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Voorplaat:
Kinderen van de scouting club Nesselande. Ze 

staan te wachten tot iedereen aanwezig is om 

daarna onder begeleiding van ouders en begelei-

ders naar de kinderboerderij “De Blijde Wei te 

gaan” 

Juli - A ugustus - September 

vakantie tijd:

Gaat u niet weg maar wilt u tijdens de zomer-

maanden Juli, Augustus en September leuke din-

gen doen dicht bij huis, dan hebben wij buiten 

onze gewone artikelen, een aantal ideeën en 

uitjes, voor u op een rij gezet. In en om Rotter-

dam zijn namelijk genoeg mogelijkheden om al-

leen of samen met de kinderen, gratis of voor 

weinig geld, leuke attracties te bezoeken. Ook 

dichter bij huis in Prins Alexander en in onze 

mooie groene wijk  Ommoord valt nog genoeg te 

beleven. 

In deze Nieuws Ommoord proberen wij u op weg 

te helpen.

Ommoord:
Heeft u in Ommoord een van de door ons ge-

noemde attracties bezocht, Laat het ons weten. 

Schrijf er een stukje over en stuur een leuke foto 

mee.

Misschien staat uw belevenis in de volgende 

Nieuws Ommoord.

Opsturen per mail naar info@boo.nl onder ver-

melding zomer in Ommoord.Of inleveren bij ons 

info punt in de Romeynshof op woensdagmiddag 

tussen 2 en 3 uur. 

Eindredacteur, Marie-José van den Oever.

daarna onder begeleiding van ouders en begelei-

Ommoord:

Info 

4 Toerist in eigen stad 

5/6/7 Jubileum Wijktuin

8 Concerten in Ommoord

9 Uitreiking de Gouden Kip

10/11/12/13 Kinderen en hun 
schooltuintje

14 Zomerprogramma dicht bij huis 

15 Startavond Opzoomer Team

16/17/18 Wijkbus

19 Speeltuinen in Prins Alexander 

20/21/22 Les Francophiles

23 Open monumentendag

24/25/26 Historische Commissie “De 
Ommoordse Polder”

27/28 Opzoomeren

29 Het snoeptuintje
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Colofon
Nieuws Ommoord is een uitgave 
van Bewonersorganisatie Ommoord 
en mede mogelijk gemaakt 
door subsidie van de Gemeente 
Rotterdam, adverteerders en bijdrage 
van bewoners uit Ommoord.

Redactie
•Nico Nekeman, Hoofdredacteur
•Marie-José van den Oever,
 Eindredactie (oever1@planet.nl) 
•Truus Kwaadsteniet, Redacteur 
•Fotografi e, Hans Pasma

Vaste Bijdrage:
•Mary Gerritse, De Ommoordse
 polder- Ommoordse veld 
•Historische commissie Ommoord
•Concept & Ontwerp  Optima
 Grafi sche Communicatie www.ogc.nl

Drukwerk Optima Grafi sche 
Communicatie Rotterdam

Bestuur Bewoners Organisatie 

Ommoord
•Fons Tacq, Voorzitter 
•Jan Kluiters, Secretaris, A13/A16                                           
•Robert Aalbers, Penningmeester –
 Opzoomer team
•Nico Nekeman, Hoofdredacteur
•Marie-José van den Oever,
 Eindredacteur

Fietstocht naar de oorsprong van de Rotte

Nu de zomer is aangebroken zullen er naar wij, naar

we mogen hopen nog veel mooie zomerdagen komen, die u uitno-

digen voor een fi jne fi etstocht. Een leuke, niet al te lange tocht is 

naar de oorsprong van de Rotte.

Als startpunt nemen wij het Eetcafe “Oud Verlaat”,

hetgeen u waarschijnlijk allemaal weet te vinden.
Vandaar volgt u de Rotte in noordelijke richting, net na
het Gemaal heeft u 2 mogelijkheden:
1) rechtdoor en langs de Rottemeren tot aan het
Korenmolengat, Of
2) rechtsaf de Middenweg op, eventueel kunt u ook de
afslag voor het gemaal nemen en dan na ca 50 meter
linksaf het fi etspad op.

In beide gevallen komt u dan (daar waar de kassen op-
houden) via een brug in de Eendragtspolder waar de nieuwe 
Alexander roeibaan is aangelegd. Via dit mooie natuurgebied 
komt u ook bij de brug bij het Korenmolengat. Hiervandaan 
volgt u weer het fi etspad richting Zoetermeer. (aan het begin 
staat een wetenswaardigheid van het verzet tijdens de 2e We-
reldoorlog vermeld)

Het Korenmolengat is een natuurgebied waar een enorme kolo-
nie Aalscholvers is gehuisvest. Even verderop komt u langs een 
molendriegang. Voor de spoorbaan en de A12 gaat u over de 
Rotte en onder het spoor en de A12 door. U kruist dan wederom 
de Rotte en gaat dan linksaf. Aan het eind gaat u linksaf , rich-
ting Sluipwijk, en voor de brug rechts. Volg dit pad tot u niet 
meer verder kunt, bij een smalle slootje (eigenlijk een aantal 
wellen) en u bent bij de oorsprong van de Rotte. De loop van de 
Rotte is al eeuwenlang vrijwel ongewijzigd en komt al op zeer 
oude kaarten voor, de karakteristieke bocht bij de kinderboer-
derij en het Ommoordseveld zijn hierop goed te herkennen. 
Terug kunt u na de A12 langs de andere kant fi etsen en bij de 
“Skiberg” de brug over naar Ommoord. Het alternatief is dat u 
via Zevenhuizen fi etst en dan via Nesselande langs de Zeven-
huizerplas.

Veel plezier. 

Nico Nekeman, hoofdredacteur BOO



4

Weet u dat:
De Rotterdampas heel veel gratis uitjes heeft. Of 
korting geeft op diverse attracties. Bent u 65-plus, 
student of heeft u een minimum inkomen, dan is de 
Rotterdampas een uitkomst voor u. Ook dan kunt u 
een fi jne vakantie tijd beleven.

Kosten Rotterdampas:
Normaal gezinstarief € 60,00 kinderen t/m 17 jaar 
€ 12,50  65+ reductie tarief: € 20,00, kinderen t/m 17 
jaar van 65+ € 12,50 Studenten reductie tarief (wo-
nend of studerend in Rotterdam) MBO, HBO of WO 
t/m 33 jaar € 12,50 Minima reductie tarief: volwasse-
nen € 5,00 kinderen in het gezin t/m 17 jaar € 0,00

Zoveel plezier voor zo weinig geld. 
Gratis naar de fi lm, het zwembad, de Euromast en 
Spido. Stap zo vaak je maar wilt gratis binnen bij 
musea in Rotterdam, Den Haag en Delft. Krijg fl inke 
korting bij Diergaarde Blijdorp, Plaswijckpark en tal-
loze attractieparken. Pak een gratis ijsje, een koffi  e 
en proef eens iets anders met korting. Leer bij met 
een workshop en reis af naar de mooiste bestem-
mingen. Heel het jaar door worden acties toege-
voegd. Bekijk alle jaar-, seizoens-, maand- en lastmi-

nute-acties in het actie-overzicht. 

Te koop in de Rotterdampaswinkel; Hoogstraat 110 
3011 PV Rotterdam (Centrale Bibliotheek)
Openingstijden:
Maandag 13.00 tot 17.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.00 uur

Een afspraak maken is niet nodig

Alleen hier kan je als Rotterdammer een pas 

tegen alle tarieven direct meekrijgen, tegen € 

2,50 extra kosten per pas

Website: www.rotterdampas.nl

Weet u dat:

De kinderen op de Rotter-

damse basisscholen een 

jeugdvakantie paspoort 

hebben ontvangen 

waar heel veel leuke 

acties in staan. Deze 

acties lopen van 1 

juni 2017 t/m 20 augustus 2017 

Goedkoop weg in Rotterdam met je kinderen 

in de zomervakantie.

Het Jeugd Vakantiepaspoort is voor kinderen van 

4 tot en met 12 jaar en is een boekje met tijdelijke 

kortingsbonnen op allerlei attracties in Rotterdam 

en omstreken. De meeste schoolkinderen in Rotter-

dam krijgen het Jeugd Vakantiepaspoort gratis op 

school uitgereikt, maar als je ergens anders woont 

zijn de kortingsbonnen ook gewoon voor een prikkie 

in de Rotterdampaswinkel te koop. De kortingsbon-

nen zijn de hele zomervakantie geldig dus als je een 

paar attracties bezoekt heb je je geld er al lang en 

breed uit. 

Attracties voor kinderen en ouders

De bonnen in het Jeugd Vakantiepaspoort kunnen 

bij meer dan 130 aangesloten attracties worden in-

geleverd Zo kun je naar de Euromast, de Spido, naar 

speeltuinen ( Plaswijckpark), attractieparken en 

zwembaden, maar ook naar leuke musea voor kin-

deren in Rotterdam. Bij iedere activiteit of workshop 

voor kinderen is ook de aanwezigheid van ouder(s) 

verplicht. De kortingsbonnnen zijn dan ook geldig 

voor jong en oud. Op onze pagina’s  musea voor kin-

deren en attracties voor kinderen kun je lezen welke 

leuke activiteiten je allemaal in Rotterdam kunt 

doen met kinderen. 

Sparen voor nog meer kortingen

Bij iedere activiteit krijg je een stempel in je kor-

tingspaspoort en en aan het einde van de zomer heb 

je vast al veel ‘landen’ bezocht. Zo krijg je bij een 

aantal landen buttons en als je meer dan 10 stem-

pels in je Jeugd Vakantiepaspoort hebt verzameld, 

kun je met bijbetaling van €2,50 gratis entree krijgen 

bij attractiepark Duinrell of bij Diergaarde Blijdorp.

Toerist in eigen stad.
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In ben in de tuin

Zeg maar als er gebeld wordt

Dat ik er niet ben

Ik ben in de tuin

En als ik in de tuin ben

Ben ik niet te spreken

Want dan spreek ik met de tuin

En ik kan maar met een ding tegelijk spreken

Nee, ik spreek niet met de vogels

Ik ben geen Franciscus

Ik ben maar een gewoon mannetje

Dat veel van de tuin houdt

En dat wil ik af en toe even zeggen.

Jubileum Wijktuin. 

Met dit gedicht van Toon Hermans heeft Fons 

Tacq, de voorzitter van de Bewoners Organi-

satie Ommoord, de jubileummiddag van onze 

wijktuin geopend.

Hoewel “tuin”, is dat niet meer een begrip voor 

particuliere buitenruimte zoals de tuin bij en 

om het huis, en volkstuin, en daardoor gevoels-

matig minder “open” voor bewoners?
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De wijktuin Ommoord is ontstaan in 1972 en in 2006 

uitgeroepen door het Groenpunt Rotterdam en het 

Nivon, het Nederlands instituut voor volksontwikke-

ling en natuurvriendennetwerk tot het mooiste stuk 

groen van Rotterdam en wordt samen met gemeen-

tewerken door vrijwillgers onderhouden. 

De Wijktuin Ommoord is een natuurtuin van on-

geveer vijf hectare groot gelegen tussen de woon-

buurten Romeijnshof en Boekholt. Het eerste 

deel van de tuin is ontstaan uit een burgerinitia-

tief in 1972. 

Op een braakliggend terrein waar vooral puin 

lag van oude boerderijen, werd door enkele 

vrijwilligers in samenwerking met gemeentelijke 

diensten een tuin gerealiseerd door het uitgegra-

ven zand van een ernaast gelegen singel erop te 

gooien. Dat werd de basis voor een stuk groen 

waar verder geen ontwerp voor werd gemaakt.

Op 13 januari 1973 kreeg het terrein de naam “de 

Wijktuin”. “Wijk” omdat het een geaccepteerd 

element van de wijk moest worden en “tuin” 

omdat dit uitnodigt er in te gaan werken. Na 

1973 werd een weiland van circa 1,5 hectare ten 

westen van de singel toegevoegd aan de tuin. Het 

groene karakter daarvan moest aansluiten bij de 

Wijktuin en de vrijwilligers kregen opdracht daar-

voor een plan te maken. De uit dit plan ontstane 

waterpartij, twee eilandjes en speels lopende pa-

den zijn, in dit deel van de Wijktuin, nog steeds 

te zien. De verbinding tussen beide delen van de 

wijktuin wordt gevormd door een brug over de 

singel. De eerste brug uit 1978 is in 2013 vervan-

gen door een nieuwe. Door de wijktuin loopt een 

fi etspad met de naam Einsteinpad.

De Wijktuin Ommoord is geen heemtuin, maar 

een park waar de natuur grotendeels haar gang 

kan gaan. Zodoende is er veel diversiteit en zijn 

er landschapselementen als een moerasje, een 

ven, waterpartijen, riet- en grasland, groepjes 

knotwilgen, elzen en struwelen. In 2006 riep 

Groenpunt Rotterdam, een samenwerkingsver-

band tussen onder meer het Rotterdams mili-

eucentrum en het NIVON, de wijktuin zelfs uit 

tot het mooiste stuk groen van heel Rotterdam. 

Een jaar later is de tuin door de gemeente Rot-

terdam tot beschermd natuurgebied verklaard. Er 

zijn momenteel elf vrijwilligers en een medewer-

ker van de gemeente werkzaam.

Trots omdat deze parel eerder offi  cieel tot na-

tuurgebied is verklaard en trots dat zij in ons 

woongebied ligt en wij als bewoners een bijdrage 

aan kunnen leveren aan het beheer en hier na-

tuurlijk ook kunnen zijn wanneer we dat maar 

willen. Een natuurgebied waarin tientallen mos-

sen, paddenstoelen, vogels en planten, bomen en 

struiken te vinden zijn en waar op veel plaatsen 

bankjes staan om er van te kunnen genieten. 

Denk aan Toon Hermans.

Nadat onder meer door Geert Bos, coordinator 

van de wijktuin de geschiedenis is toegelicht ook 

aan de hand van een fotopresentatie gaan alle 

genodigden in gezelschap van ervaren gidsen 

door de tuin wandelen en wijzen iedereen op de 

specifi eke kenmerken van het gebied. In goed 

overleg met gemeentewerken wordt het gebied 

beheerd en in zijn algemeenheid zijn er bij de 

wijktuinvrijwilligers geen bijzondere wensen, 

maar eigenlijk zouden zij graag zien dat de wan-

delpaden met schelpen worden uitgevoerd om 

het natuurlijke karakter te accentueren en om de 

toegankelijkheid voor iedereen te waarborgen er 

een vrij steile helling in een pad die men graag 

afgevlakt zou zien.

Misschien dat in het kader van dit jubileum de 

gemeente mogelijkheden ziet om dit te realiseren 

is een oproep die ook Bewonersorganisatie Om-

moord aan het eind van de geslaagde middag van 

harte ondersteunde. 

45 Jaar Wijktuin
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Werkgroep Ommoordse Veld. (zie foto)
Werkgroep Ommoordse veld is sinds 2007 actief om het gebied Open en Groen te houden. Tegenwoor-

dig vooral om het recreatief gebruik van het gebied te ondersteunen. Dat doen ze met natuur wande-

lingen en b.v. met een foto wedstrijd. Vooral bekend zijn de zondagmiddagconcerten  onder de kap van 

de hooiberg  van de kinderboerderij “De Blijde Wei” Ruim 100 mensen genoten op zondag 11 juni van 

het concert Offi  cial Ukulele Orchestra Dordrecht. De concerten beginnen om 15.00 uur en zijn gratis 

toegankelijk dankzij een fi nanciële bijdrage van  de gebiedscommissie Prins Alexander. 

De volgende concerten kunt u in 2017 

nog bezoeken:

• 9 juli, Sabana, latin en gipsy jazztrio 

 (North Sea Round Town)

• 13 augustus, James Oesi 

 (contrabas en Diamanda Dramm (viool)

• 10 september, Koor Loch Ness 

Info: http//ommoordseveld.blogspot,com 

Contact adres: ommoordseveld@upcmail.nl

Concertagenda 2017 Stichting Open Hof 

Muziek

Zondagavond concert: 19.00 tot 20.15 uur

24 september in kleine bezetting: Geertje Hoek-

stra fl uit – Marianne van Wijngaarden hobo en althobo 

en Willem Blonk orgel en piano.

Markt concert op woensdagmorgen: 11.00 tot 11.30 uur

13 september Cora Mulder orgel

De concerten worden gehouden in De Open Hof, Hesseplaats 441 Rotterdam- Ommoord

24 september in kleine bezetting: Geertje Hoek-

stra fl uit – Marianne van Wijngaarden hobo en althobo 

De wereld van gisteren vandaag beleven.

Elke derde donderdagmiddag van de maand houdt de Historische Commissie “De Ommoordse 

Polder” een inloopmiddag.

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 verhalen mee, wij scannen of kopiëren dit en u krijgt uw

 eigen materiaal direct weer mee naar huis.



9

De Ommoordse Bewonersstichting De Witte Bol-

len sloot zondagmiddag 28 mei 2017 haar succes-

volle actie de "Kleine Kip" af met het uitreiken van 

de Ommoord Kanjers 2017. Via een digitale enquête 

stemden bijna 500 Ommoorders op instellingen die 

zich hebben ingezet voor leven, wonen en werken in 

Ommoord.

In de enquête was er keus uit 25 instellingen. De 

vijf meest gekozen instellingen kregen uit handen 

van de voorzitter van de Witte Bollen, Peter Buis-

man, één van de laatste Ommoordse mascottes, 

de Kleine Kip. De hoogste eer ging naar de werk-

groep A13/A16, zij kregen de "Gouden Ommoord 

Kanjer 2017" uitgereikt. Paul Scheublin nam de, 

speciaal voor deze gelegenheid door Pameijer 

gemaakte Gouden Kleine Kip in ontvangst. Hij 

bedankte met de woorden: "Als deze Kip in de 

toekomst gouden eieren gaat leggen, dan doneren 

we die aan Stichting De Witte Bollen". De uitrei-

king vond plaats op het zonovergoten feestje van 

de Kinderboerderij De Blijde Wei, dat haar 40 jarig 

jubileum vierde. 

De andere vier Ommoord Kanjers gingen naar:

• 2e Kinderboerderij De Blijde Wei.

• 3e Werkgroep Ommoordse Veld Open en Groen.

• 4e Bibliotheek Ommoord.

• 5e Opzoomer Mee, Lief en Leed.

De Witte Bollen, 010-4561000, Peter Buisman

Paul Scheublin Schrijft:

Dit was een eenmalige actie van Bewonersstich-

ting De Witte Bollen, die zich inzet voor het be-

heer en behoud van de mooie kunstwerken in de 

buitenruimte van Ommoord. Vanaf eind 2015 liep 

de actie "Kleine Kip", als fi nanciële ondersteu-

ning is voor het werk van de Stichting. Totaal zijn 

850 Kleine Kippen verkocht, mascottes van het 

kunstwerk “de Kip” bij kinderboerderij De Blijde 

Wei. Ze werden gemaakt door vrijwilligers, Pa-

meijer en SDW. Deze actie werd nu afgerond met 

een feestelijke uitreiking van de allerlaatste vijf 

Kleine Kippen. Tot onze grote verassing bleek dat 

de meeste stemmen waren uitgebracht op de A13/

A16, wat de Gouden Kip voor de 1e plaats ople-

verde. Een geweldige waardering voor allen die 

zich in ons brede netwerk al jaren hebben ingezet 

voor een optimale inpassing van deze weg om 

de hinder zoveel mogelijk te beperken onder het 

motto: “de beste inpassing is geen A13/A16”. 

Hoe staat het verder met de A13/A16

De Tracéprocedure bevindt zich in de laatste 

fase.  De in oktober bij de Raad van State inge-

diende beroepschriften zij nog steeds in behande-

ling. Op 11 en 12 mei vond een hoorzitting plaats, 

waarin de indieners van de beroepen vragen kon-

den beantwoorden, die hen door de Raad 

van State werden 

gesteld. Wanneer 

de uitspraak volgt 

is nog onbekend. 

Het eerder genoem-

de “medio 2017” kan 

nog steeds, maar het 

kan ook maanden la-

ter worden.

Wandeling door Ommoord langs diverse

kunstobjecten:

In het boekje “Kunst in Ommoord” met ruim 60 

foto’s is een compleet beeld van alle kunst in de 

buitenruimte van de Rotterdamse wijk Ommoord 

gemaakt. Het boekje is een gezellige metgezel 

tijdens de wandeling door Ommoord en een na-

slagwerk van alle huidige en vroegere kunst in de 

buitenruimte van Ommoord. Het boekje is ver-

krijgbaar via www.lulu.com

Het kunstwerk langs de Prins Alexanderlaan is 

mijn favoriet – eindredacteur Nieuws Ommoord.

Gouden Kip van Ommoord voor werkgroep A13/A16.

de “medio 2017” kan 

nog steeds, maar het 

kan ook maanden la-
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Dit is mijn eerste jaar op de Prins Alexander-

school en tegelijkertijd ook mijn eerste jaar op de 

schooltuin. Ik vind het superleuk, want op deze 

manier leren omgaan met de natuur gebeurt niet 

zo vaak meer op de scholen. Het komt dikwijls 

neer op een leuke les in de klas, een keertje het 

bos in, of een keertje een survivaltocht maken. 

Maar als je echt ziet hoe een plantje groeit, van 

een zaadje of bolletje tot een plant, is dat heel 

bijzonder. En de kinderen maken hier dat proces 

van het begin tot het einde helemaal mee, van 

een kale platte tuin, tot een in bloei staande tuin 

vol met verschillende groentes en bloemen. Het 

is ontzettend leuk om te zien. Ik heb het eindpro-

ces gezien, van het afbouwen van een volle tuin 

en het oogsten, tot nu, naar het opbouwen van 

een compleet nieuwe tuin. Ik heb dus al allebei 

de kanten kunnen beleven. Normaal gesproken 

zou je dat alleen met één groep doen, maar ik 

heb nu al een voorproefje gehad wat het straks 

gaat worden.

De kinderen vinden het echt heel erg leuk. Het 

is een heel vrije opdracht, dus je mag veel zelf 

doen. Het is iets dat voor hen eigenlijk nieuw is, 

maar het is ook iets dat ze erg boeit. Je ziet ook 

dat ze op een hele leuke manier met elkaar bezig 

zijn. Het is natuurlijk altijd een beetje de vraag 

hoe het zal gaan met zo’n vrije opdracht. Het blij-

ven kinderen, maar je kunt zien dat het hen echt 

interesseert. Het hebben van een eigen tuintje 

maakt het ook wel heel persoonlijk, dus ze zijn 

heel erg gericht op hun eigen werk. En dan ook 

nog het samen beleven als groep, dat maakt het 

extra speciaal. 

In mijn stad Dordrecht, waar ik tien jaar gewerkt 

heb, heb ik nog nooit zoiets als dit meegemaakt. 

Dus het is echt wel uniek. Het leuke is, dat ze 

ook aan papa en mama, even hun tuintje kunnen 

Interview met meester Michiel en 
twee van zijn leerlingen
-Truus de Kwaadsteniet 

Het is vandaag een zonnige dag, niet heel erg warm, maar echt een dag om in de tuin te werken. Als Marie-

José en ik binnenlopen zien we gelijk dat de kinderen al druk bezig zijn. We maken kennis met meester Mi-

chiel van der Schoot en laten hem de twee artikelen over de tuin zien, die in het laatste nummer van Nieuws 

Ommoord staan. Hij is meteen enthousiast en wil ook wel iets vertellen over zijn ervaringen met het school-

tuinproject.
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laten zien, of er zelf even in werken. Aan het eind 

van de rit gaan ze alles oogsten en kan er thuis 

van gegeten worden. Hier maken we er dan later 

ook nog wat lekkers van. En het gaat niet alleen 

om het tuintje van de kinderen zelf, maar het is 

ook een actieve tuin waar allerlei vrijwilligers in 

werken. 

De kinderen hebben als eerste een speurtocht ge-

daan om alle onderdelen van de tuin een beet-

je te leren kennen. Daarna hebben ze een start 

gemaakt met hun eigen tuintje. Het moet echt 

gaan leven voor de kinderen. Het ziet er allemaal 

al leuk uit, maar als ze de achtergrond kennen 

wordt het echt iets van hen. Of ze bietjes en de 

andere groenten zelf thuis eten ben ik niet ze-

ker van, dat zou wel het mooiste zijn. Ze gaan 

in ieder geval met een goed gevulde tas aan het 

einde van de rit naar huis toe. En je ziet, er zijn 

nu ook twee moeders bij. Ouders vinden het zelf 

ook heel leuk om mee te helpen en de kinderen 

te begeleiden, omdat ze zien hoe belangrijk het 

is dat de kinderen dit meemaken en leren. Want 

het wordt steeds belangrijker om de natuur om 

ons heen in de gaten te houden en de kinderen 

daarvan bewust te maken. Ze leren hier ook het 

nut van beestjes, zoals torretjes en wormpjes. Als 

ze die thuis zien rondlopen beseff en ze misschien 

niet zo snel hoe belangrijk die beestjes zijn, maar 

in de tuin is het een ander verhaal. 

Kristel doet het superleuk. Ze weet de lessen op 

een goede manier te brengen, het is een heel 

uniek concept. Wat de vogelverschrikkers betreft, 

dit is voor mij nog helemaal nieuw, maar ik heb 

begrepen dat ze inderdaad vogelverschrikkers 

gaan maken. Ze hebben zelf ook een werkboek. 

Dat is nu hier, maar we zijn op school al met 

een aantal lessen begonnen. Met Kristel in de 

klas hebben ze eerst al een aantal dingen in het 

werkboek gedaan, om een beetje achtergrond te 

hebben. Dat werkboek komt af en toe terug. Naar 

aanleiding van een opdracht in de tuin maken ze 

ook een werkblad hier aan de tafel.

Er zijn ook een aantal ervaringslessen, die niets 

met hun eigen tuintje te maken hebben, maar 

bijvoorbeeld met verschillende soorten groente 

en fruit. Ze snijden die open en halen de pitten 

en zaden eruit. Dan bekijken ze met elkaar hoe 

die eruit zien, wat is het verschil, hoe groeit dan 

zo’n nieuwe boom of plant uit dat zaadje, of van 

welke vrucht of groente is het zaadje. Je kunt 

wel gewoon een paar bonen in je mond stop-

pen, maar ze een keer opensnijden en kijken wat 

er inzit, en je afvragen hoe het werkt, maakt 

een boontje in één keer tot een heel bijzonders 

iets. Dus er is hier echt van alles en nog wat te 

beleven en te ontdekken. Na het interview met 

meester Michiel brengt hij Sanne bij mij. Sanne 

komt enthousiast aanlopen en gaat tegenover mij 

aan de tafel zitten. Ze wil graag van alles vertel-

len, maar ze is toch een beetje verlegen als ze het 

opnameapparaatje ziet liggen. Als we klaar zijn 

laat ik haar een stukje van het interview horen, 

en dat is toch wel leuk.

Hoe is je naam? - Sanne.

Hoe vind je het hier? - Ik vind het heel leuk. 

Wat hebben jullie al gedaan? -  We hadden de vo-

rige keer goudsbloemen geplant en nu de uien. 

Weet je wanneer de goudsbloemen opkomen? -  Nee 

dat weet ik niet

Nu heb je ook uien gezaaid? Hoe doe je dat?  - Nou, 

je maakt een gat en daar doe je de ui in. 

Lust je uien? - Nee

Wat gaan jullie nog meer zaaien?  - Paprika  en 

groente 

Zijn er dingen bij die je lekker vindt?  - Niet echt. 

Weet je al wat jullie voor lekkere dingen gaan ma-
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ken  - Ja, tortilla’s. 

Lust je tortilla’s? – nee, niet echt. 

Ik hoorde dat de kinderen soms ook pizza kiezen. 

Lust je dat wel? - Ja. 

Maar wat vinden de andere kinderen?  - Ja die vin-

den het ook leuk. 

Wat hebben jullie nog meer gedaan?  -  Vorige week 

hebben we een speurtocht gehad. En de school-

tuin is ook heel leuk. 

Wat doe je op een speurtocht?  -  Nou dan ga je 

vragen beantwoorden. En letters zoeken en daar 

komt dan een woord uit. 

En wat was het woord?  -  Groene vingers. 

Hebben jullie thuis ook een tuin?  - We wonen in 

een fl at. 

Weet je al wat je volgende week gaat doen? -  Ik 

weet niet precies wat ik volgende week ga doen.

Meester Michiel zegt: Nu ga ik nog even iemand 

anders halen. De volgende keer vragen we weer 

twee leerlingen om iets te vertellen, dan hebben 

we elke keer een nieuw verhaal. Dan stuurt de 

meester Dejan. Hij heeft veel te vertellen en gaat 

gelijk van start.

Hoe vind je het hier?  - Nou, ik vind het wel leuk 

om te werken, ook bij de schooltuin. En dat je 

elkaar ook kan helpen, als de kinderen in de pro-

blemen zitten. 

Dus jij kijkt ook een beetje rond wat de andere kin-

deren doen?  - Ja, en ook in de groepstuin. Daar 

kun je aardig voor elkaar zijn. En als er iets niet 

lukt bij een ander, dan moet je de ander helpen. 

En hoe gaat het met je eigen tuin?  - Goed. In de 

groepstuin gaat het ook heel goed. Het is gewoon 

heel erg leuk . 

Ben je al in de groepstuin geweest?  -  Ja 

Wat hebben jullie daar gedaan?  - Wij hebben de 

grond los gemaakt en straks gaan we ook uien er 

in zetten. 

Wat doe je in dit tuintje?  - Vorige week heb ik 

goudsbloemen gezaaid en daarnet uien. 

Lust je uien?  - Ja. 

Ik zie allemaal kinderen die de grond rechtmaken. 

Ben je al klaar met de grond losmaken?  - Ja, maar 

dan moet je ook allemaal dingen er uithalen, 

want anders groeien er allemaal andere dingen in 

je tuintje. 

Onkruid? Zit er veel onkruid in? - Ja heel veel, en 

glas. 

Gaan jullie thuis al het eten opeten dat je mee-

brengt?   - Ja. 

Jullie hebben een speurtocht gehouden. Was het 

leuk?  - Ja een speurtocht houden is echt heel 

leuk. 

En dat woord dat jullie moesten vinden?  - Het was 

groene vingers. 

Jullie gaan ook lekkere dingen maken?  - Ja, tor-

tilla’s. 

Lust je die ook?  - Ja. 

Je vindt het leuk om met kinderen om te gaan?  - Ja, 

bijvoorbeeld vrienden, maar ook andere kinde-

ren. Zoals, een meisje was er vorige keer niet. En 

een moeder die mee is, en dat was toevallig mijn 

moeder, die ging dan dat tuintje doen. Dan is het 

allemaal nog nieuw. Wij hebben het allemaal al 

een keer gedaan. We moesten het uitleggen. Het 

is gewoon leuk om kinderen te helpen. 

Je houdt van mensen helpen. Ga je daar later je be-

roep van maken?  - Eigenlijk twijfel ik tussen dit 

en kok.

Wat heb je nog meer geleerd?  - In de klas hebben 

we geleerd welk zaadje bij welke plant hoort. En 

ook wat proefj es doen. 

Proefj es?  - Niet echt proefj es, maar dingen bij el-

kaar leggen die bij elkaar horen. 

Hebben ze al verteld van de beestjes?  - Ja met een 

composthoop.

Ik ga zelf ook een vogelverschrikker maken. 

Leuk! Mag je dat helemaal zelf verzinnen, of gaan ze 

je helpen?  - Ik heb een kort broekje en een shirt 

van Xerxes DZB. Dat is een voetbalclub in Zeven-

kamp. Daar voetbal ik en daar heb ik een shirt 

van en dat ga ik ook aandoen. 

Nog iets leuks?  - Dat ik samen ben met anderen 

en dat je heel veel kan planten en zaaien. Mijn 

oma heeft een hele grote tuin en daar help ik ook 

altijd in, met onkruid weghalen.

Dan zijn we klaar en Dejan gaat weer naar zijn 

tuintje.
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Op de plek waar ik de kinderen en de 

meester interview staan twee grote 

tafels met banken. Vanaf mijn plek 

op een van de banken zie ik hoe de 

kinderen druk bezig zijn in hun tuin-

tjes.  Ze overleggen met elkaar en 

hebben echt 

aandacht voor 

de dingen waar 

ze mee bezig zijn. 

De tuintjes zijn 

netjes verdeeld, 

vooraan  in ieder 

tuintje staat een 

klein strookje met 

de naam van een 

kind. Als ik klaar ben met de interviews loop ik 

over het witte zandpaadje naar de tuintjes toe 

om alles van dichtbij te bekijken. Er staan ook 

twee moeders bij. De kinderen hebben al uien 

en goudsbloemen geplant. Over de tuintjes zijn 

lijnen gespannen. Op een gegeven moment zie 

ik dat precies onder die lijnen de uitjes liggen. 

Een van de voorste tuintjes is het voorbeeldtuin-

tje van juf Kristel. Daar legt ze alles uit en doet 

het voor. De paadjes met het witte zand lopen 

rondom de tuintjes. Op een gegeven moment krij-

gen de kinderen pauze en kunnen ze wat drin-

ken aan de tafels. Als Kristel hen vertelt over de 

interviews vinden sommigen het jammer dat zij 

niet iets mogen vertellen. Maar misschien krij-

gen ze volgende keer een kans. Dan gaat Kristel 

verder met de les. Ze vraagt de kinderen om mee 

te gaan naar de voorbeeldtuin. Ze gaan om haar 

heen staan en luisteren aandachtig naar wat ze 

vertelt: 

Zo meteen krijg je allemaal twee aardappels. Ze 

laat twee kleine aardappeltjes zien. Deze aardap-

pels zorgen ervoor dat er van hieruit een aardap-

pelplant gaat groeien. De aardappels zelf gaan 

onder de grond groeien. Wat je wel gaat zien zijn 

deze groene bladeren, want die komen boven 

de grond. Een aardappel groeit het beste in een 

kuil met een bergje erop. Voor de zomervakantie 

is het dan een verrassing hoe groot 

de aardappels zijn en hoeveel het 

er gaan worden. Het kunnen er vijf 

zijn, maar ook 25. Soms zijn ze klein, 

maar ze kunnen ook heel groot worden. Ze laat 

de kinderen een kruis maken op de grond, in het 

midden daarvan wordt het kuiltje gegraven voor 

de aardappel. Het moet zo diep zijn als de lengte 

van het schepstukje. Leg je hand in de kuil zodat 

je de aarde die terugvalt er gelijk weer uit kunt 

gooien. Straks ga ik rond om te kijken of het goed 

is en dan gaan de aardappels de grond in. Daar 

bovenop maken we dan een bergje en dat moet 

over een paar weken nog te zien zijn. Behalve 

aardappels gaan ze ook radijszaad zaaien. Kristel 

laat een zakje radijszaad zien legt ook uit hoe dat 

gezaaid moet worden. Je maakt regels waarin de 

zaadjes moeten komen. Je doet het zaad, net als 

bij de goudsbloemen, in een kommetje in je hand 

en doet het beetje bij beetje in de twee regels die 

je hebt gemaakt.

 

Als we een poosje hebben staan te kijken is het  

voor ons tijd om afscheid te nemen. Achter ons 

horen we nog een van de kinderen roepen dat er 

iemand een wesp wil doodmaken. Andere kinde-

ren reageren daar weer op met instemming of 

afkeuring.  Als we langs de kruidentuin naar de 

uitgang lopen zien we dat de kruidentuin weer 

helemaal groen begint te worden en dat hij er 

mooi bijstaat. 

tjes.  Ze overleggen met elkaar en 
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Kinderboerderij de 

“De Blijde Wei”
Op De Blijde Wei worden regelmatig (gratis) acti-

viteiten georganiseerd. Tevens is het voor kinderen 

mogelijk om op De Blijde Wei een verjaardagsfeestje 

te vieren.

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 tot 16.30 

uur. Zaterdag en zondag in oktober t/m maart ge-

opend van 8.30 tot 17.00 uur en in april t/m sep-

tember van 8.30 tot 18.00 uur.

Adres:

Bergse Linker Rottekade 

435 (voor auto: navigeer 

naar Kikkerpad) 

3069 LV Rotterdam

Telefoon (010) 420 06 09

E-mail: kbblijdeweisenc@

rotterdam.nl

Website: Facebook De blijde wei

Activiteiten programma juli – augustus 

en september 2017 op De Blijde Wei en 

Geelkruid.

• 10 juli t/m 20 augustus: Speurtocht tijdens de

 zomervakantie op de kinderboerderij.

• Vrijdag 25 augustus: vanaf 19.30 uur vleermuize

 nexcursie op en rondom de kinderboerderij.

 Vooraf opgeven via telefoon: 010-4567616

• Zaterdag 24 september: van 13.00 tot 16.00 uur

 Oogstfeest op de Educatieve Tuin Geelkruid. 

• Woensdag 27 september: van 13.00 tot 15.00 uur

 Cowboy-en indianenmiddag op de kinderboer

 derij. op de kinderboerderij.

De Bazaar.

Weet u het nog? De Bazaar is elke 14 dagen open 

op de oneven weken. 

Tijd: woensdag vanaf 9.00 tot 15.00 uur, in de 

Open Hof Hesseplaats 441 3069EA Rotterdam 

Ommoord. Je koopt hier voor een prikkie diverse 

goede tweedehands spullen, van kleding, 

sieraden, potten, pannen gereedschap, tas-

sen kaarten etc. Het is dan ook markt op de 

Hesseplaats en je loopt gemakkelijk even 

naar binnen. Eventueel een kopje koffi  e 

drinken en niet te vergeten: je kunt er ook 

naar het toilet. 

Huis van de Wijk Ommoord.

Adres: Gerard Goosenflat Thomas 

Mannplaats 150

In Nieuws Ommoord 2016 nummer 15 en 16 heb 

ik al eens aandacht gevraagd voor het Huis van 

de Wijk in Ommoord. Nog steeds weet 90 % van 

de Ommoorders niet waar en wat het is.

Ik heb op internet naar activiteiten gezocht voor 

de maanden juli – augustus en september 2017, 

helaas loopt de activiteiten kalender Voorjaar-Zo-

mer maar t/m juni. Ik vond nog wel activiteit in 

Prins Alexander: 16-08-2017 recreatieve mini Triat-

lon (verdere informatie nog niet bekend)

07-09-2017 fi etsvierdaagse. Verder valt het mij op 

dat al zoekende op inter-

net dat de activiteiten zich 

vooral toe spitsen op oude-

ren die er wonen, maar dat 

er maar weinig activiteiten 

zijn voor de rest van de be-

woners van Ommoord. 

De Bazaar.

tember van 8.30 tot 18.00 uur. goede tweedehands spullen, van kleding, 

sieraden, potten, pannen gereedschap, tas-

sen kaarten etc. Het is dan ook markt op de 

Hesseplaats en je loopt gemakkelijk even 

Adres: Gerard Goosenflat Thomas 
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Onze schoonmaakbende is tot stand gekomen door be-

moeienis van Stella Kok. Haar eerste poging mislukte 

om iemand te vinden, en het geld werd terug gestort. 

Bij de tweede poging om iemand te vinden ben ik, Lida, 

het geworden die het voortouw wilde nemen.

Enkelen van ons zijn gestart met de vuurwerk-
schoonmaak op 2 januari en vanaf dat moment zijn 
we nu met ongeveer 8 personen. De schoonmaak-
bende heeft zich de afgelopen maanden ingezet om 
rond onze fl at op te ruimen wat er niet hoorde te 
liggen. Ook de keldergangen van onze fl at hebben 
een grondige schoonmaak beurt gehad wat nodig 
was door de werkzaamheden die aan de vloeren zijn 
uitgevoerd. Dikke lagen stof zijn daarbij achtergeble-
ven en nu ziet alles er weer pico bello uit. Tijdens de 
schoonmaak werkzaamheden wordt er ook gezorgd 
voor de inwendige mens met koffi  e en iets lekkers 
erbij om onze energie op pijl te houden wat overi-
gens goed is gelukt.  Elke week zijn enkelen van het 
team actief bezig om de buitenboel, parkeerplaats 
en paden schoon te houden. Hierdoor zien we dat er 
steeds minder papier en dergelijke op straat wordt 

gegooid. 
Goed voor-
beeld doet 
goed volgen 
hoewel dat 
nog beter zal 
moeten. Om 
de paar we-
ken wordt 
er door ge-
sproken wat 
er nog moet 
gebeuren. 
Wij van de 
knikfl at Anato-
le Franceplaats 
vinden het een 
geweldig ini-
tiatief van Opzoomeren omdat 
het heel duidelijk is waar te nemen waar aan Op-
zoomeren wordt gedaan. Bedankt Opzoomeren voor 
het support! Na het vertellen van het verhaal werd 
Stella toegezongen met een verjaardagslied omdat 
ze net op die dag jarig was. 

Dinsdag 18 april - Startavond van het 

wijk Opzoomer team. De schoonmaakbende van Anatole Franceplaats

Opzoomeren Söderblomplaats.
Op de Söderblomplaats is er een grote groep fervente 

Opzoomeraars, die al 10 jaar bezig zijn en hun fl at en 

de naaste omgeving leefbaar houden. Op zaterdag 13 

mei was er van 10.00 uur tot 15.00 uur weer een Opzoo-

mer Rommelmarkt bij de knikfl at aan de Söderblom-

plaats in Rotterdam Ommoord.

De Bric à Brac spulletjes, die op de kramen liggen, 

komen uit de huizen van de bewoners die in hun 

kasten ook ge-Opzoomerd hebben.

Zo zijn deze kramen gevuld met onder meer elek-

tronica, een fl inke serie modieuze damesschoenen 

maat 39, tafelkleden (alles schoon en gestreken), 

kleinmeubelen, keukenspullen, serviesgoed, Wii-

accessoires, CD/DVD’s, games en ook een unieke ver-

zameling bierglazen. Er zijn weer boeken over uit de 

Minibiebs van het complex, die zij in al hun 5 hallen 

hebben. Deze boeken kunnen worden geruild, ge-

kocht of geschonken worden. Er is een terras inge-

richt en parkeren en koffi  e/thee zijn gratis. De zelf-

gebakken boterkoek en cake is vanwege het 10-jarig 

jubileum ook voor bezoekers gratis!!

Iedereen van harte welkom voor de koopjes!!

Zaterdag 9 september is voor de 10e jaar Opzoo-

mer Rommelmarkt op de 

Söderblomplaats. Kom 

weer eens lekker snuff elen 

op onze Opzoomer Najaars 

Rommelmarkt.

Bron-Margot

tiatief van Opzoomeren omdat 
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Interview met Paul Koote en Jolanda den 

Engelsman.

Paul is vrijwilliger: De werkzaamheden van Paul 

bestaan uit chauff eur op de bus, verder zorgt hij 

voor de pr en fondsenwerving, dat kost hem onge-

veer 12 uur per week. Hij doet dat met veel plezier 

en is trots op de advertenties op de bus die hij door 

zijn inspanning voor elkaar krijgt. Hij doet dit on-

derhand al 16 jaar, zijn vrouw is al 12 jaar vrijwil-

liger bij de telefoon van de wijkbus. Hij zegt als je 

eenmaal het virus van de bus te pakken hebt, ga je 

niet meer weg. Door de goede sfeer en teamgeest is 

het verloop van de vrijwilligers op de bus minimaal. 

Als ze stoppen is het meestal door ziekte, of als door 

omstandigheden het helpen met boodschappen, rol-

lator of iets dergelijks in de bus te zetten te zwaar 

wordt. In het laatste geval kunnen we zorgen dat er 

een begeleider op de bus mee gaat die dit voor zijn/

haar rekening neemt.  De 70 vrijwilligers, chauf-

feurs, telefonisten, onderhoudsmensen en bestuur 

werken optimaal samen. Dit alles wordt gecoördi-

neerd door de enige betaalde kracht Jolanda Engels-

man. Wij zijn blij dat we haar hebben, een vast punt 

die alles aan kan sturen.

Jolanda is coördinator: Ik ben in dienst bij de 

Stichting Wijkbus en houd mij bezig met de dage-

lijkse gang van zaken. Een soort duizendpoot dus. Je 

moet van alles een beetje verstand hebben, zodat je 

elke vraag kunt beantwoorden. Ook de ict en boek-

houding wordt helemaal verzorgd door vrijwilligers 

evenals het wagenpark beheer. Overleg met de Ge-

meente op de Coolsingel i.v.m. subsidie etc. (vroeger 

Deelgemeente) hoort samen met het bestuur tot 

mijn taken. Overleg met de Stad was in begin wel 

even wennen, verder komen er steeds meer regels 

op dat gebied. Zo was dit jaar een van de voorwaar-

den dat we ook een rolstoel bus moesten hebben. 

Vanaf januari 2017 hebben we in elk geval 1 bus  die 

geschikt is om een rolstoeler eventueel met bege-

leider mee te nemen. De bedoeling is dat als een 

van de partners rolstoel afhankelijk wordt, ze nog 

samen boodschappen kunnen doen of naar de club 

(bv. Bridge) kunnen gaan . Dit alles in het kader van 

de nieuwe regels dat mensen zo lang mogelijk thuis 

moeten kunnen blijven wonen. Zo gauw het ook 

met zorg te maken heeft zijn er andere partijen voor 

om de mensen te vervoeren. Daar heb je gekwalifi -

ceerde personen voor nodig. 

Paul vertelt: Er wordt wel een korte cursus gegeven 

aan de vrijwilligers wat ze moeten doen als er wat 

gebeurt in de bus. Vorig jaar hadden we een avond 

georganiseerd met het thema ”Omgaan met Oude-

ren”  waar dit aspect ook aan de orde kwam. Dat 

werd gedaan door een verpleegkundige. Een bijzon-

De Wijkbus Betrouwbaar 

vervoer   

binnen het gebied van de deelgemeente Prins Alexander.
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der interessante avond met lichtbeelden erbij, waar 

we veel van hebben geleerd. Op mijn vraag mogen 

er geen jongere mensen mee vult Jolanda het vol-

gende aan:

Dat mag in bijzondere gevallen. Minder valide en 

mensen met een beperking die geen gebruik kunnen 

maken van openbaar vervoer en een vervoersindica-

tie voor de avond hebben kunnen met een verkla-

ring overdag gebruik maken van de wijkbus. 

Jolanda vertelt: in het verleden mochten we ook 

mensen halen en brengen naar de dag opvang. Daar 

de chauff eurs Sommige ouderen al jaren vervoerden, 

was dit niet alleen voor ons een tegenvaller, maar 

ook voor de mensen die vervoerd werden. Je bouwt 

toch een vertrouwensband op en ze zien doorgaans 

hetzelfde gezicht. Het was een bewogen en voor 

sommigen een verdrietig afscheid. 

Recreatieve tochten:  

Jaarlijks worden in de maanden april tot en met 

september op de zaterdagen de welbekende recrea-

tieve tochten gehouden. *) In december kunt u met 

de Wijkbus naar een Kerstmarkt. *) Tevens worden 

er in de avonduren rondritten (lichtjestoer) door de 

stad gehouden.*)

Alleen voor deelnemers van Stichting Wijkbus 

Alexander.

Paul en Jolanda vullen aan:

Rond februari krijgen de deelnemers hiervan bericht 

en kunnen ze inschrijven. 

Zijn er te veel inschrijvingen dan wordt er geloot. 

We zorgen wel dat iedereen een keer mee kan.

Er zijn maar 6 plaatsen in een bus. We rijden meest-

al met 6 of 7 bussen. Onze eigen vrijwilligers zet-

ten de tour uit, rijden alles voor en kijken of leuke 

routes goed te rijden zijn en of er een uitspanning is 

waar de mensen b.v. koffi  e kunnen drinken. Het is 

altijd in de ochtend i.v.m. gebruik van medicijnen, 

warmte etc.Wij zijn aan het kijken of we volgend 

jaar aan kunnen sluiten bij festivals etc. Er zijn op 

zondag concerten in het Ommoordseveld, het zou 

fi jn zijn als  we dat mee kunnen nemen. We blijven 

als wijkbus creatief.

Agenda recrea-

tieve tochten voor deelnemers:

Zaterdag 15 juli Hoekse Waard

Zaterdag 29 juli Lek en Vlist

Zaterdag 12 augustus Nieuwkoopse plassen

Zaterdag 26 augustus Hoekse waard

In oktober bestaat de wijkbus 30 jaar.

Bent u al enthousiast geworden? 

Ik was verbaasd over alle mogelijkheden die de wijk-

bus biedt en dat slechts voor een lidmaatschap van 

€ 15,00 per jaar en € 1,10 per rit.

Noot: 

Terwijl ik onderweg ben om boodschappen te doen, 

zie ik de wijkbus staan.

Ik stop en zie ik een dame met haar rollator aan ko-

men lopen. De Chauff eur Gerard Scholte staat al op 

haar te wachten. Beide hebben er geen bezwaar te-

gen als ik een paar vragen stel en een foto maak.

Ik vraag haar of ze vaak van de wijkbus gebruik 

maakt, ze beaamt dat volmondig.

Ik heb ook Vervoer op Maat zegt ze, maar dit is veel 

fi jner. Mensen van de wijkbus maken altijd een ge-

zellig praatje en je ziet vaak dezelfde gezichten. Ze 

zijn verder altijd heel attent.

Volgens de Gerard komt dat omdat ze vrijwilligers 

zijn, we doen het omdat wij het leuk vinden. Ik doe 

het nu 12 jaar en ik houd van dit werk en van de 

mensen die we vervoeren. Ik hoop het nog heel lang 

te kunnen blijven doen. 

Ik bedank beide voor dit korte interview, Marie-José 

van den Oever, eindredacteur Nieuws Ommoord.

Agenda recrea-
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Algemene informatie 

van de Wijkbus.
Doelstelling:

Het doel van de stichting is ouderen vanaf de leef-

tijd van 55 jaar en mindervaliden, wonende in Prins 

Alexander te Rotterdam, in staat te stellen deel te 

nemen aan activiteiten binnen dit gebied en sociale 

contacten te onderhouden in de persoonlijke levens-

sfeer om isolement te voorkomen.

Wilt u gebruik maken van de wijkbus, dan kunt 

u deelnemers lid worden.

Om gebruik te maken van de diensten die de Wijk-

bus aanbiedt, moet u deelnemer zijn van de Stich-

ting Wijkbus Alexander. U kunt individueel deelne-

mer worden voor slechts € 15,- per jaar en met een 

partner is het totaalbedrag € 22,50.

Betalen gaat via een automatische incasso, wilt u 

anders betalen dan wordt het verschuldigde bedrag 

verhoogd met € 2,50 vanwege een noodzakelijke bij-

drage in de kosten van incasso en administratie.

Wilt u lid worden of wilt u meer informatie 

over het deelnemerschap, belt u dan naar de 

Wijkbus, tel. (010) 455 85 17. Ook collectieve deel-

nemerschappen - bijvoorbeeld voor woongroepen 

en verzorgingstehuizen - zijn mogelijk. Wilt u 

meer informatie over een collectief deelnemer-

schap, bel dan naar de Wijkbus. Bij een collectief 

lidmaatschap kan b.v. een uitje naar de kinder-

boerderij gepland worden. Met de kinderboer-

derij zijn afspraken gemaakt dat we tot aan de 

ingang mogen rijden voor het brengen en halen, 

of met mooi weer naar de boulevard van Nesse-

lande. Dat geldt natuurlijk ook voor  individuele 

deelnemers, het valt in ons gebied. Groepjes kun-

nen we ook naar het pannenkoekenhuis brengen 

in het Kralingse bos.

Wat doet de wijkbus:
De wijkbus brengt u van deur-tot-deur, want dat is 
het kenmerk van de Wijkbus. U kunt van de Wijkbus 

gebruik maken voor al-
lerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezoek 
aan de kapper of boodschappen doen, maar ook 
voor bezoek aan familie, clubs, maaltijdprojecten, 
enz. Naast het van deur-tot-deurvervoer zijn er mo-
gelijkheden tot het maken van recreatietochten en 
kunt u  gebruik maken van de IJssellandservice.

Wat betekent van deur tot deur vervoer en 

wanneer kan dat:
Op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) kunt 
u van ‘s morgens 09.00 uur tot ’s middags 16.30 uur 
een beroep doen op het van deur-tot-deurvervoer 
van de Wijkbus. Voor slechts  € 1,10 brengen wij u 
naar elk willekeurig adres binnen  de deelgemeente 
Prins Alexander (Ommoord, Zevenkamp, Ooster-
fl ank, Prinsenland, Het Lage Land, Nesselande en 
Kralingseveer).Heeft u begeleiding nodig als u de 
deur uitgaat? Ook die kan voor € 1,10 met de Wijk-
bus mee naar uw bestemming.Gezien het grote aan-
tal ritten dat de Wijkbus verzorgt, is het noodzake-
lijk 2 à 3 dagen van te voren af te spreken. Eerder 
kan ook en hoe eerder u belt (max. 5 dagen van te 
voren), hoe kleiner de kans op teleurstelling. Bij 

voorkeur ‘s middags bellen naar tel. (010) 455 85 17.

IJsselland service:
U kunt met de Wijkbus ook naar het  IJsselland Zie-
kenhuis in Capelle a/d IJssel. Voor deze service gel-
den dezelfde voorwaarden als voor het van deur-tot-
deurvervoer.
De ritprijs bedraagt hiervoor ook slechts  € 1,10.

Het kantoor van de Stichting Wijkbus Alexander is 
gevestigd :Prinsenlaan 569
3067 TZ Rotterdam
Telefoon (010) 455 85 17
E-mail: wijkbus-alexander@hetnet.nl

gebruik maken voor al-
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Speeltuin op de Kinderboerderij de 

“De Blijde Wei”

Bergse Linker Rottekade 435 3069 LV Rotterdam

Telefoon (010) 420 06 09

Geopend op maandag t/m vrijdag van 

8.30 tot 16.30 uur

Zaterdag-zondag van 8.30 tot 18.00 uur

Speeltuinvereniging Ommoord

Einsteinplaats 345, 3069 TA Rotterdam

010-4554589

De speeltuin is geopend op dinsd ag t/m zondag 

van 10.00 tot 17.00 uur

Zie foto

Avonturenspeeltuin Pietje Bell - Prinsenland

Hattasingel 45, 3066 HH Rotterdam

010-4558585 

De speeltuin is geopend van woensdag t/m zon-

dag van 11.00 tot 18.00 uur.

Lekker klimmen, klauteren en over water lopen.

Buurt- en Speeltuin Vereniging (BSV) – Het 

Lage Land

Hanrathstraat 46, 3067 TD Rotterdam

010-4207729 

De speeltuin is geopend op dinsdag t/m vrijdag 

van 10.00 tot 16.00 uur en 

Zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur

Is het mooi weer vergeet dan je handdoek, zon-

nebrand en badkleding niet mee te nemen, kun je 

lekker het zwembadje in.

Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer 

(BSVK)

Giraff estraat 45, 3064 LE Rotterdam

010-4420779

De speeltuin is geopend van maandag t/m zater-

dag 10.00 tot 17.00 uur

Zondag van 12.00 tot 16.00 uur

Speeltuin Taka Tuka-land – Zevenkamp

Cole Porterstraat 400, 3069 ZD Rotterdam

010-2202300

De speeltuin is geopend op dinsdag t/m vrijdag 

van 12.00 tot 17.00 uur

Zondag 11.00 tot 17.00 uur

Klimmen op de klimheuvel of rennen door de wil-

gentunnel.

Vakantie voor onze jongste kinderen

Let op! 

Bel eerst even of de speeltuin open is, bij 

slecht weer kan hij wel eens gesloten zijn.

De kinderboerderij is altijd open.
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 Als we het hek van jeu de boule club Les Fran-

cophiles opendoen lijkt het of we in een lande-

lijke omgeving terecht komen. Je merkt helemaal 

niet dat er vlakbij een grote rijksweg is, waar 

het verkeer voorbij raast. Vandaag wordt er een 

toernooi gehouden en een aantal deelnemers zit 

al gezellig buiten met elkaar te praten totdat de 

wedstrijd begint. 

We gaan het clubgebouw binnen en maken 

kennis met Jeanne Verhoeven. Zij is de voorzitter 

van Les Francophiles. Jeanne en haar man waren 

destijds lid bij Jeu de boules club Maasstad aan 

de Hazelaarweg. Haar man was daar voorzitter 

en zij secretaris. Negentien jaar geleden verhuis-

den ze naar Ommoord. De weg naar Maasstad, 

over de Irenebrug en de Molenlaan, kostte  toch 

wel veel tijd en o.a. mede daardoor kwamen ze 

zestien jaar geleden terecht bij Les Francophiles. 

Opgericht in 1994 ,een kleine vereniging met 

circa 45-50 leden gelegen op het Sportcomplex 

‘’Wollefoppenpark’ aan de Igor Stravinskisingel . 

Haar man werd al snel voorzitter van de club. Les 

Francophiles breidde uit naar 80 leden en groeide 

uit zijn jasje. Jeanne hielp mee als vrijwilliger 

,net als vele leden van de club verrichtte zij vele 

hand en span diensten. 

De accommodatie werd mede door het ontbreken 

van toiletten en waterleiding ongeschikt. Er werd  

naar een ander onderkomen gezocht.

 In 2007 kregen ze een splinternieuwe accom-

modatie met de vele gewenste voorzieningen op 

Sportcomplex Zwansnesse. Ze beschikken daar 

nu over buitenbanen met verlichting en een 

mooie bouledrome met binnenbanen. Met hun 

meer dan 80-85 leden, behoren ze tot de grote 

verenigingen in Rotterdam. Na het overlijden van 

haar man, 2 jaar geleden, heeft Jeanne in april 

2017 de func-

tie als voor-

zitter op zich 

genomen. 

Les Franco-

philes is een 

petanqué 

verenig-

ing. Bij ons 

is het spel 

beter be-

kend als 

Jeu de boules. Het is een balsport 

die ook veel in Frankrijk, Spanje en Marokko ge-

speeld wordt. De sport wordt ook op internatio-

naal niveau gespeeld . Er zijn Interlandwedstrij-

den over de hele wereld.

Bij Les Francophiles, aangesloten bij de Neder-

landse Jeu de Boule Bond ,kun je als wedstrijd-

speler meedoen aan toernooien en wedstrijden, 

zowel in de zomer als in de winter. In het club-

gebouw hangen overzichten van alle wedstrij-

den. Niet iedereen doet mee aan wedstrijden en 

toernooien, dat hoeft ook niet. Gezelligheid en 

sociaal samen zijn is voor de club heel belangrijk. 

Behalve een spelletje petanqué, kun je gezellig 

wat met elkaar drinken, maar ook bijvoorbeeld 

een klaverjasavond organiseren.

De leden, (doelgroep circa 40 tot 80 jaar) 

helpen allemaal mee in allerlei commissies en 

zorgen dat alles er piekfi jn uitziet. Na afl oop 

van ons gesprek neemt Jeanne ons mee naar de 

sporthal. Vrijwilligers zorgen voor het onderhoud 

van de hal en de buitenbanen. Ook de hal heeft 

een huiselijke sfeer. Een van de clubleden heeft 

deuren, ramen en vergezichten in Franse stijl op 

de wanden van de hal geschilderd. Als het slecht 

weer is kan er binnen gespeeld worden en waan 

Interview Les Francophiles
- door Truus de Kwaadsteniet
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je je even in Frankrijk. Vandaag is het een prach-

tige, zonnige dag, dus het toernooi wordt buiten 

gehouden. Op verschillende plekken hangen 

plantenbakken met bloeiende planten. Er is een 

terrasje en er staan een aantal banken met een 

afdakje, zodat je ook uit de zon kunt zitten. Wij 

staan een poosje te kijken bij het spel. Iemand 

laat mij zien hoe je een bal moet werpen. Een 

geschikte bal moet precies in je hand passen. 

De spelregels van petanqué in het kort: De 

toss bepaalt welk team begint. Een speler gooit 

vanuit een werpcirkel een klein houten balletje, 

het ‘but’, tussen de zes en tien meter ver. Vanuit 

de cirkel gooit een van de spelers van team A een 

boule zo dicht mogelijk bij de but. Dan is de team 

B aan de beurt. Zij moeten een boule dichterbij 

de but werpen dan team A. Ze mogen de boule 

van team A ook wegstoten. Pas als dat lukt is de 

beurt weer aan team A. Iedere boule die dichter 

bij het ‘but’ ligt dan de boule van de tegenstan-

der levert 1 punt op. Alleen de winnaar krijgt 

punten.

De mogelijkheden op de club zijn zo groot 

dat er nog altijd nieuwe leden bij kunnen.

Wilt u sportief bezig zijn en houdt u van gezel-

ligheid? Dan bent u van harte welkom bij onze 

gezellige club!

Kom eens vrijblijvend een keertje kijken en mee 

doen, onze leden helpen u met het spel. We 

zijn dinsdag, donderdag en zondag geopend van 

13.00-17.00 uur De koffi  e staat klaar.

Wat denkt u bijvoorbeeld van dagje  vakantie 

dicht bij huis?

Het adres van Les Francophiles is Heidekruid 5 

Te bereiken op de fi ets via het fi etspad achter het 

Fluitekruid. Komt u met de auto dan kunt het 

beste parkeren op het secondaire gedeelte van de 

Capelseweg. (zie kaartje)



22

Ons Kluppie is een samenwerkingsproject van RTV 

Rijnmond en Rotterdam Sportsupport. Met dit pro-

ject kunnen alle Rotterdamse verenigingen meedin-

gen naar de titel ‘Ons Kluppie’, dat staat voor de 

leukste, meest bijzondere vereniging van Rotterdam.

Met dit project maken sportverenigingen kans op 

de titel Rotterdams leukste 'kluppie', een che-

que ter waarde van 2.500 euro, aandacht in vele 

media én zendtijd op zowel 

Radio als TV Rijnmond. De 

opzet van Ons Kluppie is 

eenvoudig én succesvol. Na 

de aanmeldingsfase worden 

tien verenigingen geselec-

teerd die een reporter van 

Radio Rijnmond op bezoek 

krijgen. De reporter maakt 

in samenwerking met de 

vereniging een reportage, 

die wordt uitgezonden op 

Radio Rijnmond in uitzen-

ding van Rijnmond Sport. 

Daarnaast staat in de 

periode van de uitzendin-

gen iedere week één van 

deze tien verenigingen 

centraal als 'Kluppie van 

de week' in diverse media.

Secretaris Elly Jordaan die dit alles in gang had 

gezet was trots dat van die 10 genomineerden Les 

Francophiles op de derde plaats eindigde. Met 

een grote beker en een aanmoedigingsprijs van 

€ 250,00 had ze het gevoel dat ze de vereniging 

op de Rotterdamse kaart heeft gezet. Zonder 

onze mensen die de dag van opname alles had-

den geregeld was het zeker niet gelukt.

Les Francophiles 
Ons Kluppie 2017?

media én zendtijd op zowel 

eenvoudig én succesvol. Na 

de aanmeldingsfase worden 

Contact:

Voor inlichtingen kunt u bellen, of mailen, naar onze secretaris Elly Jordaan.

tel. 010-4556561 - jbcfrancophiles@gmail.com

Vergeet vooral niet onze website te bezoeken: www.jbclesfrancophiles.nl 
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Intro: Voor open Monumentendag 2017 is als thema 

gekozen: Boeren, burgers en buitenlui. Het thema 

verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en 

mensen met een rondtrekkend bestaan.

Verder verbindt het historische perioden met het 

heden.

Open Monumenten Dag Rotterdam, 

zaterdag 9 en zondag 10 september 2017.

Locatie: Kinderboerderij ‘de Blijde Wei’

Het thema ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ past 

uitstekend bij de viering van het 40-jarig be-

staan van Kinderboerderij ‘de Blijde Wei’. 

Waarom? Buitenlui - bezoeken met groten ge-

tale deze prachtige kinderboerderij. Burgers - 

de bewoners van Ommoord - zijn hier kind aan 

huis.  En Boeren bouwden deze hoeve in 1876. 

Onze plannen? Wandeling, lezing, archeologische 

vondsten, historische foto’s, misschien kennisma-

ken met de laatste boer van deze hoeve, beelden-

de kunst in relatie met het thema en een concert 

op de zondag.  Defi nitieve programmering; www.

ommoordsepolder.nl

Organisatie: Werkgroep ‘Ommoordse Veld Open 

& Groen’, Kinderboerderij ‘de Blijde Wei’ en His-

torische Commissie ‘De Ommoordse Polder’. 

Foto’s – vroeger en nu tijdens uitvoering van een 

van de concerten.

Weet u dat:

In Rotterdam, net als in andere plekken in Eu-

ropa, eens per jaar een Open Monumentendag 

plaats vind. In bijna elk Europees land is er dan 

een of een paar dagen de mogelijkheid om gratis 

monumenten te bekijken. Dit Europese initiatief 

begon in 1991 en is tot op de dag van vandaag een 

populair evenement voor iedereen die geïnteres-

seerd is in monumenten.

Het idee om een Europese versie van de Open 

Monumentendagen te maken kwam voort uit het 

succes van de dagen in Nederland en Frankrijk. 

Het Comité voor Cultureel Erfgoed, die behoort 

tot de Raad van Europa, kwam hierom samen 

en samen besloten zij om de Euro-

pese Open Monumentendag eens 

uit te proberen. De internationale 

naam van het evenement is ook 

European Heritage Days. Aan het 

begin, in 1991, deden 11 landen 

mee en in 2005 was dit aantal 

al 47. Het is dus een zeer suc-

cesvol evenement.

van de concerten. en samen besloten zij om de Euro-

pese Open Monumentendag eens 

uit te proberen. De internationale 

naam van het evenement is ook 

European Heritage Days. Aan het 

begin, in 1991, deden 11 landen 

mee en in 2005 was dit aantal 

al 47. Het is dus een zeer suc-

cesvol evenement.



24

Ommoord

 van Toen
In een van onze vorige artikelen 

hebben we geschreven over het 

slaan van de eerste paal op 29 de-

cember 1965 voor een groep van 

12 ERA-hoogbouwblokken met in 

totaal 2000 woningen in Ommoord. Deze keer beschrijven 

we een situatie exact 50 jaar geleden namelijk: uitreiking sleutel aan de eerste bewoners van Ommoord in 

de Kelloggfl at. 

Foto: Wethouder Polak hijst de vlag op het eerste ERA-fl atgebouw, 18 oktober 1966

totaal 2000 woningen in Ommoord. Deze keer beschrijven 
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Een historisch moment 

in Ommoord…….

De Rotterdamse wethou-

der, de heer J. Worst opent 

op 2 maart 1967 de eerste 

woning in de Kellogg-

fl at. Deze sleutel wordt 

overhandigd aan de heer 

Renting en zijn gezin. 

Volgens de directeur van 

de gemeentelijke wo-

ningstichting kan ‘het 

leven’ in wat nu nog 

een woestijn genoemd 

wordt, aanvang nemen. 

Hij hoopt dat er snel 

een huurdersvereniging 

wordt opgericht.. Als 

doorstromingspremie 

ontving de heer Renting een bedrag van 500 gulden. Dat is voor 

alle nieuwe bewoners die in het afgelegen Ommoord (ook wel de Sahara van Rotterdam genoemd) 

willen wonen. De huren van de ERA-woningen liggen aan de hoge kant, 210 gulden per maand. Alle 

nieuwkomers ontvangen een feestelijk bloemetje.

Wethouder Worst dankt de heer J.P. van Eesteren (aannemer) voor zijn goede zorgen. De drie dochters 

van Renting krijgen elk een prachtige pop. De heer Renting: ‘Ik wilde een grotere woning. We hebben 

nu vier kamers. Het zijn prachtige fl ats met veel licht’.

Maar wonen in Ommoord brengt ook nog zo zijn eigenaardigheden met zich mee. De bewoners heb-

ben een mooie fl at, een schitterend uitzicht tot aan de horizon maar als het waait, knarst het zand 

tussen je kiezen. De kinderen gaan in Terbregge naar school. Er is een Végé-winkel  en er komen leve-

ranciers aan huis. Gelukkig is er een telefooncel maar die doet het niet altijd, helaas. Openbaar Ver-

voer is zeer beperkt. Regelmatig staan er bewoners te liften om mee te kunnen rijden naar de stad. Ja, 

het is nog even pionieren in Ommoord, maar de fl ats zijn groot en ruim. Zie bijgaande informatie over 

de ERA-fl ats.

Tekst bij fotonummer. 1350.

Bus 35 op weg naar Station Noord. In 1970 ontbreekt er tot grote ontevredenheid van de 
bewoners nog steeds een rechtstreekse regelmatige verbinding met Rotterdam-Centrum. 
Noodgedwongen doen zij inkopen bij de zogeheten SRV-man. Rechterfoto: Links ingang Stre-
semannfl at en op de achtergrond de eerste fl at van Ommoord: de Kelloggfl at, waar de eerste 
bewoners van de wijk zich vestigden in maart 1967.

Daa rnaast behoort het pdf: ERA flats projectblad bij dit artikel.

der, de heer J. Worst opent 

op 2 maart 1967 de eerste 

ontving de heer Renting een bedrag van 500 gulden. Dat is voor 
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Opzoomercampagne
kalender 2017

Opzoomeren: als goede buren samen de straat leefbaar houden

Voorleesfeesten

14 juni t/m 5 juli 

Help mee aan de 
taalontwikkeling van de kinderen in je straat of buurt. Organiseer 

een voorleesfeest!

Goede buren
vieren feest

December

Vier feest in de straat en betrek 
daar ook de bewoners bij voor 

wie december een moeilijk 
maand is. 

4

2
Opzoomer Mee 

april t/m september

Doe wat voor je straat. Haal het 
contact met je buren aan en 

verbeter samen de straat door te 
Opzoomeren.

   Lief & Leedweken

1 oktober t/m 
31 oktober 

Deel lief en leed in je straat, besteed aandacht aan bewoners  in je straat die extra aandacht 
goed kunnen gebruiken.

1

3

Spelregels

•	 Nodig alle buren in je straat uit voor de activiteit
•	 Gebruik de Opzoomerbijdrage voor het plan dat je hebt ingediend.       

Ga je iets totaal anders doen? Bespreek dit dan eerst met Opzoomer Mee.
•	 Geld dat je overhoudt, betaal je terug. 
•	 Bewaar	je	bonnetjes.	Opzoomer	Mee	controleert	steekproefsgewijs	de	financiën	en	de	activiteit.		 	 	

Je bent verplicht hieraan mee te werken.
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1. Bijdrage

Je kunt maximaal 175 euro van Opzoomer Mee

krijgen voor je straatactiviteit. 

2. Een handig keetje

Stoelen, tafeltjes, tuingereedschap, bestek, spel-

letjes...

Opzoomer Mee heeft acht keetjes vol met handi-

ge spullen en materialen voor straatactiviteiten. 

Je kunt zo’n keetje gratis lenen.

We brengen het keetje naar je straat en halen het 

na a› oop weer op.

Kies een keetje en reserveer per telefoon 010 213 

10 55.

Kies uw keetje

• Terraskeet (ontmoeting)

• Speelkeet (speeldag)

• Kluskeet (schoonma

 ken & op› fl euren)

• Dinerkeet (straatdi

 ner)

• Waterkeet (water

 spelletjes)

Eenvoudige spelregels

Bedenk met de buren een leuke straatactiviteit 

die de leefbaarheid van je straat ten goede komt.

• Meld met vijf buren het plan aan bij Opzoomer 

 Mee.

• Nodig alle buren in je straat uit voor je straat

 activiteit.

• Bewaar de bonnetjes van je aankopen een jaar.

 Opzoomer Mee neemt steekproeven ter

 controle.

Uw contactpersoon bij Opzoomer Mee:

Ommoord

Bewonersorganisatie Ommoord

Stresemannplaats 8 

Contactpersoon: Rob Aalbers

Telefoon: (010) 420 65 76

Gaat u deze zomer 

 weer Opzoomeren. 
Bedenk een leuke straatactiviteit, nodig alle buren uit en haal de 

onderlinge banden in je straat aan. Zo help je mee om van Rotter-

dam een fi jne stad te maken. 
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In nummer 16 winter 2016 stond een heel 
stuk over het snoeptuintje bij de knik� at 
aan de Söderblomplaats. Het was toen 
enigszins kaal.

Afgelopen week reed ik er langs en zag 
twee meisjes er lekker van snoepen.
De rode bessen vonden ze erg lekker. Wel 
leuk het snoeptuintje ook in werking te 
zien als snoeptuintje.

Andorra Shoes heeft een ruime keuze in schoenen speciaal voor 
steunzoolgebruikers. Daarnaast voeren wij een breed assortiment 
voor zowel smalle als brede voeten in de maten G t/m K en 
hebben wij veel panto�els van het merk Rohde.

Wij hebben in onze collectie de volgende merken: 
Verhulst, Ara, Rohde, Rieker, Jana, Jenny, Caprice, 
Tamaris en Marco Tozzi . 

Gratis parkeren rondom het winkelcentrum

Andorra Shoes • Winkelcentrum Binnenhof 84 • Tel. 010-41 000 26 
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag: 09:30 - 17:30 uur • www.andorashoes.nl

Andorra Shoes Schoenen voor dames en heren

  Uitverkoop tot 60% Korting

Snoeptuintje.
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Ook uw advertentie

in Nieuws Ommoord?

Binnenbanen & Buitenbanen

www.tennisstadionrotterdam.com

TENNISSTADION 
ROTTERDAM

VOORDELIG TENNISSEN 

Persoonlijke aandacht en 
begrip voor uw situatie

010 - 420 88 84
(dag en nacht)

www.klinkuitvaart.nl
www.vanmourikuitvaart.nl

73x89mm Ommoord nieuws_Van Mourik.indd   1 20-02-15   13:35
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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.

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 0900 500 60 10

DCMR 0888 333 555

ENECO 0900 02 01

Storingsmeldingen 0900 235 3632

Huurdersvereniging (HVO) 010 456 06 73

Romeynshof 010 420 40 99

Wijkbus Alexander 010 455 85 17

Bibliotheek Ommoord 010 421 66 31

Buurtwerk 010 455 37 99

Huis van de Wijk 06 439 418 36

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 13:00-15:00 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

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

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

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

LCC ACTIVITEITEN:

Woensdag 27 september kleding beurs  

Tijd nog niet bekend

   

Algemene nummers Rotterdam

info:  010 4204099
Adres: JJ, Stresemannplaats 8, 3068 Rotterdam



Hier had uw 

advertentie kunnen 

staan. 

Nieuws Ommoord wordt in Ommoord huis aan huis bezorgt plus neergelegd in openbare ruim-tes in Prins Alexander.

Wilt u meer weten over de advertentiemoge-
lijkheden in Nieuws Ommoord? 

Neem dan contact op met info@boo.nl

huis bezorgt plus neergelegd in openbare ruim-tes in Prins Alexander.

Wilt u meer weten over de advertentiemoge-
lijkheden in Nieuws Ommoord? 

Neem dan contact op met info@boo.nl

Nieuws Ommoord wordt in Ommoord huis aan huis bezorgt plus neergelegd in openbare ruim-tes in Prins Alexander.

Wilt u meer weten over de advertentiemoge-
lijkheden in Nieuws Ommoord? 

Neem dan contact op met info@boo.nl


