten na. Maar als je dan ziet wat het uiteindelijk 

wordt, is het echt een feest om te zien.

Op de kinderboerderij is de vernieuwde speel-

tuin op 6 juli geopend. Het is echt een enorme 

verbetering. De stichting Kinderboerderij de 

Blijde Wei heeft een inzameling gehouden. We 

hadden niet verwacht dat het zo’n groot suc-

ces zou worden, zegt Marielle. Je kunt zien dat 

de kinderboerderij echt een buurtfunctie heeft 

voor alle leeftijden. Sommige kinderen vinden 

het nog wel heel eng met al die dieren. Daarom 

hebben we bewust gekozen om een gedeelte 

van de speeltuin naast de dieren te maken en 

een gedeelte in de wei tussen de dieren. Op die 

plek kun je ook echt met de dieren spelen. De 

kinderen die daar nog niet aan toe zijn kunnen 

dan aan de linkerkant rustig spelen zonder dat er 

dieren rondlopen. Alleen de pauwen zie je daar 

af en toe. Het water met de stenen erin is nieuw. 

In het begin dachten de ouders dat het levensge-

vaarlijk zou zijn, maar het bleek dat de kinderen 

daar uit zichzelf al voorzichtiger zijn. Er gebeurt 

niets. Ze hebben misschien een keer een pleister 
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moeten plakken, maar dat was nog niet eens 

door de stenen. 

Alles in de speeltuin is getest op de strengste 

veiligheidsnormen. De speeltoestellen worden 

dikwijls nagekeken en logboeken worden bijge-

houden. We zijn een gemeente instelling en het 

is belangrijk om te zorgen dat echt alles veilig is. 

Met 180.000 bezoekers per jaar wordt de speel-

tuin zeer intensief gebruikt en daarom wil je dat 

het veilig is. Alle speeltoestellen zijn geleverd 

door een erkend bedrijf. Je kunt nooit alles indek-

ken want je kunt bijvoorbeeld ook een schom-

mel tegen je hoofd krijgen als je niet oplet. De 

mensen van de kinderboerderij hebben allemaal 

een dierverzorgingsdiploma en een EHBO/BHV 

diploma.

Marielle heeft hier kinderen op zien groeien die 

bijna iedere dag kwamen en die nu nog net zelf 

geen kinderen hebben. Jumbo heeft een speeltoe-

stel gesponsord omdat het bleek dat alle 115 per-

soneelsleden iets hebben met de kinderboerderij. 

Ze kwamen of komen er met kinderen, kleinkin-

deren, of met de school. De eigenaar komt niet 

uit Rotterdam en kende daarom de kinderboerde-

rij niet. Dan zie je wat voor impact de kinderboer-

derij heeft op de buurt. 

Albert Heijn heeft ook een speeltoestel gespon-

sord. Verder deden het Waterschap mee en veel 

grote fondsen. Binnen een half jaar hadden we de 

benodigde € 75.000 binnen. De Gemeente Rotter-

dam had ons daarvan al € 50.000 toegezegd. 

Het werkterrein van Marielle is heel breed. 

Veel van de bedrijfsfuncties zijn op kantoor. Ze 

doet onder andere de fi nanciële personeelsza-

ken en regelt afspraken. Veel producten worden 

verzelfstandigd bij de gemeente. Daar zijn ze 

ook onderzoek naar aan het doen. Eigenlijk doet 

ze alles, behalve de inhoudelijke dierverzorging, 

hoewel dat wel haar oorspronkelijke werk is. Af 

en toe loopt ze daar nog wel een dagje mee. 

De kinderboerderij heeft een dierverzorger 

A, dat is hoofddierverzorging, twee dierverzor-

gers B en iemand die ingehuurd is. Dus eigen-

lijk werken ze op de kinderboerderij in totaal 

met vier dierverzorgers en een bedrijfsleider. Op 

het lescentrum werken 2,5 fte aan mensen die 

lesgeven. Er worden nu nog 380 lessen in een jaar 

gegeven. Op de tuinen werken 2,8 fte aan tuin-

mannen en daar geven ze met 2 fte les. In totaal 

is er dus een team van 13 personen.

Verder werken er redelijk wat vrijwilligers op 

de kinderboerderij. Er is echter wel een maxi-

mum, want zij moeten begeleid worden. Ze be-

geleiden ook veel stagiairs uit het MBO en VMBO. 

Mensen van het Auris College uit Oosterfl ank 

hebben iedere donderdag hun praktijkdag. Ze ko-

men met ca acht leerlingen en een leerkracht, die 

hen begeleidt. De kinderboerderij is 7 dagen per 

week open. Alleen op 1e kerstdag en op nieuw-

jaarsdag is hij gesloten. De kinderboerderij is een 

compleet bedrijf, inclusief de tuinen. 

De mensen uit de Romeynshof werken samen 

met de kinderboerderij en doen de horeca. Men 

kan binnen zitten en wat eten of drinken. Hore-

cagelegenheid De Groene Kikker is alleen geslo-

ten als er weinig mensen zijn, bijvoorbeeld als er 

iemand ziek is. In dat geval gaat de Romeynshof 

voor.  

In een vak aan de muur staan dozen met eieren 

en een aantal potten honing. Marielle vertelt dat 

ze eieren verkopen van kippen die buiten lopen. 

De eieren hebben een keurmerk en komen van de 

boerderijen uit de buurt. De eieren van de eigen 

kippen mogen ze niet verkopen. Ze worden wel 

gecontroleerd op salmonella, maar om eieren te 

kunnen verkopen moet er vaker controle zijn. 
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Het is een lokaal streekproduct  in het kader van 

stadslandbouw.

De honing die ze verkopen komt uit de bijen-

kast, die hier naast het gebouw staat en ook van 

de bijenkast in de boomgaard. Op de bijenkast 

hiernaast staat een webcam, die onderhouden 

wordt door de imker. Zodoende kunnen de men-

sen 24 uur per dag de bijen volgen.

De zwaluwtil die in de wei staat was een heel 

leuk project, maar er heeft nog nooit een zwaluw 

genesteld. Hier in de stal zitten boerenzwaluwen, 

deze til was voor oeverzwaluwen. Er zitten er wel 

een aantal langs de Rotte, maar ze komen helaas 

niet op de til. 

Er is op het terrein ook een ooievaarsnest. 

Ieder jaar landen de ooievaars op het nest, maar 

broeden doen ze hier niet. Waarschijnlijk zijn het 

de ooievaars uit het Kralingse Bos. Ze foerageren 

alleen en rusten hier uit. We hopen wel dat ze 

een keer jongen krijgen, en dat die hier dan naar 

toe trekken. 

Sinds een jaar zit hier een koppel buizerds.

Het is het eerste jaar dat ze hier ook in de 

winter gebleven zijn. Met twee van die grote 

roofvogels krijg je misschien ook een wat andere 

vogelstand. Wit is de hoofdkleur van dit koppel, 

daar zou je ze aan kunnen herkennen.  

Er zit een ijsvogeltje hier aan de sloot. Hij zit 

hier wel vaker. Nu heeft hij een goede winter 

gehad, maar de winters ervoor heeft het te hard 

gevroren, dan zie je ze ook weer minder. 

In het voorjaar kan je soms een koekoek horen, 

vaak richting de Skiberg. 

De bosuilen zijn er dit jaar niet. Een aantal 

jaren geleden hadden we hier een koppel bosui-

len op het terrein. We hebben regelmatig contact 

met Rotta, die ze telt. De uilen zitten hier in de 

buurt, want je hoort ze nog wel. 

Vossen zitten hier al minstens 20 jaar. Van de 

week zag Marielle in de buurt van de Kip een vrij 

jonge vos, waarschijnlijk een jong mannetje. Die 

zal zich hier dan ongetwijfeld gaan vestigen. 

Er zitten hier veel vleermuizen. Er loopt hier re-

gelmatig iemand rond die ze telt. Wouter de Boer 

doet samen met een collega van het lescentrum 

regelmatig een vleermuizenexcursie. 

De notenbomen in het Ommoordse Veld staan 

er nog steeds. Ze staan niet op het terrein van De 

Blijde Wei, maar een eindje verderop. Het is dit 

jaar te nat geweest voor de bomen. Het planten 

van de bomen was een actie van de werkgroep 

Ommoordse Veld. Marielle heeft zelf ook een 

tijdje in de werkgroep gezeten. 

Wouter de boer is boomverzorger, met name 

van hoogstamfruitbomen. In ruil voor het fruit 

houdt  hij de fruitbomen op het terrein bij en 

plukt het fruit. Het sap van de hoogstamfruitbo-

men wordt hier verkocht bij De Groene Kikker en 

bij Plus. Het sap is niet alleen van het fruit van 

de kinderboerderij, een groot deel komt ook van 

andere boomgaarden.  

De concerten op het terrein zijn een enorme 

trekpleister. Vijf keer per jaar wordt er door de 

werkgroep Ommoordse Veld een concert ge-

organiseerd. Het is steeds andere muziek door 

groepen uit Ommoord, of door mensen die in 

Ommoord wonen en ergens anders spelen. Het 

zijn in ieder geval mensen die binding hebben 

met Ommoord. Zij worden uitgenodigd om op 

een zondagmiddag te komen spelen.   

Vrijdag 16 december 2016 is er bij “De Blijde 

Wei” de jaarlijkse Kerstmarkt.

Verder is er de sleepboot Raaf. Hij ligt aan 

de Rotte. De eigenaar van de boot vaart 

naar de Rottemeren, maar nu alleen nog 

maar op afspraak. www.sleepbootraaf.nl 

Bezoek ook eens de website van de kinder-

boerderij en Geelkruid. Via de website van 

de kinderboerderij kun je ook doorklikken 

naar hun facebookpagina. Die is wat uitge-

breider en je kunt er allerlei fi lmpjes bekij-

ken.

www.rotterdam.nl/kinderboerderijen 

www.rotterdam.nl/tuinen 
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Meer dan 50 jaar geleden werd de eerste paal ge-

slagen voor de Kellogg fl at, dat was  29 december 

1965. Anderhalf jaar later, voorjaar 1967, stapten 

de eerste bewoners over hun voordeurdrempel. 

Ze werden pioniers genoemd. Vanwege het vele 

zand noemden men Ommoord de Sahara van 

Rotterdam. Er was geen winkel, geen openbaar 

vervoer, geen telefoon en geen kerk. Ommoor-

ders zijn echte pioniers. Vanaf het prille begin 

zetten zij hun schouders onder vele initiatieven: 

inloopmiddagen voor de ouderen, het communi-

catie centrum, speelplaatsen voor de jeugd, het 

gezondheidscentrum, de wijktuin en de kinder-

boerderij.

Ook de kerken pionierden. De hervormde, 

gereformeerde en katholieke kerk plaatsen 

gezamenlijk een hulpkerk in Ommoord aan de 

Stresemannplaats. De bewoners van Ommoord 

krijgen een kerk waar in oecumenische zin wordt 

gedacht en gehandeld. De bewoners krijgen 

namens de gereformeerde, hervormde en katho-

lieke kerk een welkomstbrief in de bus, gevolgd 

door een huisbezoek. De bevindingen worden ook 

gezamenlijk besproken. Eerst wordt er gekerkt in 

de Minister Marga Klompéschool. 

In augustus 1968 wordt het noodwijkgebouw 

aan de Stresemannplaats in gebruik genomen. 

Het kan 330 mensen bergen. Naast hulpkerk is 

het houten noodgebouw ook een wijkaccommo-

datie waar diverse (jeugd)activiteiten of bijeen-

komsten plaatsvinden.

In deze hulpkerk worden beurtelings kerkdien-

sten gehouden. Een aantal bewoners en vrijwil-

ligers van het eerste uur nemen het voortouw en 

proberen de kerkdiensten een andere invulling te 

geven. Een traditionele kerkdienst hoeft niet. Wat 

dan wel? Een wereldlijke kerkdienst, of een ker-

kelijke dienst aan de wereld? Een dienst die dyna-

misch is, die aansluit bij actuele zaken, een stuk 

herkenning? Iets gezamenlijks in de vorm van een 

religieuze happeningachtige toestand. Met meer 

interactie van de kerkgangers, zo ontstonden de 

thematische “Doe-Mee-diensten”. 

De assistent van de deken, de heer J. van Haak 

jr., noemt het een ideale situatie indien er een 

maximale samenwerking kan worden verkregen 

zowel voor het pastorale werk als voor de kerken-

Wonen, 
werken 
en kerken
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bouw. Het staat vast dat in Ommoord ‘de oecu-

mene’ (betekent in het Grieks: bewoonde wereld) 

grote kansen krijgt om te worden verwezenlijkt. 

Groter dan waar ook in Rotterdam. 

De hervormde, gereformeerde en katholieken 

kerken breiden hun samenwerking steeds meer 

uit. De voorkeur gaat uit naar één kerkelijk 

informatieblad voor de drie genootschappen. In 

het eerste exemplaar van november 1969 wordt 

gesproken dat men niet wil vervallen in een ‘hok-

jessfeer’ In de oecumenische gespreksdiensten 

wil men een bepaald thema uitwerken. Ommoord 

heeft geen behoefte aan christelijke verdeeldheid. 

Eind 1970 wordt de ‘Open Hof’ kerk op de Hes-

seplaats in gebruik genomen. Inmiddels is deze 

gesloopt en is in 2011 een nieuwe (de huidige) 

kerk gebouwd. Nog steeds oecumenisch!  

Regelmatig  publiceert de His-

torische Commissie “De Om-

moordse Polder” uit het 45 jaar 

oude krantenknipselarchief, ver-

zameld door Joop en Nancy Mul-

ler, bewoners van het eerste uur. 

Zij hebben dit archief in 2007 

aan de Historische Commissie 

geschonken. Joop Muller is juni 

2012 overleden.

Wonen, 
werken 
en kerken

De wereld van gisteren vandaag beleven.

Elke derde donderdagmiddag van de 

maand houdt de Historische Commissie 

“De Ommoordse Polder” een inloopmid-

dag.

Waar: Gerard Goosenfl at (Huis van de 

Wijk), Thomas Mannplaats 150, Ommoord.

Tijd: 13.00 tot 16.00 uur.

Wat: foto-expositie geschiedenis Ommoord 

(1875-heden), krantenknipsels vanaf ca 

1968, luchtfoto’s en historische kaarten.

Nog meer?: neem u eigen foto’s of verha-

len mee, wij scannen of kopiëren dit en u 

krijgt uw eigen materiaal direct weer mee 

naar huis.

www.ommoordsepolder.nl

mail: historie@heidebes.nl



14

Marianne vertelt waar de naam “Die katinka’s” van-

daan komt: In 1911werd de scouting groep “De Ket-

ting” opgericht, dit was een van de eerste groepen 

in Nederland. Na de oorlog werd de groep zo groot 

dat bij de splitsing in  1946 de toenmalige Hopman  

van de splitsing een andere naam bedacht namelijk  

“Die Katinka’s” Dit is Zuid Afrikaans voor de ketting 

zo bleef de connectie met de naam bestaan.

De scouting is voor 100% een vrijwilligers organi-
satie. Zelf doet Marianne dit 30 jaar en van groep  
leiders zijn er verschillende die dit al 15 à 20 jaar 
doen. Veel van de vrijwilligers zijn als kind bij de 
scouting gekomen, groeien door in de groepen en 
vinden het zo leuk dat ze aspirant leider worden. 
In die fase hebben ze begeleiding en wordt be-
sproken wat wel en niet kan tot dat ze klaar zijn 
om zelfstandig leider te zijn. 

Zelf is ze ook via scouting in dit vrijwilligerswerk 
gegroeid. Verder werkt ze graag met kinderen, 
geniet ervan als ze ziet dat de kinderen het naar 
hun zin hebben en opbloeien in wat ze kunnen.
Het is zeker in deze tijd voor kinderen belangrijk 
dat ze samen spelen, lachen, eten, leren verliezen 
en met elkaar leren delen. Er zijn nauwelijks gro-
te gezinnen, de ouders werken beide en ook de 
kinderen hebben het druk. Het is vaak allemaal 

vlug eten, aankleden, naar school etc. Hier is tijd 
voor alles op hun eigen tempo en niveau, dat is 
prettig voor ze en komen tot rust. 
Kinderen spelen met elkaar en wat al verteld is 
alle facetten van het leven komt hier bij elkaar. 
Door samen dingen te doen moeten ze ook reke-
ning met elkaar houden en elkaar helpen. Ten-
slotte gaat dat straks in het volwassen leven ook 
zo. Ze leren ook je inzetten en rekening houden 
met anderen. We proberen ze dat spelende wijs 
mee te geven.

De kinderen mogen komen vanaf de leeftijd van 
4 jaar, maar op deze leeftijd zijn maar weinig 
kinderen die komen. Doorgaans moeten ze van 
de ouders eerst hun zwemdiploma halen.  Dat 
is vaak op zaterdag en wordt het te veel voor de 
kinderen, voor de ouders is het tevens een kos-
tenplaatje. Halen van je zwemdiploma is niet 
goedkoop. De meeste kinderen stromen dan ook 
in als ze 5 à 6 jaar zijn. 

De leeftijdsgroepen zijn gemengd en als volgt op-
gebouwd:
Jongens en meisjes van  5 t/m 11 jaar de Welpen
Jongens en meisjes van 11 t/m 15 jaar de Scouts
Jongens en meisjes 15 t/m 21 jaar de Explorers

Vroeger waren er groepen van 4 t/m 6 jaar. Wij 
vonden dat meer een verlengstuk van de basis-

Interview met de voorzitter, 

Marianne van Heumen.
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school. Veel activiteiten waren knutselen, teke-
nen etc. terwijl wij juist de buiten activiteiten erg 
belangrijk vinden, vandaar dat we de 5 jarigen 
gelijk met de wat oudere kinderen laten instro-
men. Op die manier heb je geen overgang van 
jong naar oudere kinderen. De variatie in het 
aanbod wat we ze mee kunnen geven is in deze 
groep veel groter. Uiteraard doen ze ook nog ac-
tiviteiten apart, we houden rekening met hun 
niveau en wat ze aan kunnen. De ouderen helpen 
de jongere en je ziet dat ze dat graag doen. Als 
het weer het toelaat zijn de activiteiten altijd 
buiten, zoals hutten bouwen, kampvuur maken, 
speurtocht, sport en spel  en met de natuur bezig 
zijn. We hebben net Halloween achter de rug. De 
ouderen hadden zich verkleed en gingen naar het 
Lage Bergse bos. Samen met de leiders mochten 
de jongere kinderen ze zoeken. Dat is best span-
nend maar beide groepen beleven er veel plezier 
aan en je bent lekker buiten. Aankomend week-
end slapen ze hier een nachtje. Bij goed weer de 
groten in de tenten buiten en jongere kinderen 
binnen.
Onze groepen zijn gemengd, de scholen zijn ge-
mengd en we werken in de maatschappij ge-
mengd. Maar wij bieden ook specifi eke meisjes 
dingen en jongens dingen aan. We nodigen wel 
eens een schoonheidsspecialist  voor make up of 
een kapster voor je haar uit. Sieraden maken vin-
den de meisjes doorgaans ook leuk. Voor jongens 
doen we dan meer technische dingen, we gaan 
b.v. op bezoek bij de brandweer . Daar kunnen ze 
dan zelf uit kiezen waar ze aan mee willen doen. 
Er zijn  meisjes die liever  met de jongens mee 
doen en andersom. Dat kan allemaal. Zo komen 
ze allemaal aan bod met dingen die ze leuk vin-
den. 

Zowel de leiders, leden en de ouders van leden 
hebben wel eens een voorstel wat ze graag willen 
doen. Het dagelijks bestuur, voorzitter, penning-
meester en secretaris kijken of dat ook fi nancieel 
mogelijk is. De leiders van de groepen lopen best 
al lang mee en weten vaak wat wel of niet moge-
lijk is. Het dagelijks bestuur maakt voor de vaste 
dagen zoals sinterklaas, kerst etc. lang van te vo-
ren een planning, zodat daar de fi nanciën tijdig 
voor geregeld zijn. 

Kerst werd vroeger altijd met de clubleden ge-
vierd, toen bedachten we dat we ook de ouders 

erin wilden  betrekken. De clubleden zorgen nu 
voor een kerstdiner voor de ouders. De jongste 
kinderen maken het voorgerecht, de middengroep 
doen het hoofdgerecht en het nagerecht met hulp 
van de leiders. Er moeten verder tafels versierd 
en gedekt worden en een aantal zitten in de be-
diening. Ze zijn dan allemaal bezig, niet iedereen 
kan koken. Zo vieren wij kerst met z’n allen.
Ook broertjes en zusjes die geen lid zijn mogen 
mee komen.

Om een eigen clubhuis fi nancieel  te realiseren 
zijn we 12 jaar bezig geweest. De kosten voor een 
eigen clubhuis zijn natuurlijk best groot, terwijl 
de subsidie kraan langzamerhand is dicht ge-
draaid.
Vroeger kreeg je van de Deelgemeente een waar-
deringssubsidie en Sport en Recreatie nam wat 
werkzaamheden van de buitenruimte voor hun 
rekening. Er was door de Deelgemeente al  ge-
waarschuwd dat de subsidie zou worden afge-
bouwd. Als scouting groep kun je dat fi nancieel 
niet opbrengen, wil je kosten van de contributie 
betaalbaar houden. Dat heeft er toe geleid dat wij 
met een BSO (buitenschoolse opvang) in zee zijn 
gegaan. Door de weeks staat het gebouw hoofd-
zakelijk leeg, dat is natuurlijk ook zonde. We heb-
ben een goede verhouding met de BSO en het bijt 
elkaar niet, we starten beide met de leeftijd van 
4 jaar. Al met al moeten wij ons best doen alles 

fi nancieel rond te krijgen.   

Marie-José van den Oever

De scouting zit aan de Ommoordseweg 
87 3068 JE Rotterdam
Meer weten? Ga naar de mooie site van “Die 
katinka’s”  www.die-katinkas.nl 
e-mail: info@die-katinkas.nl

Weet u dat: dat scouting wereldwijd de 
grootste jeugd- en jongerenorganisatie is 
met in totaal zo’n 38 miljoen leden ver-
deeld over zo’n 160 landen.
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In het najaar van 2013 werd bij de knikfl at aan de 

Söderblomplaats een stukje gemeenteplantsoen van 

25 bij 4 meter ingericht als een snoeptuin. Margo 

Odijk, een bewoner van de fl at, had hiervoor een be-

wonersinitiatief ingediend. Wouter de Boer maakte 

een inrichtingsplan voor de tuin en hij zorgde ook 

grotendeels voor de aanleg. In december 2013 werd 

samen met de bewoners de laatste hand aan de 

snoeptuin gelegd. In het eerste jaar was het regel-

matig erg droog en zorgden de aanwonenden van 

de lage huizen ervoor dat de boompjes en planten 

voldoende water kregen. Daardoor sloegen alle plan-

ten, op een enkele na, goed aan. Gerard en Thea van 

der Spek zorgen sinds die tijd voor het onderhoud 

van deze tuin. We zijn nu in het derde jaar en we 

vinden het een goed moment om eens een gesprek 

aan te gaan met Gerard van der Spek.

Hij vertelt dat het parkeerterrein op een gegeven 

moment gerenoveerd en opgehoogd moest wor-

den. Door de renovatie zou aan een van de kan-

ten wat meer parkeerruimte komen. Op die plek 

lag ook een hele strook met bosjes en onregelma-

tige struiken. Margo Odijk stelde voor om daar 

iets van te maken waar ook de bewoners iets 

mee kunnen doen. Eigenlijk is toen het idee ont-

staan van een snoeptuintje. Het is trouwens ook 

goed voor het milieu als niet overal stenen lig-

gen, maar dat er ook een strook met groen blijft. 

Ze hebben Wouter de Boer gevraagd om een plan 

te maken. De gemeente heeft het bewonersiniti-

atief voor de snoeptuin goedgekeurd en betaald. 

Er mochten op de strook wat boompjes, struiken 

en groen geplant worden. De enige verplichting 

was dat de bewoners van de fl at het snoeptuintje 

zullen onderhouden en ervoor zorgen dat alles er 

steeds netjes uitziet. 

Ze hebben het tuintje mooi ingericht met vier pe-

renbomen, een aantal bessenstruiken en bodem-

bedekkers. Gerard vertelt, ik heb vroeger altijd 

Het 
snoeptuintje 

Interview met 
Gerard van der Spek
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een tuin gehad en toen mij gevraagd werd om de 

snoeptuin bij te houden, wilde ik dat graag doen. 

Laatst belde er iemand met de vraag of ze peren 

konden komen plukken. Maar een perenboom die 

twee jaar staat, daar zitten nog niet veel peren 

aan. Alhoewel er dit jaar al wel een paar peertjes 

aan hebben gezeten, maar de vogels, met name 

de kauwtjes, hadden ze snel genoeg opgegeten. 

De perenbomen hebben wel in het voorjaar mooi 

gebloeid met witte bloesems. De bessenstruiken 

die er staan hebben rode, witte, en zwarte bes-

sen. De rode en zwarte bessen hebben het heel 

goed gedaan, daar hebben we dit jaar al heel 

wat vruchtjes van geplukt. Vooral de rode bes-

sen, of aalbessen, waren erg lekker. Bessen zijn 

heel gezond en deze zijn bovendien onbespoten. 

Als de aalbessen rijp zijn, zijn ze ook niet zuur. 

Witte bessen hebben we helaas nog niet gehad. 

Voor de vogels is dat geen probleem, want het 

schijnt dat vogels geen witte bessen lusten. Het 

valt op dat er maar weinig mensen zijn geweest 

die de bessen geplukt hebben. Meestal waren 

het alleen mijn vrouw en ik. Als er dan iemand 

langs kwam vroegen we of ze wat besjes wilden 

hebben, of proeven. Het is heel leuk om daar 

mee bezig te zijn. De zwarte besjes hebben een 

speciale smaak, daar moet je van houden. Ze zijn 

heel goed eetbaar, maar niet iedereen vindt ze 

lekker. Ik heb er vaak om moeten 

lachen want de kinderen van de 

laagbouw kwamen ook weleens 

langs en dan vroegen we: Wil je 

ook een besje hebben? De rode bes-

sen vonden ze wel lekker. Ik vroeg 

een keer aan een meisje: Wil je ook 

eens een zwart besje proeven? ‘Zal 

ik dat doen?’, zei ze. ‘Ja, proef maar’. 

Ze proeft het en ze trekt een heel 

vies gezicht! ‘Dan spuug je het toch 

gewoon uit!’, zei ik. Op dat moment 

komt er een vriendinnetje van haar 

langs. Het meisje wenkt haar: ‘Kom 

eens, kom eens hier! Die zwarte besjes, díe moet 

je eens proeven!’ Het vriendinnetje vond ze ook 

niet lekker. Dat zijn grappige dingen. 

Het bijhouden van een snoeptuintje vraagt veel 

werk. Als je ziet hoe snel het onkruid daar groeit! 

De vaste bodembedekkers doen het heel goed, 

maar het onkruid groeit vaak nog veel harder. Re-

gelmatig komen er vuilniszakken vol met onkruid 

van het tuintje af. De mensen zeggen: ‘Het is veel 

werk, moet je dat allemaal alleen doen?’ Dan zeg 

ik dat ze mee kunnen helpen, heel graag zelfs. Ie-

dereen vindt het leuk om te zien, maar veel hulp 

krijg ik niet. 

In het tuintje zitten ook heel veel bloembollen. In 

het voorjaar staan er straks weer allerlei kleurige 

bloemen, zoals krokussen en hyacinten, dat zijn 

meerjarige planten. De tulpen komen ook vaak 

terug, maar ze worden wel ieder jaar kleiner. Zo 

nu en dan zet iemand er weer eens wat bij. Soms 

zegt iemand dat ze binnen nog wat hyacinten, 

narcissen, of andere bollen hebben. Als de narcis-

sen uitgebloeid zijn zet ik ze er ook bij. Je ziet ze 

dan in het voorjaar vanzelf opkomen. Nu val-

len de blaadjes. Als er zijn veel bladeren liggen, 

dan blazen we ze weg met de bladblazer. Op die 

manier houden we het in de herfst ook netjes. 

speciale smaak, daar moet je van houden. Ze zijn 

heel goed eetbaar, maar niet iedereen vindt ze 

ook een besje hebben? De rode bes-

sen vonden ze wel lekker. Ik vroeg 

een keer aan een meisje: Wil je ook 

eens een zwart besje proeven? ‘Zal 

ik dat doen?’, zei ze. ‘Ja, proef maar’. 

Ze proeft het en ze trekt een heel 

vies gezicht! ‘Dan spuug je het toch 

gewoon uit!’, zei ik. Op dat moment 

komt er een vriendinnetje van haar 

langs. Het meisje wenkt haar: ‘Kom 
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De Vereniging van Eigenaren heeft zelf schoff els, 

harken en alle materialen die we voor het tuintje 

nodig hebben. In het voorjaar kunnen we bij de 

Milieustraat meestal gratis compost halen. Dat 

leggen we dan rond de boompjes en de struiken. 

We doen ook mee met het Opzoomeren. Twee-

maal per jaar hebben we hier een Opzoomer-

markt. De markt van afgelopen september was 

heel geslaagd. Er staan iedere keer veel kraam-

pjes en de bewoners verzamelen onder elkaar van 

alles en nog wat. Je staat versteld hoeveel spullen 

er altijd zijn, vaak hele leuke dingen. Mijn vrouw 

zorgt voor de catering. Er is koffi  e, gebak en an-

der lekkers voor degenen die achter de kraam-

pjes staan. Na afl oop wordt alles weer schoon 

gemaakt. De Opzoomermarkt houden we altijd in 

mei en september. Het wordt tevoren aangekon-

digd in de Havenloods en het AD. 

Als VVE moeten wij het gras rond de fl at onder-

houden. Dat werd altijd door een tractor gedaan. 

Maar omdat de grond heel erg verzakt is, kwam 

de tractor er op een gegeven moment niet meer 

doorheen. De VVE besloot dat het eigenlijk zo 

niet langer kon en dat de gemeente de grond ei-

genlijk zou moeten ophogen, maar het schijnt 

voor de gemeente heel duur te zijn. De VVE is 

daarover nog steeds met hen in gesprek. We heb-

ben toen een alternatief bedacht en besloten 

om het gras niet meer te laten maaien, maar te 

gaan kijken we of we er schapen op kunnen la-

ten lopen. Om de zoveel tijd, als het gras hoog 

is, komen nu de schaapjes en grazen alles kaal. 

Ze zijn net een paar dagen geleden weer weg ge-

gaan. Het stuk grond ziet er nu niet meer uit als 

een gazon, maar meer als een wei. Het gras staat 

wel wat onregelmatiger, maar het voordeel is dat 

er ook wat meer bloemen te zien zijn. Het is een 

leuk gezicht als die schaapjes daar rondlopen. 

De schapen komen vermoedelijk uit Berkel en 

Rodenrijs. Ze lopen zo nu en dan ook rond in het 

Kralingse Bos, of je ziet ze grazen langs de dijken. 

Het grote voordeel is dat de mollen een hekel 

aan schapen hebben. Dat getrippel van die kleine 

pootjes schijnt voor de mollen heel vervelend te 

zijn. Dat betekent dat je ook veel minder molsho-

pen in het veld hebt. De schapen blijven meestal 

zeven tot tien dagen, afhankelijk van de toestand 

van het gras. De kwaliteit van het gras is in het 

najaar wat minder dan bijvoorbeeld in het voor-

jaar, er zit dan minder voedingswaarde in. Eerst 

wordt het veld afgezet. Daarna komen de scha-

pen binnen, samen met een hond die ze opdrijft. 

Dat is een leuk gezicht, zeker de eerste keer. Er 

is toen ook wat reclame voor gemaakt. Nu ben 

ik er al een beetjes aan gewend. Als je beneden 

woont, of laag woont, en je raam openstaat, dan 

hoor je ze ‘s morgens vroeg al blaten. We zitten 

in een fl at met rondom veel groen. Als je dan ook 

nog eens die schaapjes hoort blaten, dan is net 

of je helemaal buiten woont. Bovendien hoor 

ook ’s morgens nog allerlei vogels fl uiten. Er zijn 

weer veel mussen te zien en vooral veel kauw-

tjes. Tegen de tijd dat het gaat schemeren zie je 

de kauwtjes over de fl at vliegen en de bomen be-

zetten. Dan maken ze ruzie wie waar mag zitten. 

Halsbandparkieten zie je ook nog wel eens langs 

vliegen. Je hoort ze altijd goed, want ze maken 

veel herrie. 

Bij het onderhoud van het tuintje kunnen we ze-

ker nog hulp gebruiken, want het is vrij zwaar 

werk. Je moet schoff elen, veel bukken en soms 

op je knieën werken. Op een gegeven moment 

gaan de jaren ook tellen. Het zou mooi zijn als er 

meerdere mensen zich verantwoordelijk stellen 

voor het onderhoud, zodat het werk niet stil blijft 

liggen als wij een keer afwezig zijn of met va-

kantie gaan. Er zijn wel een aantal jonge mensen 

die van alles doen voor de Opzoomeracties, zoals 

bijvoorbeeld het opzetten van de kramen. Omdat 

de meesten overdag werken kunnen ze voor het 

Snoeptuintje meestal niet veel betekenen. 

Als u van tuinieren houdt en wil meewerken aan 

het bijhouden van de Snoeptuin, dan kunt u zich 

aanmelden bij mij Gerard van der Spek – 

gerard.van.der.spek@ziggo.nl  

Interview Truus de Kwaadsteniet
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Ommoord is een fi jne buurt om in te wonen, met veel 
groen en activiteiten met voor ieder wat wils. Sinter-
klaas en zijn pieten op de Hesseplaats, kerstbomen 
en kerst-woonaccessoires in overvloed. Concerten en 
tentoonstellingen, sport, amusement, kunst en cultuur. 
In de straten en op de pleinen is het extra gezellig met 
verlichting in de bomen en Sint- en Kerstversiering bin-
nen en buiten. Toch kan er naast al dit licht en deze 
vrolijkheid een leegte van binnen of eenzaam gevoel 
bestaan, vooral wanneer dierbaren in de omgeving weg-
vallen. Voor sommigen is dat de harde werkelijkheid.

Feestdagen gezellig..?

Herkent u dat, zo’n onbestendig gevoel als de 

maand december nadert? Dat u juist door al die 

lichtjes en de nadruk op het gezellig samenzijn 

aan de verdrietige momenten in uw leven terug-

denkt? Aan die stukgelopen relatie, aan de kin-

deren die zo ver weg wonen, aan een verbroken 

vriendschap of aan overleden dierbaren.

December kan ook somber zijn

Dan bent u écht niet de enige. Bij anonieme hulp-

dienst Sensoor hebben wij regelmatig telefoon-

gesprekken over onder andere eenzaamheid, re-

laties, sombere gedachten, twijfels en zorgen. De 

andere kant van het nieuws, of de keerzijde van 

het leven, zo kan men de onderwerpen van de 

vertrouwelijke gesprekken beschrijven. 

Geheimen

Soms zijn er zaken of herinneringen die u liever 

weg stopt, omdat ze pijn doen, of een gevoel van 

schaamte of tekortkomingen brengen. Tijdens de 

feestdagen kunnen juist deze herinneringen extra 

schrijnend zijn. Of bijvoorbeeld een geheim dat u 

niet met familie durft te delen, kan juist in deze 

dagen ‘loodzwaar’ aanvoelen, omdat u denkt dat 

u als enige met deze gevoelens rondloopt.

Dan voel ik me juist rot

“Als de zogenaamd gezellige dagen er weer aan 

komen, voel ik me juist rot”, aldus Bert, die zijn 

vrouw vijf jaar geleden verloor en zijn kinderen 

slechts sporadisch ziet. “Mensen vragen soms: 

kom je bij ons eten? Maar dan denk ik dat ze dat 

alleen doen om hun geweten te sussen.” Bert belt 

af en toe met Sensoor, om even een stem te horen 

en om zich weer mens te voelen. “Laatst vertelde 

die vrijwilliger van Sensoor dat hij zich ook wel-

eens eenzaam voelt. Toen dacht ik: ik ben toch zo 

gek nog niet”, zegt Bert.

Bereikbaar  

Herkent u zich in het verhaal van Bert, of is er 

iets anders waar u graag uw hart over zou luch-

ten? Bel ons dan gerust. Wij zijn het hele jaar 

bereikbaar, 7 dagen per week, dag en nacht. Ook 

tijdens de feestdagen. Wij zijn bereikbaar via dit 

nummer: 010 - 436 23 23. 

Chatten of mailen kan ook, via www.sensoor.nl. 

Gesprekspartner

Wanneer u geïnteresseerd bent om zelf vrijwil-

liger te worden bij Sensoor, en als u ruimte heeft 

in uw hart, hoofd en agenda, kunt u zich aanmel-

den in Rotterdam. In 2017 start de Sensoortrai-

ning op 1 en 2 april. Kijk voor meer informatie op 

www.sensoor.nl/zhzm 

Sensoor

Sensoor, opgericht in 1958 in Rotterdam onder 

de naam SOS Telefonische Hulpdienst, heeft nu 

26 locaties door het hele land. Begeleid door be-

roepskrachten voeren ruim 1000 vrijwilligers meer 

dan 250.000 gesprekken per jaar.

December, een bijzondere woonmaand
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Een van de 3 wijkagenten in Ommoord is Sjaak 

Koster. Sjaak is getrouwd met een politie agente 

en heeft 2 kinderen.

Vanaf 1999 is Sjaak politie agent, daarvoor acht 

jaar beroeps militair en sinds zeven jaar wijk-

agent in Ommoord. Er zal misschien een tijd ko-

men dat ik binnen de politie een andere taak am-

bieer, maar tot nu toe ben ik tevreden met wat ik 

nu doe.

De wijk van Sjaak omvat:  De bloemen, distels, 

doornen, grassen en kruiden. Dus alles wat ten 

zuiden ligt van de President Rooseveltweg is zijn 

gebied. De bovenkant is verdeeld in twee stukken. 

Als je de metrobaan op de splitsing Binnenhof 

– Hesseplaats fi ctief  doortrekt krijg je de twee 

andere gebieden. Links is voor Arjan van Heusden 

en rechts van Erik Bos. 

Een wijkagent is in de eerste plaats ook gewoon 

politie agent. Simpel gezegd, wij moeten boeven 

vangen. Artikel 3 van de politie wet staat, dat je 

de orde handhaaft en hulp biedt aan de personen 

die dat behoeven. Dat is je eerste en belangrijkste 

onderdeel  van je politie werk. 

Als  wijkagent betekent dat,  je tevens een stuk 

sociaal werk hebt en contact onderhoudt met al-

les wat in jouw wijk gebeurt. Bij meldingen niet 

alleen maar inschrijven, maar de melding serieus 

nemen en kijken wat je er mee kunt doen. We 

gaan er op af maar kijken ook achter de voor-

deur of er meerdere  problemen zijn, zodat we 

Wijkagent 
inOmmoord.
Door Marie-José van den Oever

de mensen door kunnen verwijzen naar andere 

instanties. We hebben goed contact met diverse 

hulporganisaties. Als wijkagent is dit ook een be-

langrijke taak voor ons, maar dat maakt je werk 

ook boeiend.

De meeste meldingen komen binnen via het call 

centrum. Die schakelt dan desbetreff ende wijk-

agent in om te kijken wat er aan de hand is. Als 

ik vrij ben probeert een collega het over te ne-

men. We streven er  altijd naar, alle berichten 

binnen 48 uur af te handelen. Soms gaat dat niet 

door omstandigheden omdat er een belangrij-

ker zaak is waar we eerst aandacht aan moeten 

geven. 

Mijn werkzaamheden uitvoeren is gemakkelijker 

nu ik wat ouder ben. Je kunt beter omgaan met 

alle facetten van je vak. Het eerste jaar dat ik 

politie agent was en tijdens een verkeerscontro-

le  iemand aanhield en naar zijn rijbewijs vroeg, 

zei hij  tegen mij: Snotneus wie denk je wel dat 

je bent, toen jij nog in de luiers lag had ik mijn 

rijbewijs al. 

Mijn werktijden zijn onregelmatig, dat kan soms 

niet anders, want buiten je gewone taken als 

wijkagent heb je ook te maken met  werkoverleg 

en  presentaties. (denk aan voorlichting geven) 

Inbraak preventie staat bij mij hoog op de agen-

da. Bij sommige mensen zie je nog het oude 

hang-sluitwerk, dat is vandaag aan de lang niet 

voldoende. Mensen mogen hier  wel wat meer 

aandacht aan besteden.  

Het politie bureau waar hij gestationeerd is zit 

aan de Dr.J.J.P. Oudsingel 1 3067 EG Rotterdam. 

Telefoon nummers van de politie zijn: Alarm 

nummer 112 Algemeen nummer 0900 8844 

Dier in nood 144
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Wijkagent 
inOmmoord.
Door Marie-José van den Oever

Rotterdam-Rijnmond

RR
ROTTERDAM-RIJNMOND

ZIET U IETS VERDACHTS?  
BEL DE POLITIE!

Uit cijfers blijkt dat het aantal woningbraken tijdens de donkere wintermaanden toeneemt. De politie surveilleert 

daarom extra op inbraakgevoelig gebleken locaties en houdt voormalig woninginbrekers nauwlettend in de gaten. 

Daarnaast doet de Forensische Opsporing uitgebreid sporenonderzoek naar daders en hun gereedschap. Tenslotte 

pleiten politie en OM voor hogere straffen voor inbrekers.  

 

Wij zetten ons in om inbraak te voorkomen en daders te pakken, maar hebben uw hulp daarbij nodig. Met de  

volgende maatregelen verkleint u de kans op inbraak:  

 

•  Doe de voor- en achterdeur op het nachtslot voordat u gaat slapen en als u (even) weggaat. Sluit ramen -ook het  

wc-raam- en deuren goed af. Installeer goede sloten (bij voorkeur met het keurmerk Veilig Wonen). 

•  Zorg dat er geen klimmiddelen bij uw huis staan. Zet vuilcontainers en ladders weg of zet ze vast tegen de gevel.

•  Haal de sleutel uit de binnenkant van het slot en leg deze niet achter de voordeur; vaak kunnen inbrekers via de 

brievenbus of door een ruitje in te tikken bij uw sleutel komen. 

•  Stel een tijdschakelaar in voor uw binnenverlichting en laat meerdere lampen branden als u even weg bent.  

Overweeg het aanbrengen van een lamp met een sensor bij de voordeur of in de tuin. Inbrekers staan niet graag in 

het licht!

•  Laat geen waardevolle goederen als een laptop, mobiele telefoon e.d. in het zicht liggen voor voorbijgangers. 

•   Registreer uw waardevolle goederen. Noteer merk-type-serienummers, bijzondere kenmerken (omschrijving) en 

maak eventueel foto’s van waardevolle goederen zoals sieraden. 

 

Inbreker aan het werk? Bel 112! 

Betrapt u iemand op heterdaad of gedraagt iemand zich voor u als ongewoon rond een woning, bel dan het alarm-

nummer 112! Let vooral op uiterlijke kenmerken zoals postuur, kleding en haardracht. Een goed signalement helpt de 

politie bij het zoeken naar de dader(s). Heeft u informatie over een woninginbraak of andere informatie waarvan u 

vindt dat het politieaandacht nodig heeft? Bel dan 0900-8844.   

 

 

Samen blijven we werken aan veiligheid!

Politie Rotterdam - Rijnmond
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Hoe het allemaal begon… Jaren geleden tenniste Jan 

op het tennispark Walenburg (in Schepenstraat) 

toen de eigenaar het park wilde verkopen aan de 

PTT. Daar waren een aantal niet zo blij mee en ze 

besloten gezamenlijk een tennis vereniging op te 

richten. Dat werd de tennisvereniging Vrienden van 

het tennispark Walenburg. De Gemeente vond toen 

dat de leden van de tennisclub moesten kunnen blij-

ven tennissen, de eigenaar ging overstag, werd zelf 

lid en er werd een nieuw clubhuis gebouwd. 

Op een gegeven moment werden deze jonge 

mensen ouder en de  tennis  potjes wat korter. 

Ze besloten in het clubhuis een biljart te plaat-

sen, zodat ze na een potje tennissen nog konden 

biljarten. Maar met biljarten kunnen er maar een 

paar mensen mee doen en het clubhuis is voor 

alle leden. Jan stelde voor om ook een zangkoor 

op te richten, dat werd een Shanty koor. Een me-

vrouw, een dominee, die daar woonde is toen di-

rigent van het koor geworden.

Maar ja, 's zomers moest er getennist worden en 

kon er niet worden geoefend met het zangkoor.

Gelukkig had Jan een groot huis met een fl inke 

schuur in de tuin. Dat werd hun oefenruimte en 

ze noemden deze “De Boezelaar”  In 2005 werd 

het een offi  ciële vereniging. Naam was snel be-

dacht, ze kwamen van het tennispark Walenburg, 

het werd dus de Walzangers.

Vanaf dat moment werden er ook optredens ver-

zorgt. Het koor werd veel gevraagd en uiteraard 

gingen de dames ook mee. De optredens werden 

een succes, waarna de dames besloten ook een 

koor op te richten met de naam “De Merels” 

Na verkoop van zijn huis was er geen schuur 

meer om te oefenen. Gelukkig was er in De Om-

moordse  Hof (gebouw waar balorig in zit) en 

die hij 15 jaar geleden zelf gebouwd had nog een 

kleine ruimte over. Deze werd geschikt gemaakt 

en is nu de oefenruimte van de Walzangers en De 

Interview met de voorzitter, 

     Jan Steinvoort.
                                                Door Marie-José van den Oever
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Buurtwerk
Checkpoint Alexander opent per direct haar deuren! Checkpoint is een inlooppunt georganiseerd 

door Buurtwerk en Dock, een plek  van en voor bewoners die terecht kunnen met vragen rondom 

administratie, fi nanciën, omgaan met internet en digitalisering, leren solliciteren en het zoeken 

van vacatures. Verder geven we informatie over de diensten van Dock, Buurtwerk en mantelzorg. 

Per bewonen kijken we naar de vraag en hoe we deze persoon het beste kunnen helpen. Wij zijn 

elke woensdag van 10:00 – 13:00 te vinden in de Gerard Goosenfl at, Thomas Mannplaats 150. En 

donderdag van 15:00 – 18:00 in de Alexanderhof, Bramanteplein 2. U kunt altijd binnenwandelen of 

indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met tomboxman@buurtwerk.nl, 06-38290593.

Merels. Beide koren hebben een eigen dirigent. 

Er wordt hard en serieus geoefend, sinds een jaar 

zijn er ook enkele dames lid van het koor De Wal-

zangers. 

Elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur 

wordt er geoefend onder leiding van een vak di-

rigent.

Het koor bestaat nu uit 25 leden en heeft 3 mu-

zikanten, saxofonist, bouzouki speler en een ac-

cordeonist. Uiteraard kan het koor geboekt wor-

den voor optredens, wel een aantal weken van 

te voren aanvragen. Hun laatste optreden was 

2 maanden geleden in het Havenziekenhuis, dit 

doen ze 2x per jaar gratis. Voor sociale organisa-

ties, zoals de Zonnebloem, doen ze het gratis.

Het repertoire bestaat voor een deel uit shanty 

liederen maar vooral ook uit veel ouderwets ge-

zellige (Rotterdamse) liedjes. Rond de feestdagen 

in december wordt het repertoire tijdelijk uitge-

breid met enkele toepasselijke kerstsongs. 

Interview met de voorzitter, 

     Jan Steinvoort.
                                                Door Marie-José van den Oever

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom een 

keer kijken en mee zingen. U zult merken hoe 

leuk en gezellig het is om gezamenlijk te zingen. 

Volgens Jan is het de gezelligste koor van Rotter-

dam. Bij het optreden passen we het repertoire 

aan b.v. in een verpleeghuis zijn het liedjes die de 

mensen nog van vroeger kennen.   

Enthousiast geworden?

 Kijk op de mooie website van De Walzan-

gers  www.walzangers.nl 

Lid worden: leden@walzangers.nl 

Voor optreden: optreden@walzangers.nl 
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vaak iemand uit dezelfde buurt of wijk te ‘mat-

chen’ die de eenzaamheid kan doorbreken of 

andere hulp kan geven. Deze vrijwillige ‘maat-

jes’ geven zich vooraf bij de stichting Buurtwerk 

Alexander op waarna zij, afhankelijk van hun 

wenselijke vrijwilligerswerk in combinatie met 

hun kwaliteit ‘gematcht’ worden. Wanneer ie-

mand te kampen heeft met b.v. administratieve 

problemen kan er worden verwezen naar onze 

partner organisatie en bij meervoudige problema-

tiek kan een buurtwerker ook verwijzen naar het 

wijkteam Ommoord waar professionals vanuit di-

verse disciplines kunnen worden bereikt.  

Stichting Buurtwerk Alexander is in 2016 namens de 

gemeente Rotterdam in de Deelgemeente Alexander 

gestart met huisbezoeken bij bewoners van 75 jaar 

en ouder. Met vooraf getrainde huisbezoek vrijwil-

ligers proberen wij zo o.a. eenzaamheid, minder 

zelfredzame ouderen, gezondheidsproblemen en 

overbelaste mantelzorgers in een zo vroeg mogelijk 

stadium te signaleren.

 

De enorm enthousiaste groep huisbezoek vrijwil-

ligers die in Ommoord actief zijn komen twee 

wekelijkse bij elkaar en delen daar met elkaar het 

leuke en erg nuttige huisbezoekwerk dat zij doen 

om zo ook van elkaars bezoeken te leren. Zo 

verteld huisbezoekvrijwilliger Stella; ‘het is een 

prachtig initiatief! wij doen deze interviews inmid-

dels al enige maanden met een super team en heb-

ben vaak hele mooie gesprekken maar er komt soms 

ook heel veel naar boven bij de 75 plussers’. Geluk-

kig zijn de lijnen naar de buurtwerkers te Ommoord 

die ons daarin ondersteunen kort! 

Wanneer de huisbezoekers een duidelijk signaal 

geven wordt dit nauwkeurig door de buurtwer-

kers bekeken. Waar nodig / mogelijk wordt gepro-

beerd een juist bezoek- of boodschappenmaatje, 

MEE Rotterdam Rijnmond 
Nooit gehoord van MEE? 

Mee( betekend Mee doen) is een ondersteuning voor personen  niet goed in staat zijn alles zelf te 

regelen. MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenle-

ving. MEE werkt voor mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, chroni-

sche ziekte of een vorm van autisme. Mensen die moeilijk leren of niet-aangeboren hersenletsel 

hebben, kunnen ook bij MEE terecht.  Mee vind ook dat iedereen moet kunnen sporten of bewe-

gen. Ze hebben daar aparte sportconsulenten voor.

Meer weten: www.blijfmeedoen.nl 

Huisbezoeken 75+

Heeft u als 75 plusser behoefte aan een 

huisbezoek of vindt u het leuk om huisbe-

zoeken te gaan afl eggen? Geef dit dan even 

met naam, adres en telefoon of email adres 

door! Dit kan per mail bas.corbijn@buurt-

werk.nl en/of  erna.hart@buurtwerk.nl of evt. 

per telefoon naar Stichting Buurtwerk 010 - 

455 3799. 
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Mijn Mening.
Huis van de Wijk.

Een jaar geleden heb ik in Nieuws Ommoord aan-

dacht besteed aan het Huis van de Wijk. Ook in AD 

Oost en Havenloods heeft het een aantal keren ge-

staan.

Uit ingezonden mededeling Gemeente Rotterdam)
het volgende; Op heel verschillende plekken zullen 
de huizen van de wijk worden ingericht. In de ene 
wijk is het een buurthuis of wijkgebouw. In een an-
dere wijk zal de sportkantine intensiever gebruikt 
gaan worden, of zet een zorginstelling de deuren 
naar de wijk open. De huizen van de wijk dragen bij 
aan het terugdringen van eenzaamheid, het is een 
plek waar jongeren aan hun talentontwikkeling kun-
nen werken en waar Rotterdammers actief kunnen 
zijn. ,,Wederkerigheid vind ik heel belangrijk’’, zegt 
verantwoordelijk wethouder Hugo de Jonge (Onder-
wijs, Jeugd en Zorg). ,,De vraag die we buurtbewo-
ners stellen is: wat kan jij bijdragen?’’ Waar mogelijk 
gaan wijkbewoners zelf ook zorgdragen voor het 
Huis van de Wijk. Welzijnsprofessionals zijn wel 
aanwezig, maar vooral faciliterend.

Waardoor werd ik verrast?
De Gemeente Rotterdam heeft de beslissing ge-
nomen dat Het Huis van de Wijk in Ommoord in 
het Gerard Goosenfl at aan de Thomas Mannplaats 
moest komen. Ik had gedacht dat het de Romeyns-
hof  wel  zou worden. Vanaf 1977 woon ik in Om-
moord, daarvoor 10 jaar in het Lage Land. In het 
Lage Land kwam ik met mijn kinderen in het Buurt 
Centrum aan de Duikerstraat (nu huis van de wijk) 
waar altijd veel activiteiten waren en de kinderen 
tussen de middag over konden blijven om hun lunch 
te nuttigen. In Ommoord ging ik met mijn kleinkin-
deren naar de Romeynshof. Heel wat woensdag mid-
dagen heb ik jarenlang met hen allerlei fantastische 
voorstellingen gezien. Ook de bibliotheek werd we-
kelijks bezocht plus diverse andere activiteiten die 
daar gegeven werden.

Afgelopen tijd ben ik de straat op gegaan om aan be-
woners van Ommoord te vragen of ze wisten waar 
het huis van de wijk was. Van de 75 mensen die ik 
het heb gevraagd was er 1 die het wist. Een van de 

heren op de foto zei, dat is toch het Romeynshof? 
Als ik uitleg gaf waar deze zich bevindt, werd ge-
zegd; O! waar mijn tandarts zit, jongeren vinden het 
al helemaal geen locatie waar ze heen willen.

De Gemeente Rotterdam heeft zeker gedacht in 
Ommoord wonen alleen 65 plussers. Telkens als ik 
even ga kijken in het Huis van de Wijk zie ik alleen 
ouderen. 1x toen ik s ’avonds ging kijken kon ik er 
niet in, die avond was er een  besloten groep. Maar 
beste Gemeente Rotterdam, er wonen ook jongeren 
en mensen met kleine kinderen in Ommoord. Ik be-
merk dat die de laatste tijd talrijker worden. Waar 
moeten die naar toe?

Bewoners geven in de Romeynshof nog steeds activi-
teiten en cursussen. Ouderen kunnen meedoen aan 
gezond bewegen. Maar de Nederlandse taal oefenen 
en leuke activiteiten voor kinderen en jongeren zou 
ik erg op prijs stellen. Er zijn zo hoor ik om mij heen 
voldoende vrijwilligers die zich in willen zetten voor 
onze mooie wijk Ommoord. In het Huis van de Wijk 
en in het Brouwershuis in Crooswijk zag ik bij de 
catering cliënten van de Pameijer onder begeleiding 
diverse taken verrichten. Dat kan in het Romeynshof 
toch ook.

Kom op Gemeente Rotterdam wordt de Romeynshof  
weer ons wijkgebouw? Ruim 3000 mensen hebben 
vorig jaar de petitie getekend voor het behoud van 

het wijkgebouw.   

Marie-José van den Oever.



26

Column Daan

Kerstmis
Herfst en winter zijn niet mijn 

favoriete jaargetijden. Bomen en 

andere gewassen laten hun prach-

tige zomerkleren vallen en berei-

den zich voor op naderend onheil. 

Storm, regen, hagel, sneeuw, ijzel. 

De zon staat laat op en gaat vroeg weer naar 

bed. Dikke jassen, autoruiten krabben. Niet ge-

noeg vorst om weer eens lekker op natuurijs te 

schaatsen. Veel mensen genieten van die lekkere 

lange gezellige donkere koude winteravonden. 

Zeggen ze. Ik niet. Ik geniet meer van die lekkere 

lange gezellige lichte warme zomeravonden. Een 

dieptepunt in deze periode is voor mij Kerstmis. 

Begrijp mij goed, ik bedoel hier niet de religieuze 

viering. Daar heb ik geen moeite mee. Nee, ik be-

doel Kerstmis van de commercie, van de massa 

hysterie, in de volksmond  genoemd: “De Kerst”. 

Waarom ik zo’n bloedhekel heb aan dit gebeu-

ren ? Een onvolledige opsomming in willekeurige 

volgorde: 

• Huizen worden in- en uitwendig overmatig 

voorzien van fl ikkerende lichtslangen, brandge-

vaarlijke kaarsen en andere nerveus makende 

knipperlichtdingen. Hele straten lijken meer 

op een lunapark dan op een woongebied. Zelfs 

de Racket Taveerne in mijn eigen tennisstadion 

wordt vergiftigd met duizenden lampjes, kaar-

sen, kabouters en kunstboom. Kerststukjes op de 

tafels, waardoor je de vochtnodige consumpties 

nauwelijks meer kwijt kan, ook zonder deze rom-

mel kan het toch uitermate gezellig zijn.

• Overvolle, van miljoenen lichtjes en muzikaal 

kerstgezwadder voorziene, winkels waar nerveu-

zerige mensen hun zogenaamde kerst inkopen 

doen. Tonnen voedsel, drank en cadeaus. Vechten 

om een winkelwagentje. 

• Wekenlang allerlei platgespeelde kerstjengels 

aanhoren. Voor de tachtigduizendste keer “I’m 

dreaming of a white Christmas”. Als je dat mooi 

vindt, ga dan op de noordpool wonen.

• Stakkers die zeulen met – door louche hande-

laren vermoorde - kerngezonde bomen, teneinde 

deze te versieren met voor bomen beledigende 

rotzooi.  “Ik heb U laatst in het bos zien staan, 

toen zaten er geen kaarsjes aan”. Nee, natuurlijk 

niet. 

• De versierde kunstboom. Uit milieu oogpunt 

hoogst verwerpelijk. “Je hebt geen naalden op 

de vloer. En het staat zo gezellig”. (???). Laat dat 

ding dan het hele jaar staan als je het niet op een 

andere manier gezellig kan maken.

• Kerstkaarten. Voor het merendeel afkomstig 

van mensen die je het hele jaar regelmatig ziet. 

Envelop openen, afzender lezen, ergens tussen/

bij/op de overige kersttroep of voor de ramen 

hangen (kijk eens hoeveel kennissen ons een 

kaart gestuurd hebben), een lijst aanleggen van 

afzenders, om volgend jaar een kaart terug te 

sturen. Leuk voor de kerstkaartenhandel en de 

Post.

• “Wat doen wij met de kerst ?” Ongetwijfeld de 

meest gestelde vraag in dit jaargetijde. Discussies 

over bij wie en vooral met wie. Ieder jaar weer 

opnieuw.  Niet dat ik iets tegen een gezellig sa-

menzijn heb, maar die mogelijkheid is er het hele 

jaar door. Zonder die kerstdagen-dwang.

U hoeft het natuurlijk niet met mij eens zijn over 

deze zaken. Maar laat ik dan het woord geven 

aan de top-deskundige op dit gebied. Die olijke, 

dikbuikige puntmuts. De Kerstman zelf, met zijn 

bel: Ho, ho, ho ! 

En dat wil zeggen: Ho! Stoppen met dat overdre-

ven gedoe !
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Ommoord is de grootste wijk van het gebied Prins 

Alexander. Het is er prettig wonen met veel groen. 

Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan de 

Rotte. U hoeft slecht het bruggetje over om naar de 

Rottemeren te lopen of te fi etsen.

Hier en daar hoor ik wat gemor in onze mooie 

wijk. Een van de ergernissen was de opgebroken

toegang tot het winkelcentrum de “Binnenhof “

Dat betekende ook  dat de Apotheek, Arts, Fysio 

en de Star Moeilijk te bereiken waren.

 

De omwonende werden Geïnformeerd waarom 

het zoLang duurde, de rest moest het uit de krant 

vernemen. Ik heb gesproken met de werk -men-

sen van de nieuwe opdrachtgever, die hard aan 

het werk waren om voor de feestdagen, Sinter-

klaas, Kerst en Nieuwjaar de toegangswegen 

voorlopig in orde te maken. Helaas moet het vol-

gend jaar, voor het verbeteren van de riolering, 

nogmaals open. En laten we eerlijk wezen, met 

alle regen van de laatste tijd, willen wij ook graag 

droge voeten houden.

Ook werd er geklaagd over de vele bladeren 

waardoor je de stoeprand of de parkeerplaatsen 

niet goed kon zien. Bladeren op de stoep kun je 

natuurlijk zelf wat aan doen, ik herinner me dat 

dat vroeger een verplichting was, je kreeg zelfs 

een boete als je het niet deed. Net als sneeuw 

ruimen. Laten we zorgen dat we dat zelf weer 

gaan doen, minder uitglijders en val partijen. Dat 

er wat aan gedaan wordt ziet u op de foto, maar 

elke dag ligt er weer een nieuw pak bladeren. We 

zijn toch blij met onze groene wijk, je zult er dan 

ook wat voor over moeten hebben.

Door de aanleg van een kabel vanaf het Maconi-

plein naar Krimpen heeft de omgeving melkdistel 

lange tijd gekampt met parkeerproblemen. Twin-

tig parkeer plaatsen kostte het. Bij navraag werd 

er gezegd dat het eind augustus klaar zou zijn.

In oktober hebben de bewoners denk ik het heft 

in eigen handen genomen. Gelukkig zijn de par-

keer plaatsen weer bruikbaar.

Hoe het afl oopt met het betaald parkeren in de 

Kruidenbuurt is op het moment dat de kopij naar 

de drukker gaat nog niet bekend.  

Rondje Ommoord.
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Wie kent dit spreekwoord niet? Van goede buren 

heb je plezier en ze kunnen een uitkomst zijn als 

je iets wilt lenen of hulp nodig hebt. Doe mee 

aan de decemberactie van Opzoomer Mee. Breng 

warmte en sfeer in uw straat, investeer in uw 

buren. 

Doe mee!

Vier samen met uw buren Kerst, Oud & Nieuw of 

een zelf verzonnen feest. Bedenk een leuke acti-

viteit, nodig alle bewoners uit en u zult zien dat 

uw straat nog lang profi  jt heeft van het feest. Or-

ganiseer een gezellige kerstborrel met zelfgebak-

ken oliebollen, tel samen af om middernacht op 

oudjaarsavond of ruim samen de vuurwerkresten 

op tijdens het nieuwsjaarsvegen op 1 januari. Als 

u aan de slag gaat... vergeet dan niet de ouderen 

en zieken in uw straat. Zorg dat december ook 

voor hen een leuke maand wordt.

Opzoomer Mee steunt uw activiteit met maxi-

maal 175 euro. 

U kunt zich aanmelden door de aanmeldkaart te 

downloaden van onze website: www.opzoomer-

mee.nl of door een emailbericht te sturen naar de 

projectleider van Prins Alexander: elze.mergler@

opzoomermee.nl

Beter een goede 
buur dan een verre 
vriend. 
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Uitnodiging voor de 
Nieuwjaarsbijeenkomst. 

Vrijdagavond 13 januari 2017 houdt De Boo 

(Bewoners Organisatie Ommoord) Haar jaarlijkse 

Nieuwjaars receptie voor de bewoners en 

vrijwilligers van Ommoord.

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in 

de Romeynshof Stresemannstraat 8 3068 JL te 

Rotterdam/Ommoord, om met ons onder het 

genot van een hapje en een drankje het nieuwe 

jaar in te luiden.

Inloop vanaf 19.30 uur, om 20.00 uur zal de 

voorzitter van de BOO namens het bestuur 

ontwikkelingen binnen de wijk en de 

activiteiten van het afgelopen jaar toe lichten.

Aan de foto’s van vorig jaar kunt u de sfeer 

alvast proeven.
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✁ 

Duidelijke communicatie, laagdrempelig en proactief.  
Administratief en technisch beheerder van 700 woningen in Ommoord!  

 

Telefoon  070-3248400
Mobiel  06-24847997
Email  geerlings@atrium-vgm.nl 
Frederik Hendrikplein 33, 2582 AX Den Haag, Nederland
www.atrium-vgm.nl  www.atrium-makelaars.nl

Nu ook verkoop- én verhuur makelaardij!

Binnenbanen & Buitenbanen

www.tennisstadionrotterdam.com

TENNISSTADION 
ROTTERDAM

VOORDELIG TENNISSEN 

GRL ADMINISTRATIEKANTOOR &

EDUCATIE-COACHING & BEGELEIDING ONDERNEMERS
Het vertrouwde adres voor al uw administraties e.a.

                 • Bedrijfsadministratie/Boekhouding • Belastingen

       • Salaris- en Personeelsadministratie • Marketing

            • Educatie • Bedrijfsvoering • Consultancy

                 • Coaching & Begeleiding(startende) ondernemers

                    • Coaching & Begeleiding Ondernemersplan

        • Doelgroepen: ondernemers-zzp ers-particulieren-studenten

 Kraaiheide 14, 3069 LC Rotterdam.
 T 06 55133280 / E grl-educatie@live.nl / W www.grl-educatie.nl
  Erkend Lid van HWS en geregistreerd belastingconsulent 

(fi scaal dienstverlener).



Elke week diverse activiteiten voor jong & oud,  

groot & klein op het gebied van sport, cultuur,  

creatie en recreatie. Informatie punt voor  

al uw vragen & doorver wijzingen  

naar diverse instanties.

informatie BOO 

bewonersorganisatie ommoord
Administratie, Redactie, Informatiepunt

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Stresemannplaats 8, 3068 JL Rotterdam

T 010 420 65 76 

info@boo.nl www.boo.nl

cursussen / lessen / bijeenkomsten romeynshof

Alarm (spoed) 112

Alarm (geen spoed) 0900 88 44

Red Een Dier 144

Deelgemeente 010 286 82 00

Gemeentewerken

Stadswinkel Prins Alexander 14010

Klachten buitenruimte 14010

ROTEB Vragen/Klachten 14010

RET Klantenreacties 0800 60 61

DCMR (Milieuklachten) 010 473 33 33

ENECO 0900 02 01

Storingsmeldingen 0800 00 72

Huurdersvereniging (HVO) 010 456 06 73

Romeynshof 010 420 40 99

Wijkbus Alexander 010 455 85 17

Bibliotheek Ommoord 010 421 66 31

Dock Ommoord, Anique Schelling 06 18 96 44 68

Doc.shop, jongeren infopunt 010 420 23 13

Maatschappelijke Dienstverlening Alexander

MDRplus Loket vraagwijzer 010 286 81 00

Stichting Buurtwerk Alexander 010 455 37 99

✁

MAANDAG tijd contactpersoon

Formatiedansen 10:00-12:00 Mevr.Bruinstroop

Yoga-Pilates 10:30-11:30 Monique Lindeboom

Bridge 13:00-17:00 Mevr.Hamers

Enerfit,totale lichaamstraining 14:00-15:00 Saskia van der Valk

Enerfit,totale lichaamstraining 19:00-20:00 Saskia van der Valk

Popkoor Ojee 20:00-22:00 Mw.Klumpes

DINSDAG

Gemengd Koor Carajillo 19:15-21:45 Jos Vlietstra

Tai Chi Ch’ uan 18.00-20.00 Iona Zwennis

Smartlappenkoor 19:30-21:30 J. Merckens

WOENSDAG

enerfit 09:00-11:00 Saskia van der Valk

Spreekuur  Vraagwijzer 10:00-12:00 Mevr. v.Zundert

Repetitie Popkoor 4 You 19:30-23:00 Marjan Divendal

Tap Live, tapdans lessen 18:00-21:00 Arda Kort

SKVR danslessen 13:15-18:15 Dhr.P.jansen

Majong 19:30-22:30 Dhr.de Jong

DONDERDAG

Beweeg en Dans 10:00-11:00 Ria plazier

Rummicub 14:00-16:00 Dhr.Garritsen

Tap-Live,Tapdanslessen 19:00-22:00 Arda Kort

Salsa Lessen 19:30-21:30 Henry

Accordeonlessen op aanvraag Mevr.van Kesteren

Capella Rotterdam muziek 20:00-22:00 Mevr.Verhoef

VRIJDAG

LCC Activiteiten:

Nieuwjaarsconcert 15-01-2017 kosten €   6,00

Romy Monteiro 28-01-2017 kosten € 10,00

Jong van Hart 12-02-2017 kosten €   6,50

Kaarten aan de bar info: 010 4204099
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