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“Ommoord heeft
er genoeg van”
Om en over ons heen, van alle soorten verkeer, vliegtuigen, treinen en
snelwegen! Van overlast door geluid en luchtvervuiling!
En nu is er toch door de overheid besloten om
er nog een weg bij te leggen vanaf het Terbregseplein over het Terbregseveld die voor nog meer
geluid en vervuiling gaat zorgen!
Dat betekent vrij vertaald dat er voor veel inwoners het geluid van een stofzuiger bijkomt die de
hele dag aanstaat!
En dat mag van de overheid want dat valt binnen
de daarvoor geldende normen!
Maar dat die norm betekent dat bewoners permanent met herrie in hun woonomgeving te maken krijgen dat telt kennelijk niet!
Wij willen dat er meer maatregelen worden genomen die er voor zorgen dat het geluid niet toe-,

maar afneemt naar de leefbare voorkeursnorm
van 50 dB!
Want die norm heeft natuurlijk de voorkeur en
deze is er niet voor niets!
Dus betere geluidsschermen, meer tunnel en een
aangepaste snelheid van 80km bij het passeren
van Ommoord!
In dit nummer van Nieuws .Ommoord kunt u
zien wat ons te wachten staat!
Geef ons uw stem en ga naar de website
www.ommoordheeftergenoegvan.nl en teken
daar de petitie tegen nog meer overlast!
Voorzitter BOO Fons Tacq

Info

4

Ommoord heeft er genoeg van

15 Open tuindagen Geelkruid
17 Open monumentendag
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21 Oogstfeest in Ommoord
23 Bericht van voorzitter bewoners
stichting De Witte Bollen
25 Bericht van de Gebiedscommissie

Blijft Ommoord
ook in de toekomst
fijn om te wonen?
Dit is de rode draad in deze uitgave van Nieuws Ommoord.
De nieuwe weg, de verbinding van de A16, is helaas een voldongen feit. Ook de procedure bij de Raad van State heeft niet tot
een ander besluit mogen leiden. Nu gaat het erom, wat gaat
deze weg nu betekenen voor het leefklimaat in Ommoord en
hoe kunnen wij, als inwoners van toch wel een van de mooiste
Rotterdamse wijken, misschien nog invloed uitoefenen op de
“randvoorwaarden”. In deze uitgave willen wij hier nader op ingaan en u allen mobiliseren om te trachten er zoveel mogelijk
uit te slepen. U kunt ook alles volgen via de website
ommoordheeftergenoegvan.nl
Hoofd Redacteur Nico Nekemann

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
•Fotografie, Hans Pasma

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

Drukwerk Optima Grafische
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
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Ommoord het Overschie
van de toekomst?
Waarom deze stelling?
Zowel Overschie als Ommoord, zal na de aanleg
van de nieuwe aansluiting met de A16 aan twee zijden ingeklemd liggen tussen snelwegen met op de
kruisingen daarvan een groot verkeersknooppunt:
Kleinpolderplein en Terbregseplein. De situatie voor
Ommoord pakt zelfs nog ongunstiger uit doordat er
ook een spoorlijn met de geluidshinder dicht langs
de wijk loopt. Over de overlast voor Overschie is de
laatste jaren veel te doen geweest en dit heeft geresulteerd in snelheidsbeperkingen voor de snelwegen
langs Overschie. Als wij nu kijken naar het wegennet bij het Kleinpolderplein dan zien wij, een op het
eerste gezicht, gelijke wegensituatie. Doorgaande
wegen met Fly-overs.
In de praktijk is er echter een heel groot verschil,
een groot deel van de wegen bij het Kleinpolderplein zijn afritten cq. afslagen en de enige doorgaande weg de A20 is in totaal maar 4 rijbanen
die ook nog grotendeels onder het maaiveld liggen. Door de rechter is de minister gedwongen
om de 80 km zone in te voeren.
Als wij nu naar de huidige situatie in Ommoord
kijken, dan zien wij langs geheel Ommoord in totaal 10 rijbanen waarop 100 km mag worden gereden. Op de nieuwe weg, 4 rijstroken breed, welke
bij Ommoord ook nog eens 18 meter omhoog
gaan om het Terbregseplein te kunnen passeren,
mag er 100 km worden gereden! En bovendien is
het aantal bewoners in Ommoord veel hoger dan
in Overschie!

De normen die voor Overschie gelden, gaan niet
op voor Ommoord!
Momenteel wordt de overschrijding van de normen bij Ommoord en het Terbregseplein “gedoogd” omdat de wet Geluidhinder pas net na
voltooiing van het Terbregseplein is ingevoerd.
Als de nieuwe weg er dan toch moet komen.....
dan willen wij voor Ommoord dezelfde normen
en voorwaarde als voor Overschie , voor de gehele passage een 80 km zone of beter nog: zoveel
mogelijk technische aanpassingen c.q. voorzieningen om onder de huidige gedoogde “normoverschrijding “ uit te komen.
Die normoverschrijding geldt met name voor de
woonbuurten die dicht tegen het Terbregseplein
aan liggen. De“Saldo nul”aanpak, die ervoor zorgt
dat de geluidsituatie niet slechter wordt dan wat
het nu is, werkt niet waar er nu al sprake is van
overschrijding.
Wij roepen de politiek om hun verantwoordelijkheid te nemen!
Nico Nekeman
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Geluid
en waarnemingen
Geluid, daar we hebben allemaal mee

haalde hij de 90 DB.

te maken. In onze omgeving is er al-

Hoe zit dat nu met geluid en een

tijd wel iets wat geluid maakt, een

verkeer.

vrachtwagen die voorbij komt of een

In de Romeynshof heeft Rijkswa-

straat veegmachine, een buurman die

terstaat een mooie tafel ingericht

grasmaait of zijn heg snoeit! En ga zo

met een filmpje en folders. Zo is er

maar door.

ook een folder over geluid. In deze
folder schrijft Rijkswaterstaat het
volgende:

Als je een rustige straat neemt,

In de praktijk blijkt dat een

wordt daar toch al gauw 45 Decibel
(DB) geproduceerd en thuis heeft ie-

verhoging of verlaging van 3 dB net

dereen een stofzuiger en de meeste

hoorbaar is en dat een toename van

stofzuigers maken al gauw een geluid

10 dB wordt ervaren als een verdub-

van 70 DB.

beling van geluid. Wat ze er niet bij

Naar aanleiding hiervan had ik

vermelden is, dat een werkelijke ver-

met mijn dochter een gesprek over

dubbeling van geluid al plaats vindt

geluiden in huis, zij vroeg aan mij of

bij een toe name van 3 dB!

ik wist wat het meest geluid in huis

Om nu mensen bewust te maken

maakt? Hierop moest ik ontkennend

van het geluid uit hun omgeving roep

op antwoorden. Haar antwoord was

ik iedereen op om zelf een geluid op

simpel, de haarföhn! Zet je dit appa-

te nemen en vanaf de eigen woning

raat op de hoogste stand dan bereikt

een opname te maken waarop de

hij de 90 DB en als je 2 lang minuten

snelweg te horen is. Iedereen die

aan dit geluid wordt blootgesteld is

meedoet, krijgt een aardige attentie.

het voldoende om gehoorbeschadiging op te lopen!
Op een smartphone kun je geluid zelf met een App
goed meten, zelf gebruik ik de App van Sound Meter

Mail dit naar info@ommoordheeftergenoegvan.nl en
geef daarbij de straat en datum en tijd op wanneer je
de opnamen hebt gemaakt.

van Smarttools, er zijn meerdere Apps, maar deze App
kreeg een goede recensie. Let er wel op dat je bij het
meten van het geluid je telefoon op zijn kop houdt
aangezien de microfoon aan de onderkant zit!
Zo heb ik de App gebruikt om het geluid van onze
haarföhn te testen, deze heeft 3 standen, bij de laagste
stand produceerde het apparaat al 80 DB, op stand 2
kwam de meter op 85 DB en inderdaad bij de 3 stand
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J. Kluiters

Milieudefensie wint kort
geding voor gezonde lucht
Amsterdam - 7 september 2017 – De Haagse rechtbank deed vanmorgen uitspraak in het Kort Geding
voor gezonde lucht van Milieudefensie tegen de Nederlandse Staat. Milieudefensie werd volledig in het
gelijk gesteld. Dit betekent dat de overheid alles in
het werk moet stellen om op zo kort mogelijke termijn overal in Nederland aan de Europese luchtkwaliteitswet te voldoen.

cedure bepleit Milieudefensie dat de staat het mensenrecht op gezondheid schendt vanwege de falende aanpak van de luchtkwaliteit. Op 14 november behandelt
de rechtbank deze eisen tijdens de bodemprocedure.

RIVM onderzoekt effecten op
ontwikkeling kinderen door verkeerslawaai
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit Mili-

gaat onderzoeken wat de invloed is van verkeerslawaai op

eudefensie reageert enthousiast: “Dit is een regelrechte

de ontwikkeling van kinderen. De aanleiding is een recent

doorbraak voor gezonde lucht! We zijn blij dat de rech-

Duits onderzoek waarbij vijfjarigen die in een omgeving

ter de Staat dwingt om de gezondheid van de burgers

wonen met veel verkeersgeluid tot drie maanden kunnen

beter te beschermen. De luchtvervuiling in Nederland

achterlopen in hun ontwikkeling.

moet nu echt aangepakt worden zodat minder mensen
door luchtvervuiling ziek worden of doodgaan. Ook

Dat meldt het AD dinsdag. De Universiteit van Wup-

voor de miljoen longpatiënten in Nederland is dit zeer

pertal onderzocht dat vijfjarigen door verkeersgeluid

hoopvol nieuws.”

minder goed slapen en zich minder goed ontwikkelen.
Een belangrijke reden voor het RIVM om ook in Neder-

Vonnis

land de effecten te onderzoeken. “We bereiden een zeer

De rechter bepaalde in het vonnis onder andere dat

groot onderzoek voor onder duizenden kinderen vanaf

de Staat binnen 2 weken een plan moet maken om

de zwangerschap. We volgen ze tot volwassen leeftijd,

“voorspelbaar en aantoonbaar” overal aan de Europese

om de lange termijneffecten te meten”, zegt RIVM-ge-

grenswaarden te voldoen. Ook verbiedt de rechter dat

luidsdeskundige Irene van Kamp in de krant.

er nog maatregelen genomen worden die leiden tot

Kleuters die in de nacht aan meer dan 10 decibel

nieuwe overschrijdingen van de wet. “Dit is een pracht-

worden blootgesteld door verkeersgeluid, kunnen in

uitspraak!” reageert advocaat Phon van den Biesen.

hun ontwikkeling tot wel drie maanden achterlopen op

“Het gebeurt zelden dat je eisen zo volledig worden

kinderen die hier niet mee te maken hebben.

overgenomen door een rechter. Maar het werd ook wel
hoog tijd.”

Test
Door een test die alle Duitse kleuters krijgen voordat

Bodemprocedure: het recht op gezondheid

ze aan de basisschool beginnen, wisten de onderzoe-

Voor Milieudefensie is de kwestie hiermee overigens

kers dat de ontwikkelingsachterstand meetbaar was op

nog lang niet opgelost. Uit talloze studies blijkt dat de

meerdere fronten. Die had bijvoorbeeld betrekking op

Europese grenswaarden de gezondheid onvoldoende

de motoriek, taal en rekenen.

beschermen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Een Duitse hoogleraar denkt niet dat het gemiddelde

hanteert dan ook veel strengere advieswaarden dan de

geluidsniveau in Wuppertal (67) veel verschilt van de

Europese normen en Milieudefensie eist dat de Neder-

situatie in Nederlandse steden. In Nederland woont een

landse Staat deze waarden gaat naleven. Die eisen zijn

groot deel van de mensen in stedelijk gebied.

onderdeel van de zogenaamde bodemprocedure die
Milieudefensie al eerder aanspande. In deze bodempro-
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Ommoord is nu
al een tweede
Overschie

mee te nemen in de besluitvorming. Het rijk acht
zich niet verantwoordelijk en beperkt zich tot de
puur wettelijke eisen die aan luchtkwaliteit en
geluidhinder worden gesteld.

De postcodemetingen van het RIVM tonen aan dat
in Ommoord de geluidshinder tussen de 50dB en
65dB ligt. Voor ons allemaal denk ik toch wel een
verassende uitkomst wat aangeeft dat Ommoord,
wat betreft geluidhinder, niet veel verschilt met
Overschie. Zoals bekend is in het verleden, na de
aanleg van de geluidswal bij het Terbregseplein, de
geluidsoverlast geaccepteerd op het huidige niveau.

besluit uitgroeien, dan heeft dat consequenties
voor heel veel gerelateerde wegen in de regio!

Deze fout uit het verleden komt nu als actueel
onderdeel van geluidshinder weer naar voren.
Om de doelstelling van 50dB te kunnen bereiken zal dat in samenwerking met de bewoners
van Ommoord moeten worden gerealiseerd. De
bewustwording en interesse in deze problematiek
leeft helaas niet echt onder de bewoners.

Vaststellen standpunt
Wij willen de weg helemaal niet horen, dus volgens de huidige normen maximaal 50 dB
Dat houdt in dat ook op de A20 en het Terbregseplein geen overschrijding van de bestaande
normen mogen worden toegestaan! De oude
geluidsnormen moeten overboord en het hanteren van de Europese norm en de norm die gelden
voor de aanleg van deze weg.
Het is evident dat hier drie nadrukkelijk verschillende standpunten aan de orde zijn. Die zijn lang
niet voor iedere lezer even duidelijk! Wat wel
duidelijk is dat het Rijk zich onttrekt aan zijn
verantwoordelijkheid en vind dat Saldo-0 wordt
uitgevoerd zonder de bestaande 65dB aan geluid

Van de Rijksoverheid hebben de inwoners van
Ommoord niets meer te verwachten en blijft
over B&W Rotterdam en de Metropool Regio Rotterdam/Den Haag. Mocht het standpunt van de
Metropool Regio Rotterdam/Gemeente tot een

Een politieke en bestuurlijke hobbel die enorme
financiële gevolgen zal hebben. Het wordt nu tijd
voor het innemen van een nieuw standpunt over
Saldo-0. Hiervoor start de BOO met een campagne die bewoners van Ommoord bewust moet
maken van de slechte (geluid)situatie waarin zij
al leven en waardoor Ommoord nu al op achterstand staat. De aanleg van nieuwe A16 en extra
mogelijke overlast voorspelt niet veel goeds.
Wat kan het er nu aangedaan worden? Hier Enkele suggesties voor een oplossing:
1.- Overkapping A16 vanaf de tunnelmond onder
de Rotte tot aan invoeging op het Terbregseplein.
2.- Geluidsschermen langs de afslag A20 (van
Gouda) naar A16 (Den Haag)
3.- Een 80KM zone langs voor de weg langs Ommoord

Philip Eijsman
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Metingen geluid en luchtkwaliteit
mei Ommoord 2017
De overlast van geluid en luchtkwaliteit zal met
de komst van de A16 eerder toenemen dan afnemen. De overheid geeft aan dat de geplande weg,
voornamelijk voor Ommoord, niet meer overlast
zal geven dan is toegestaan (Saldo 0). Echter als
je er een weg bij aanlegt is het twijfelachtig of dit
Saldo 0 gehaald wordt en als nu achteraf blijkt
dit inderdaad niet gehaald wordt dan is het te
laat. Ommoord wordt dan een tweede Overschie
als de weg volgens dit ontwerp wordt aangelegd.
Om de huidige situatie van geluid en luchtkwa-

liteit in kaart te brengen heeft de BOO 48 metingen verricht om met deze uitkomst te pleiten
voor overtunneling van de A16 tussen de Rotte en
het Terbregseplein.
Op 21 maart 2018 zijn er Gemeenteraadsverkiezingen dit is het moment om de politiek te
overtuigen voor een betere voor de bewoners
(kiezers) van Ommoord.

Metingen met geluidsmeter
gemeten in de maand mei met
verschillende windrichtingen en
posities in Ommoord. Uitkomsten
zijn een gemiddelde tussen een
hoge en lage meting in dB.

Overheersende windrichtingen
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Ommoord heeft er NU al genoeg van.
In 1973 is het Terbregseplein aangelegd. Er bestond
toen nog geen wet geluidhinder en er waren dus
ook nog geen geluidnormen. Na de aanleg van het
Terbregseplein is de wet op de Geluidshinder in 1979
ingevoerd en daarbij werd de voorkeurgrenswaarde
van 50dB als norm gesteld voor nieuw aan te leggen
wegen en woningen.
Voor bestaande situaties werd 65dB geaccepteerd en pas bij hogere waarden werden saneringsmaatregelen getroffen. Als gevolg daarvan
is, dat delen van Ommoord nu, 45 jaar later, nog
steeds binnen de veel hogere norm van 65dB aan
geluid vallen en niet binnen de geldige huidige
voorkeurswaarde, Ommoord de dupe geworden
van regelgeving uit het verleden.
In Ommoord overheerst al geruime tijd de
bezorgdheid dat na de aanleg van de A16 er nog
meer geluid en luchtverontreiniging bij zal komen. Ondanks het Saldo-0 zal immers de maximum waarde van 65dB blijven bestaan. Daarnaast
is er nog het cumulatieve effect van weg- treinen vliegverkeer. Ommoord heeft er na 40 jaar
meer dan genoeg van om in deze herrie en luchtOmmoord heeft er NU al genoeg van.

vervuiling te zitten en vreest in de toekomst een
tweede Overschie te worden.

Fouten uit het verleden nu herstellen!
Met de aanleg van de A16 is het voor de bewoners
van Ommoord noodzakelijk dat de politiek actie
onderneemt om deze fout uit het verleden te herstellen en de te verwachten herrie van de nieuw
aan te leggen rijksweg aan te pakken.

Een kans voor open doel.
De aanleg van de nieuwe weg biedt ook een
prachtige kans. De kans om, nu er toch een groot
werk wordt uitgevoerd, met beperkte kosten extra maatregelen mee te nemen om de geluidhinder terug te dringen naar een leefbaar niveau.
1. Conclusie, na 40 jaar, terugdringing van de geluidsnormen uit de wet uit 1979 naar de huidige
standaard.
2. Overkapping A13-A16 vanaf de tunnelmond onder
de Rotte tot aan invoeging op het Terbregseplein.
3. Hogere (gebogen) Geluidsschermen langs de afslag A20 (van Gouda) naar A13-A16 (Den Haag)

Ommoord wil na 40 jaar binnen de
geluidsnorm vallen.
Bekijk op de website de geluidbelasting van uw woning: http://geluid.rivm.nl/geluid/geluidbel_maps.php
Metingen RIVM op postcode Ommoord leveren het bewijs

Fouten uit het verleden nu herstellen met:
1.- Overkapping A13-A16 vanaf de tunnelmond
onder de Rotte tot aan invoeging op
het Terbregseplein.
2.- Geluidsschermen langs de afslag A20 (van Gouda)
naar A13-A16 (Den Haag)

Bewonersorganisatie Ommoord
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Verkeerslawaai schaadt
ontwikkeling kinderen

zomin als fijn stof. Nee, volgens een alarmerend persbericht van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) is
geluid over 10 jaar milieuprobleem nummer één. Ze verwijst daar bij naar onderzoek van het Rijksinstituut voor

Het RIVM gaat in Nederland onderzoeken hoe kinderen

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Katholieke Uni-

lijden onder lawaai. 5-jarigen die wonen in een omgeving

versiteit Brabant (KUB), die de effecten van geluidshinder

met veel verkeersgeluid, lopen tot drie maanden achter in

vergeleken met die van luchtverontreiniging, UV-straling,

hun ontwikkeling, blijkt uit recent Duits onderzoek.

verkeersongevallen en alcoholmisbruik.

Kinderen hoeven niet naast een vliegveld te wonen om

Het meetrapport is uit:
Nederland voldoet nog
steeds niet aan de normen.

last van lawaai te hebben. Ook verkeersgeluid kan er
voor zorgen dat ze minder goed slapen én zich zo minder
goed ontwikkelen, zo toont de Universiteit van Wuppertal aan in een onderzoek onder vijfduizend 5-jarigen.
Kleuters die ‘s nachts aan 10 decibel meer dan gemiddeld
(44 decibel) worden blootgesteld door (trein)verkeer, lo-

De luchtkwaliteit in Nederland voldoet niet aan de Euro-

pen in hun ontwikkeling tot drie maanden achter bij kin-

pese normen. Dat blijkt uit een meetrapport dat Milieu-

deren die niet te maken hebben met die extra decibellen.

defensie vandaag publiceert. Samen met bewoners heeft
Milieudefensie het afgelopen jaar de luchtkwaliteit in

Nederland

verschillende woonplaatsen gemeten. De metingen van

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

bewoners en Milieudefensie wijzen uit dat de norm voor

vindt dat de Duitse studie onderstreept hoe belangrijk het

stikstofdioxide (NO2) op zeker elf plekken in het land

is om ook hier heel grondig te onderzoeken wat voor ef-

wordt overschreden.

fect geluid in de leefomgeving op kinderen heeft, nu en

Nederland moest in 2015 voor het eerst voldoen aan de

later in hun leven. Geluidsdeskundige van het RIVM Irene

Europese norm voor stikstofdioxide (NO2), maar haalt

van Kamp: ,,We bereiden een zeer groot onderzoek voor

deze normen nog niet. “Jaarlijks overlijden duizenden

onder duizenden kinderen vanaf de zwangerschap. We

mensen door ongezonde lucht. Gemeenten en het Rijk

volgen ze tot volwassen leeftijd, om de lange termijneffec-

moeten nu echt drastische maatregelen nemen”, zegt

ten te kunnen meten.”

Anne Knol, campagneleider mobiliteit van Milieudefensie.
De metingen vonden plaats op bijna zestig plekken in het

Bron: Algemeen Dagblad: Francine Wildenborg 11-04-17, 3:00

land. Op elf meetpunten werd de wettelijk vastgelegde

Weg met het scherm

norm overschreden. “Terwijl die Europese norm eigenlijk

Alleen stille banden en motoren
verminderen geluidshinder

beschermen”.

Na fijn stof is geluidsoverlast het volgende door verkeer veroorzaakte milieuprobleem. Op last van Brussel
brengen de grote gemeenten de ergste knelpunten alvast in kaart, maar alleen Europese regels kunnen het
verkeer stiller maken.

Alle overschrijdingen zijn gemeten op drukke, binnenste-

al onvoldoende is om de gezondheid van inwoners te

Drukke wegen in Rotterdam en Den Haag
delijke wegen met veel autoverkeer. Ook in Rotterdam,
Den Haag en Maastricht zijn forse overschrijvingen gemeten. Alleen in Utrecht bleef de concentratie stikstofdioxide op alle meetpunten onder de norm. Anne Knol: “We
kunnen erover blijven praten. Maar iedereen weet wat

Hartinfarcten, hoge bloeddruk, slechte leerprestaties.

er moet gebeuren: schonere auto’s, minder hard rijden

Ongezond voedsel is deze keer niet de boosdoener, net

en veel vaker op de fiets of met de trein. Dat is veel beter
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voor onze gezondheid, maar ook voor het klimaat en de

duidelijk te maken: Nederland overtreedt de Europese wet

leefbaarheid in de stad. Het is nu tijd voor concrete actie.”

en moet daar snel wat aan gaan doen.

Vandaag heeft Milieudefensie het meetrapport aangeboden aan de gemeente Amsterdam. Bewoners uit de stad

milieudefensie.nl

kwamen verkleed als rechters, om de urgentie nogmaals

Open Tuinendagen Geelkruid 11 juni 2017
Door Truus de Kwaadsteniet

Vandaag is het de tweede dag van de Open Tuinendagen op het Geelkruid. Kristel heeft MarieJosé en mij uitgenodigd om ook eens een kijkje te
komen nemen. We zijn benieuwd hoe het staat
met de tuintjes van de kinderen. De vorige keer
dat we er waren was alles nog bijna helemaal
kaal. Kristel staat samen met een van de vrijwilligers voor de ingang van het gebouw en heet
ons welkom. Ze vertelt dat het gezellig druk is.
Ook gisteren was het een geslaagde dag. Alle
vrijwilligers dragen een blauw shirt, dus als
we iets willen weten kunnen we het aan hen vragen.
Een eindje verderop kunnen de kinderen naambordjes

de tuinman voor’, zegt een van de meisjes. Ze

maken voor hun tuin, onder begeleiding van een paar

vinden het heel leuk om een tuintje te verzorgen. Op

vrijwilligers. Er staan twee kinderen bij de picknickta-

veel tuinen staan vogelverschrikkers, ook op de tuintjes

fel. Een van de kinderen heeft haar naambordje gebro-

van de meisjes. De vogelverschrikkers hebben allerlei

ken. Ze heeft inmiddels al een nieuwe gemaakt, maar

oude kledingstukken aan en verder alles wat creatieve

het lukt een van de vrijwilligers om ook het andere

kinderen hebben kunnen bedenken.

bordje weer in elkaar te spijkeren. ‘Tess’, staat er met

We gaan kijken in de bloementuin. Er staat een zee

grote letters op de twee bordjes. Het andere meisje

van kleurige bloemen. Felgele bloemen, daarachter

heet Loran. Ze zitten beiden op de Horizonschool. Wij

knalrode klaprozen, paarse bloemen. We mogen overal

vragen of we met hen mee mogen lopen om te kijken

bloemen plukken, behalve de bloemen achter het rode

naar hun tuintje.

touw. Achter in de bloementuin bewonderen we een

Alle tuintjes staan nu vol met groen. We vragen de

paar exotische planten. Dan komt er een vrijwilliger

meisjes wat er allemaal in hun tuintjes staat. Ze wijzen

naar ons toe en vertelt ons dat het artisjokken zijn. Zij

het ons aan: Vooraan staan goudsbloemen, de planten

vestigt onze aandacht op Willem, de imker. Ze brengt

met de witte bloemetjes zijn de aardappels, daarachter

ons bij hem zodat hij ons iets kan vertellen over zijn

staan wortels, biet, sla en nog een paar planten. Het

werk. Hij staat achter een tafel met kleurige folders en

is een warme dag en ik zie dat bij sommige planten

potten honing. Achter hem staan de bijenkasten. Ze zijn

de blaadjes beginnen te hangen. Ik vraag hen of ze de

afgeschermd, zodat kinderen niet te dichtbij komen.

planten geen water moeten geven. ‘Nee, daar zorgt

Het is beter om niet in de aanvliegroute van de bijen
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met de bijen. We hebben ze toch nodig.
Als er geen bijen meer zijn, heb je ook
geen eten meer. Daar draait het om.
Ze hebben hier dan ook duidelijk
gemerkt dat er veel meer opbrengst
is aan fruit en dergelijke, sinds er
hier bijen gehouden worden. Voor
de kinderen ligt hier allerlei informatie, dat kunnen ze allemaal
meenemen. Het is altijd leuk
voor op school, als ze een keer
een werkstuk moeten maken
of een spreekbeurt houden.
Mijn kinderen zijn allemaal imker.
Ik zorg er wel voor dat ze door blijven gaan met
te gaan staan.
Bijen steken alleen
maar als ze bedreigd worden, of hun
volk moeten verdedigen. Hij is enthousiast over zijn
werk en is zeker bereid om ons iets te vertellen:
‘Ik ben imker van het Geelkruid, de Lieven de

imkeren.’
Willem laat mij de honing proeven. Het is heel zoet.
‘Dit is echte honing,’ zegt hij. ‘Heel veel honing wordt
gemengd met honing van over de hele wereld. Als je
dat met wijn doet, zouden wijnliefhebbers het ook niet
lekker vinden.’ Hij wijst op de verschillende plantjes die

Keystraat en de kinderboerderij. Ons werk is de mensen

vlakbij zijn tafel groeien: ‘Deze plantjes zijn bedoeld om

te interesseren voor de bijen en te zorgen dat de bijen

de bijen te lokken. Er staat ook een grote perenboom.

in stand blijven. Het is mijn hobby. De kinderen vinden

De peertjes zijn nog heel klein, maar de boom doet het

het interessant als ik hen over de bijen vertel. Wie weet

ieder jaar heel goed, met al die bijen die voor de bestui-

komt er uit hen wel weer een nieuwe imker uit tevoor-

ving zorgen.’ Voor de boom staat een aalbessenstruik.

schijn. Heel het jaar ben ik er mee bezig. We doen van

Ook de rode aalbessen doen het heel goed. Hij geeft

alles en nog wat.’

een ons een paar takjes met bessen. Als ik thuis ben

‘Ik hoop dat de gemeentes zich ook meer bezig zul-

kijk ik op de pot honing uit de supermarkt. Er staat op:

len gaan houden met het bijengebeuren. Tegenwoor-

‘Gemengde EG- en niet-EG-honing.’ Dat wil dus zeggen:

dig merk je dat vaak alles groen moet zijn. Alles wat

honing overal vandaan.

een beetje te hoog groeit wordt neergemaaid. Ieder

Nu gaan we kijken welke kruiden je in de kruidentuin

bloemetje dat net boven de grond uitkomt wordt gelijk

kunt plukken. Er staan kruiden bij die ik niet ken, zoals

weer weggemaaid. Ook de bomen zijn allemaal groen,

het kerriekruid. We zien dat er nu veel meer kinderen

het moeten bij voorkeur populieren zijn. Bijna nooit zie

bezig zijn met het maken van naambordjes. Het is een

je meer een fruitboom of een kastanje, walnoten, of

gezellige drukte. Binnen staat Kristel achter een tafel

ga zo maar door. Dat zou veel beter zijn voor de bijen.

met naambordjes die al klaar zijn. We nemen afscheid.

Want dat soort bomen hebben verschillende soorten

Het bezoek was de moeite waard.

stuifmeel en dat is gezond voor de bijen.’

Ik kan iedereen aanraden om eens op het Geelkruid

‘Je kunt hier op de tuin tweemaal per jaar honing

te gaan kijken: de folders over de bijen mee te nemen,

kopen, voorjaars- en najaarshoning. De bijen zijn heel

een pot Ommoordse honing te kopen, wat bloemen te

erg belangrijk voor de gewassen omdat ze zorgen voor

plukken, of verse kruiden te halen voor een bijzonder

de bestuiving, zonder bijen heb je geen bestuiving en

gerecht. Of misschien heeft u interesse om vrijwilliger

zonder bestuiving heb je geen fruit en geen groente.

te worden en bezig te zijn met wat er in de natuur

En dat is iets wat heel erg leeft omdat het slecht gaat

groeit en bloeit.
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Open Monumenten Dag
& 40 jaar Kinderboerderij
Blijde Wei.
Vandaag heb ik een afspraak met Agnes Reichardt van
de Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’.
Het is vandaag Open Monumenten Dag en omdat de
kinderboerderij 40 jaar bestaat is deze dag georganiseerd rondom “de Blijde Wei”. Het regent al de hele
dag, maar als ik op weg ga schijnt er een heerlijk zonnetje. De lucht is helder, maar er hangen wel donkere
regenwolken in de verte. Er zijn geen spelende kinderen
te zien op de kinderboerderij, veel mensen zijn thuis
gebleven. Onder een rieten afdak bekijk ik een kleine
expositie van de Historische Commissie met foto’s over
de geschiedenis van Ommoord. Je kunt er ook diverse
interessante boekjes kopen of folders meenemen.

Ik ga de trap op naar de verdieping waar zojuist
een lezing is gehouden over de geschiedenis van
de Ommoordse polder. Agnes ontvangt mij daar.
Geleidelijk aan druppelen de mensen voor de
reünie binnen. Sommigen hebben vrijwilligerswerk gedaan voor de kinderboerderij en zaten in
de jaren ’70, in de projectgroep ‘Kinderboerderij
Ommoord.’ Anderen hebben iets betekend voor
de wijk of hebben hier vroeger gewoond. Langzamerhand raakt iedereen met elkaar in gesprek.
Ondertussen barst er een stortbui los, de regen
plenst neer en het begint hard te onweren. Als ik
naar beneden kijk lijkt het net alsof alles onder
water staat. Iemand doet de deur naar buiten
dicht. Als het lawaai wat minder wordt, vraag ik
aan een aantal bezoekers of ze iets willen vertel-
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len over de manier waarop ze in het verleden bij
de kinderboerderij betrokken zijn geweest:
Luuk Hopkoper: ‘Het is begin jaren ‘70 als ik samen
met mijn collega Hans Have richting Ommoord rijd, op
zoek na twee oude, bijna leegstaande boerderijen, om
daar een kinderboerderij te gaan vestigen. De polder is
dan nog leeg en bijna onbebouwd, een hele andere wereld dan nu. We nemen op wat er allemaal aanwezig is
en wat er nog zou moeten gebeuren. Uiteindelijk komt
er een mooie kinderboerderij tot stand.’
‘Ik ben vanaf 1971, totdat ik vier jaar geleden met
pensioen ging, ambtenaar geweest bij Natuur- en Milieueducatie. Zelf heb ik niet meegeholpen met de bouw.
Wij zaten op het stadhuis. Zelf was ik sectiechef bij Natuur- en Milieueducatie en vanaf het stadhuis leidinggevende van alle kinderboerderijen. Ik heb dit werk met
plezier gedaan.’
Marjan Verhart: ‘Ik ben niet betrokken geweest bij
het allereerste begin. Er zijn hier mensen die zich vanaf
1977 hebben ingezet voor het behoud van het pand en
een nieuwe invulling daarvoor. Wij komen in 1979 in
de Heidebuurt wonen. Iedereen krijgt daar gelijktijdig
kinderen. De kinderboerderij is voor ons een prachtige
plek om aan het eind van de middag naar toe te gaan.
Er is van alles: een zandbak, een speeltuintje en beest-

‘In september of oktober organiseren we het

jes. Op een gegeven moment horen we dat er eens in de

oogstfeest. Dan worden de appels geplukt. Van halve

maand, op woensdag of op zaterdag, allerlei activitei-

oliedrums maken we enorme barbecues. We spannen er

ten georganiseerd worden. In de grote vakanties zijn er

kippengaas overheen, een rood geruit kleedje op de ta-

zelfs een hele week lang activiteiten. Omdat ik er toch

fels, een lintje hier en daar en het ziet er feestelijk uit.

altijd ben met mijn kinderen, vind ik dat ik ook wel iets

We maken appelmoes, maar je moet wel zelf een pan

terug kan doen. Vanaf 1985 organiseren we maande-

meebrengen om de appels te koken. De appels blijken

lijks een activiteit. Het moet wel altijd iets te maken

soms helemaal niet geschikt om appelmoes te maken,

hebben met traditie of met het seizoen, dat is de enige

maar dat maakt niet uit. Een andere keer bakken we

basis waarop je subsidie kunt krijgen van de gemeente.

pannenkoeken en met Pasen gaan we eieren verven.‘

We hebben een een vrijwilliger die chef-inkoper is, hij

‘In de zomervakantie is er altijd een weekactiviteit.

regelt van alles voor ons op low budget basis.’ ‘Eenmaal

De chef-inkoper laat sloophout en pallets komen en

per jaar organiseren we de grote Sinterklaasintocht van

we gaan hier in de schapenwei hutten bouwen. Eerst

de deelgemeente. Het hoofd van de deelgemeente komt

beginnen we met het uithalen van de spijkers, want

dan ook hier naartoe. Als Sinterklaas komt aanvaren

die planken moeten wel een beetje kindvriendelijk zijn.

over de Rotte kun je hier in het gebouw boven staan of

We slaan vier palen in de grond voor iedere hut en dan

beneden wachten. Als de mensen hier boven Sinterklaas

gaan we een weeklang met de kinderen zagen en hame-

ontvangen, zijn de kinderen beneden ongeduldig en

ren. We maken gemêleerde groepjes van de kinderen.

gaan tekeer. Daarom organiseren we altijd een soort

Ze moeten zich wel van tevoren aanmelden. Aan het

ontvangst met een toneelstukje, waar mijn kinderen

eind van de rit is er een grote show. We nodigen de

ook aan meedoen.’

ouders uit en loven een prijs uit voor de mooiste hut.
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totaal. Dan deed Marjan de organisatie en ik was met
de kinderen bezig.’
Soms gebeuren er ook grappige dingen: ‘Als onze oudste
zoon Mark acht is, gaat hij voor de eerste keer mee als
Zwarte Piet. Marjan zit in de organisatie en ik als vader,
sta met mijn dochtertje van vier naar die boot te kijken.
Er is een heel toneelstuk bij. Twee Pieten zijn de weg
kwijt. Een van die Pieten is mijn zoon. Op een gegeven
moment komt hij naar zijn kleine zusje toe en geeft
haar een hand met pepernoten. En zij vraagt: ‘Mag ik
nog een beetje pepernoten, want mijn broer kan er
vandaag niet bij zijn?’ Dat zijn leuke herinneringen.’
Hoe ziet zo’n dag voor Sinterklaas en de Pieten zelf
er nu eigenlijk uit?
Marjan vertelt: ‘Het betekent ’s morgens vroeg om
zes uur opstaan. We gaan geschminkt en al op weg. De
keren dat de boot niet aan de kant kan komen moeten
we achter de Irenebrug, met gevaar voor eigen leven,
over een wiebelend plankje op de boot stappen. Dan
varen we de Rotte af richting de kinderboerderij. Onderweg komen er allemaal kinderen uit de dijkhuisjes
naar buiten rennen en beginnen te zwaaien en te roepen. Wij gooien dan mandarijnen en ander lekkers naar
hen toe. Het leukste is dat we bij de kinderboerderij
We hebben ook thematische activiteiten. We houden
bijvoorbeeld een keer een piratenweek waar we zelf
vlotten moeten bouwen. Mijn vlot gaat helaas naar
de kelder, zodat ik op die dag moet zwemmen in de
kanovijver.’
‘Er zijn nu geen vakantieactiviteiten meer die de hele
week duren. Ik vond het altijd plezierig dat de meeste
dingen gratis waren, waardoor het voor iedereen
mogelijk was om mee te doen. Later werd het wat
commerciëler. Het eerste wat mensen vaak vragen is:
‘Wat kost het?’ ‘Nee, het kost niets, schuif maar aan!’
Voor een weekactiviteit moesten ze wel iets betalen,
daar hadden we een planning op. Je moet dan precies
weten wie er komen. Een activiteit duurde een dagdeel,
bijvoorbeeld van 10.00 tot 14.00 uur. Als er een lunch bij
was kregen ze iets te eten, maar ze moesten kiezen, of
een ochtend, of een middag. Met sinterklaas stonden
we altijd te knutselen en er was ook wat te drinken
voor de kinderen.’
Rob Verhart: ‘Ik was alleen bij de activiteiten aanwezig als de kinderen onderdeel uitmaakten van het

altijd de tijd hebben voor een handje of een foto, zodat
ieder kind aandacht krijgt. Na het feest nemen we
even pauze, baard af, bij schminken, eten en dan naar
de Hesseplaats. Het zijn echt hele lange dagen. Bij een
van de vrijwilligers gaan we ook weer afschminken, dat
betekent voor die vrijwilliger dan wel een roetzwarte
badkamer.’
‘We hadden in die tijd samenwerkingsverbanden met
winkelcentrum Hesseplaats. Op een gegeven moment
stopte de samenwerking en zijn we los van elkaar
verder gegaan. Een aantal mensen uit die periode zijn
inmiddels overleden. Er werkten ook pensionado’s mee.
Zij zijn pas na hun pensioen met dit werk begonnen
en waren heel druk met het binnen halen van eten,
drinken en met lobbyen. Hele waardevolle vrijwilligers,
die allemaal hun eigen kwaliteit hadden.’
Rob Verhart: ‘Als bewonersvereniging ‘Heide-Bes’
mochten wij ons tienjarig bestaan bij de kinderboerderij vieren. De Blijde Wei vierde in dezelfde tijd ook
het tienjarig bestaan. Wij hebben als vereniging de
Blijde Wei een paard geschonken. Het was volgens mij
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een Noords fjordenpaard, een beige paard met lange

Wat ik wel mis is het oude communicatie centrum, dat

manen. Het was een vrij duur paard. Als vereniging

waren de oude C70 gebouwtjes, die onder andere op de

doneerden we ook jaarlijks een bedrag aan de kinder-

Coolsingel hebben gestaan. Ze zijn hier in elkaar gezet

boerderij. De mensen uit de buurt hadden veel plezier

en tot een prachtig wijkgebouw gemaakt. Er was ook

van de boerderij, dus daar moet je ook wat voor doen.’

een zwembad in dat zes miljoenproject, maar dat is al

Piet van der Veen: ‘Als ik in 1972 net in Ommoord ben

lang weer verdwenen. Al die projecten zijn geopend

komen wonen, ontmoet ik een vriend die hier zo snel

door burgemeester van der Louw, die toen net een dag

mogelijk weer weg wil, omdat het hem hier om een of

burgemeester was. Op vrijdag was hij als burgemees-

andere reden niet bevalt. Ik wil hier zo niet weggaan en

ter geïnstalleerd en op zaterdag opende hij al deze

als ik in de Ommoordgids lees dat er een projectgroep

projecten.’

voor Ommoord Noord gaat beginnen met activiteiten,

Na het gesprek met Piet van der Veen ga ik kijken

meld ik me aan. Van het een komt het ander. Het is een

en luisteren naar de tweede presentatie van Agnes

groot project van zes miljoen gulden. Het geld komt

Reichardt die al begonnen is. Aan de hand van kaarten

vanuit het rijk en de gemeente. We richten hier onder

en schilderijen laat ze ons zien hoe het er hier in het

andere een kindercentrum op en na een paar jaar word

verleden uitgezien moet hebben. In het verre verleden

ik secretaris van de SWO, Stichting Wijkgemeenschap

hebben hier al mensen gewoond. Tijdens opgravingen

Ommoord.’

zijn er allerlei kruiken en scherven gevonden. Ook heeft

‘De kinderboerderij was ook een onderdeel van het

een boer een gedeelte van een kano gevonden, gemaakt

zes miljoenproject. Hans Have, die ook lid was van

van een uitgeholde boomstam. In de tijd dat hier turf

dezelfde commissie bij Ommoord Noord, werkte bij de

gewonnen werd zag het landschap er hier nog totaal

gemeente en heeft heel veel gedaan om dit project ge-

anders uit.

realiseerd te krijgen. Hij is ook hier. We hebben elkaar
jaren niet gesproken en het is leuk om hier weer mensen te ontmoeten en te horen wat er in die tussentijd
allemaal gebeurd is.’
‘Ik had nog een heel dossier van mijn SWO-periode
in bezit. Toen ik iets las over de Historische Vereniging
Prins Alexander heb ik hen gevraagd of zij mijn dossier
wilden hebben. ‘Graag!’ Een paar maanden later hoorde
ik van het bestaan van de Historische Commissie hier
in Ommoord. Als ik het eerder had geweten had ik het
dossier aan hen gegeven, want zij hadden er misschien
meer mee kunnen doen. Maar in ieder geval zijn beide
verenigingen met elkaar verbonden.’
‘Ik heb goede herinneringen aan alle activiteiten.

Oproep van Agnes Reichardt:
We zijn op zoek naar foto’s, krantenartikelen, notulen van vergaderingen of ander materiaal. Wij willen
dit inscannen zodat we nog verder de geschiedenis van
Ommoord kunnen beschrijven.
Vandaag hebben we de kinderboerderij uitgelicht.
Daar heb ik bijna een half uur over kunnen praten,
maar we hebben nog veel meer afbeeldingen. We hebben er zo’n 1500 in ons databestand. We beschikken
over een uitgebreid archief met foto’s van heden en verleden. Ook krantenartikelen over Ommoord, kaarten,
filmpjes en luchtfoto’s kunt u bekijken.
Elke derde donderdag van de maand van 13.00-16.00
uur bent u van harte welkom op de inloopmiddag
in het Huis van de Wijk,Gerard Goossenﬂat, Thomas
Mannplaats 150.

Kijk vooral ook eens op onze website www.ommoordsepolder.nl
Op deze site staat een uitgebreid verhaal: ‘De geschiedenis van Bergse Linker Rottekade
435 en 436, de huidige Kinderboerderij “De Blijde Wei”.
Ons mailadres is: historie@heidebes.nl
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OogstfeestGeelkruid
- 24 september 2017
Truus de Kwaadsteniet

Vandaag is het oogstfeest op De Educatieve Tuin Geelkruid. Direct al bij de ingang is het een gezellige drukte.
Er staat een kraampje waar je wat te drinken kunt halen. Je kunt er ook zelfgemaakte pompoensoep eten. Bij
het volgende kraampje staat Kristel stempelkaarten te
verkopen. Ze heeft het druk. Bij iedere activiteit die ze
doen krijgen de kinderen een stempeltje op hun kaart.
Aan de overkant kun je de groentes en pompoenen
kopen die hier geoogst zijn. Er staan overal dozen en
kistjes op de grond met kleine en grote pompoenen in

een groot

allerlei kleuren, gele, oranje, gestreepte. Ik loop verder

succes. Je rolt de aard-

langs de twee tafels met plankjes voor de pizza’s en

appel over een snijmachientje en dan krijg je een

schaaltjes met tomaat, mais en de andere ingrediënten

hele lange aardappelstengel die gefrituurd wordt. We

om ze te beleggen. Aan de andere kant zie ik de grote

hebben een hele mooie pizzaoven op hout. De mensen

oven waarin iedere keer weer een pizza wordt gescho-

kunnen zelf mini pizzaatjes bakken van deeg. Ondertus-

ven.

sen kunnen ze ook kruiden en bloemen plukken.

Even verderop staat een vrijwilliger achter een

‘Als laatste activiteit van het seizoen wordt alles wat

tafeltje met pompoenpittendeeg. ‘Wil je een broodje

er nog staat geoogst en wordt de akker samen met de

bakken?’ vraagt ze aan een paar kinderen Ja dat willen

kinderen en volwassenen weer schoongemaakt. De les-

ze wel. Ze krijgen ieder een bolletje deeg om te kneden.

sen op school gaan weer door, maar hier is het dan een

Een jongetje laat zijn deeg vallen, er zit zand in. Hij

beetje stiller. De kruidentuin blijft in de winter gewoon

krijgt een nieuw bolletje. De kinderen krijgen ieder een

open en er kunnen dan ook kruiden geplukt worden.’ Ik

lange tak. Ze moeten het brooddeeg er aan de onder-

kijk even rond bij de schooltuintjes. Je kunt inderdaad

kant omheen vouwen. De vrijwilliger wil uitleggen hoe

zien dat de meeste dingen al geoogst zijn, hier en daar

ze dat moeten doen, maar ze hebben het al op scouting

zie ik nog wat bloemen, wat verdorde maisplanten en

geleerd. Achter de kraam zijn stenen in een rechthoek

een paar verdwaalde vogelverschrikkers.

gelegd, daarbinnen brandt een vuurtje, waar de kinderen nu hun broodje kunnen gaan bakken.
Het blijkt dat Lia, die achter het kraampje staat, al

Danijela, die bij de pizzatafel staat, vertelt: ‘Ik ga met
de kinderen pizza’s maken. Ze moeten zelf de groente
snijden, het deeg maken en de pizza beleggen. Dan gaat

eens in Nieuws Ommoord gestaan heeft. Ze wil wel

hij de pizzaoven in en mogen ze hem opeten.’ Ze noemt

wat vertellen over haar ervaringen met het oogstfeest:

ook de andere activiteiten die hier gedaan worden. Ze

‘Meestal is het heel druk op het oogstfeest. Er is veel

verwacht dat het een leuke dag zal worden met heel

te doen: Je kunt pompoenen uithollen, brood bakken,

mooi weer. Even verderop zie ik een paar kinderen

pizza’s bakken, spelletjes doen, trollen maken. Van

lopen met een kleurige pizza, in vier partjes gesneden.

aardappels worden er een soort chips gemaakt. Dat is

Ze zijn op zoek naar een plekje om te zitten. Ze vinden
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een plekje op een leeg

ten komen doen. Er zijn veel kinderen bij die hier een

bankje. Er is daar net

tuintje hebben. Het is altijd een heel gezellig feest. De

een wedstrijdje aan de

oogst was heel goed dit jaar. Dat is ook te zien aan de

gang voor kleine kin-

verkoop. Er zijn heel veel pompoenen, heel veel uien

deren. Ze moeten het

en ook veel wortels. De kinderen waren erg blij met

paadje heen en terug

alles uit hun tuin. De pompoenen zijn erg lekker. De

aﬂopen met een

soep die we vandaag verkopen heeft een collega van

klein pompoentje op

mij vanmorgen staan maken van pompoenen en uien

een lepel. Ze moeten

uit de tuin, dus echt helemaal vers! De meeste kinderen

er voor zorgen dat

hebben al tortilla’s en pizza’s gemaakt van de oogst uit

ze het pompoentje

hun tuinen.’

niet van de lepel

Ik ga nog even kijken bij de imker en koop een pot

laten vallen en dat

Nederlandse honing. De pot die ik vorige keer gekocht

schijnt toch niet

heb heeft me goed gesmaakt. Op een veldje wordt een

zo makkelijk te

loterij gehouden. Je kunt er groentes mee winnen. Ik

zijn. Dan ga ik kijken bij de aardappelwokkels. Het is

heb ook een lootje gekregen van de groenteman, maar

inderdaad druk. Rina legt uit hoe het werkt. Het is een

ik heb het aan een jongetje bij de aardappelwokkels ge-

soort spiraal die hier wordt gefrituurd. Als ze klaar zijn

geven. In de bloementuin staan niet heel veel bloemen

wordt er nog wat hartigs over gestrooid. Het zijn dan

meer, nog wel een paar bossen paarse bloemen. Een

een soort chips en de kinderen vinden het erg lekker.

eindje verderop is een groepje kinderen aan tafels bezig

Groenteverkoper Aad vertelt dat de verkoop nog niet

met het uithollen van grote gele pompoenen. Ze gaan

zo hard gaat. De mensen lopen wel langs, maar hij

ook gezichtjes in de pompoenen uitsnijden. Er staan

verwacht wel dat ze op de terugweg langskomen. De

een paar kruiwagens met gele pompoenen en op de

grote pompoenen zijn namelijk behoorlijk zwaar. ‘Alles

grond liggen ze ook.

wat we verkopen is van de tuin zelf. We verkopen ook

Ik ga Kristel groeten, neem de grote oranje pom-

walnoten. We hebben hier twee grote walnotenbomen

poen onder mijn arm en ga op huis aan. Het was een

staan.’ Hij laat me in een zak walnoten kijken. ‘We

geslaagde middag.

verkopen ook krootjes, pepers, wortelen en stoofperen.’
Ik zie achter hem een berg kleine worteltjes, ze zien er

Eindredacteur Marie-

heel anders uit dan ik gewend ben. ‘Achterin de tuin

José van den Oever:

staan ook twee stoofperenbomen. Uiteraard zijn er ook

Na het oogstfeest

de uien. De uien die we besteld hebben zijn voor de

ben ik bij de laatste

kindertuinen. Daar blijven er altijd van over en die zet-

les van groep 7 van

ten we op overgebleven stukken grond. Dan liggen er

de Prins Alexander-

hier ook pompoenen, de meeste daarvan zijn eetbaar,

school op de tuin

behalve de Turkse mutsen. Daar in die doos zitten soep-

gaan kijken. Gewel-

pompoenen.’ Als ik zeg dat ik er een wil kopen, wijst

dig hoe Kristel met

hij naar een doos met grote pompoenen, ‘Dat zijn de

de kinderen bezig

lekkerste.’ Hij zoekt een grote oranje pompoen voor mij

is. Bij het uitrei-

uit. Ik besluit om hem maar gelijk te kopen en ik vraag

ken van de diplo-

of hij hem zolang voor me wil bewaren.

ma’s zag ik alleen

Daar komt Mirjam, zij kan vast nog wel wat meer
vertellen.’ Mirjam is blij dat het zulk mooi weer is.
‘Dan komen er veel mensen op het oogstfeest af en
dan hebben we allemaal blije kinderen die de activitei-
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maar glunderende gezichten.

Ommoordse
Kipschilder
overleden

het toch weer eens fout gegaan, dan
was John meteen de volgende dag ter
plekke en de Kip was weer snel netjes.
Geen gedoe en geen geroddel over de
Kip. De kinderen moeten altijd van een
mooie kip kunnen genieten. John was

Heel plotseling is Ommoorder John

geen man van woorden, maar van da-

Buskens overleden. John was brand-

den. En in het zonnetje gezet voor zijn

weerman, maar moest dit beroep

vrijwilligerswerk was ook niet nodig.

na een ernstig ongeval opgeven.

Een mooie Kip daar ging het om. John

In Ommoord was hij lange tijd de

Buskes, zeventig jaar oud en nog vol

mysterieuze schilder, die met enige

actief voor iedereen die een schilder

regelmaat, de Ommoordse Kip bij de

klusje aan hem gunde, is op woensdag
26 april jl. gecremeerd.

Kinderboerderij De Blijde Wei weer
mooi opknapte. Hij was niet de vernieler, maar de her-

De Stichting gaat op zoek naar een nieuwe vrijwil-

steller. Hij hield het graag stil, maar na een oproep in

liger voor het onderhoud van de Witte Kip aan de

de krant werd toch duidelijk dat John zijn potjes verf

President Wilsonweg. Persoonlijke boodschappen om

gebruikte om het aanzien van de Kip op peil te houden.

de nabestaanden een hart onder de riem te steken en

Nadat zij naam bekend werd, werd John de oﬃciële de

de herinneringen aan John levend te houden kunnen

Kipschilder van de Bewonersstichting De Witte Bollen,

worden achtergelaten op: Wij wensen de familie heel

die de eigenaar is van het kunstwerk De Kip. Zijn missie

veel strekte toe om dit grote verlies te kunnen verwer-

en aanpak waren niet zeuren over vernielingen, zorgen

ken.

dat niemand er weet van weet is de beste remedie. Was

De Strikjes van de Kelloggflat
Bijdrage van Peter Buisman

“Strikjes” op de Kelloggﬂat. Deze zijn in 1979 geplaatst,

Ommoord is een typische wederopbouw-wijk met een

10 jaar nadat het complex was opgeleverd. Ter gelegen-

doordachte lay-out, infrastructuur en veel groen. Bewo-

heid van een Ommoord’s feestje dus. Kunstenaar en

ners van Ommoord ervaren hun wijk als mooi, com-

docent aan de Willem de Kooning Academie, Wally Elen-

pact, veilig en voorzien van heel veel denkbare facilitei-

baas, creëerde het kunstwerk dat door zijn studenten

ten. In de wederopbouw en ook in de jaren daarna zijn

op de gevel werd gezet. Er zijn nog relatief veel huidige

er niet alleen huizen en hoge ﬂatgebouwen neergezet,

bewoners van de Kelloggﬂat, die zich de studenten op

er is ook veel ruimte gecreëerd als openbare buiten-

de steigers kunnen herinneren, waarbij Wally hen met

ruimte en er hebben verrassend veel kunstuitingen een

megafoon instructies gaf. Een bewoner geeft aan dat

plek gekregen. Het aantal kunstwerken, geïnventari-

de keus voor de Strikjes was bedoeld om juist deze ﬂat,

seerd in het boek “Kunst in Ommoord” (Art Imaginaire

de allereerste ﬂat van Ommoord, op te vrolijken omdat

- 2009) , is in Ommoord hoger dan gebruikelijk in dit

deze tien jaar eerder “echt op de afgesproken datum

type wijken. Veel van deze kunstwerken zijn direct ver-

werd opgeleverd.” Wally Elenbaas wilde vooral de ﬂat

bonden met Ommoord en haar historie, zoals opening

feestelijk inpakken voor/bij dit jubileum. De Kelloggﬂat

Medisch Centrum, Opening Kinderboerderij, Opening

werd destijds gebouwd voor Stichting Woningbedrijf

Metrolijn, 25 jaar Ommoord etc. Dat geldt ook voor de

Rotterdam, welke na de fusie tegenwoordig de naam
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“Woonstad Rotterdam” draagt. De “Strikjes” zijn zelfs
vandaag nog steeds, zonder dat er ooit is gerestaureerd, helder en fris van kleur.
Nu, bijna vijftig jaar na de start van Ommoord,
worden de meeste complexen gerenoveerd om
opnieuw vijftig jaar mee te kunnen. Voor veel complexen betekent dat naast een interne modernisering
en ook een uiterlijke metamorfose. Zo ook de 14-hoge
Kelloggﬂat. Daarbij verdwijnen de mooie “Strikjes” op
de zuid-gevel achter een dikke laag isolatie materiaal en komt er daarna een nieuwe gevelbekleding
op. De bijna industriële gevels met een klassieke
beton/steen-combinatie worden vervangen door een
gevel met een meerkleurige en vrolijke uitstraling.
Bewoners van de Kelloggﬂat belden Peter Buisman –
voorzitter van de bewonersstichting De Witte Bollen
(beheerders van de Ommoordse kunst in de buitenruimte), met de vraag: “en wat gebeurt er met onze
Strikjes?”
Ze verdwijnen echt. Er is niets aan te doen en ze op
een andere manier bewaren, is technisch onmogelijk.
In een gezamenlijk overleg met de eigenaar van
de Kelloggﬂat, Woonstad, de Architect en Stichting

een nieuw figuur, met een knipoog naar de vertrouwde

De Witte Bollen, is er ruimte voor een alternatief voor

Strikjes van weleer.

de Strikjes gecreëerd. Kunstenares Liesanne den Haan

Ommoord is een wijk met een rondweg, de ruit, met

(lid van de Kunstkring Prins Alexander) is uitgenodigd

slechts enkele verkeerstoegangen. De verkeerstoegang

om een nieuw ontwerp te maken. Een ontwerp dat

naar de Bibliotheek, de Wijkaccommodatie en het

aansluit bij de nieuwe gevelstructuur. Het wordt geen

Medisch centrum, staat nu bekend als de afslag bij de

kopie van de oude Strikjes. Liesanne heeft de vrije hand

Strikjes. Het nieuwe kunstwerk moet ook borg staan

om een nieuw ontwerp te maken. Er zijn wel uit het

voor deze landmark-functie. Zodra het nieuwe ontwerp

oogpunt van “welstand” beperkingen en richtlijnen

de goedkeuring heeft gekregen van de Gemeente Rot-

meegegeven voor het nieuwe kunstwerk. Zo worden

terdam, na een advies van de Commissie Welstand en

uitsluitend de steentjes gebruikt, zoals deze voor de

Monumenten, wordt het ontwerp publiek gemaakt.

hele gevel en de gevels elders aan het complex zijn

Met ﬂink wat tegenwind van de Welstandscommis-

geselecteerd door de architect. De nieuwe voorstel-

sie is er een alternatief gerealiseerd. We zijn nu in de

ling ontstaat in feite door het her-sorteren van de

afrondende fase. Het informatiebord dat we er bij gaan

beschikbare steentjes. Het ontwerp past zo organisch

plaatsen zal ca. medio november gereed zijn en dat

bij de gehele gevel en is (veel) minder uitbundig dan

volgt de oﬃciële onthulling. Het kunstwerk is ontwor-

de oorspronkelijke felgekleurde Strikjes. Alleen de

pen door Liesanne den Haan, lid van de Kunstkring

steentjes van de nieuwe figuur worden gesorteerd, de

Prins Alexander. De naam van het nieuwe kunstwerk is

overige vlakken blijven in de stijl van de andere gevels,

nog in discussie. Volgt ook voor half november.

een random geselecteerde verzameling steentjes. Voor

We laten ons verrassen, Nieuws Ommoord.

het kunstwerk wordt geen andere bevestigingstechniek
gehanteerd en de tussenliggende voegen blijven in dezelfde kleur als overal elders. Het bedoelde resultaat is
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Info: Peter Buisman Voorzitter Bewonersstichting De Witte
Bollen Tel. 010-4561000

Bericht van onze
gebiedscommissie
AED/Reanimatiecursus
Omdat de Gebiedscommissie Prins Alexander het belang in ziet dat er voldoende
AED’s en mensen zijn die daarmee om kunnen gaan, heeft ze besloten om het aantal
mensen die AED kunnen gebruiken uit te
breiden en hiervoor aan een aantal van hen
een opleiding te bieden.
Hiervoor is een verkenning geweest waarbij contact is gelegd met EHBO Rotterdam.
EHBO Rotterdam is een vrijwilligersorganisatie met een afdeling in de wijken.
Bij het aanbieden van een AED/reanimatiecursus zal indien mogelijk gelijke tred moeten worden gehouden met de plaatsing van
nieuwe AED’s door de gemeente Rotterdam.
Er is contact geweest met het bestuur van
EHBO Rotterdam waarmee op kort termijn
een gesprek plaats vindt. ‘Het gaat om een
(avond)cursus van 2,5 uur.

Vertrek wijkagent
Sjaak Koster
Beste bewoners,
Na een periode van 8 jaar als uw wijkagent,
is de tijd aangebroken voor een volgende
stap in mijn politieloopbaan. Afgelopen mei
heb ik het District Oost vertalen en begin ik
elders, op mijn nieuwe functie.
De wijk wordt waargenomen door de twee
andere wijkagenten van Ommoord; Arjan
van Heusden en Erik Bosch.
Ik zal het contact met u, de bewoners, zeker gaan missen. Ik heb bijzondere momenten meegemaakt, waarbij er gelachen- en
soms ook gehuild werd. Eén ding weet ik
zeker: Ommoord en zijn bewoners zijn bijzonder!
Het gaat u goed en wellicht zien we elkaar
nog eens.
Met vriendelijke groet,
Sjaak Koster

Er moet (per wijk) een locatie zijn. Daarbij
kunnen we denken aan de Huizen van de
Wijk, Romeynshof ed.; Het gaat om groepjes
van 6 deelnemers. Leeftijd vanaf 15 jaar;
EHBO zal worden gevraagd aan te geven
welke doelgroepen in aanmerking komen,
bijv. vrijwilligers binnen verenigingen etc.
Namens de gebiedscommissie Prins Alexander
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Hoe hoog is de
maximale bijdrage?

Beter een goede buur
dan een verre vriend...

Als u alleen de bijdrage wilt: maximaal 175 euro
Als u ook een lichtslang (25 euro) wilt:
maximaal 150 euro. Als u ook een kerstboom
(75 euro) wilt: maximaal 100 euro
Als u zowel een kerstboom als een lichtslang
(samen 100 euro) wilt: maximaal 75 euro

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!

Wilt u ook een kerstboom?
Vraag dan de boom vóór 1 december aan en
zorg voor een plek die voor de vrachtwagen
van Stadsbeheer makkelijk bereikbaar is.
De kerstboom is 6 tot 7 meter hoog en wordt
woensdag 7 december geplaatst. Stadsbeheer
zet ook een Opzoomerpiek
op de kerstboom.

Drie spelregels kerstboom
• U versiert samen de boom
en maakt er wat moois van
• U maakt van de boom
het middelpunt van
het straatfeest
• U ruimt de boom
kort na de
feestdagen zelf op

7m
6m

5m
4m

3m

2m

1m
0m
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Vier samen met uw buren Sinterklaas, Kerst,
Oud & Nieuw of een zelf verzonnen feest.
Bedenk een leuke activiteit, nodig alle
bewoners uit en u zult zien dat uw straat nog
lang profijt heeft van het feest.
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.

Hoe het werkt
Opzoomer Mee steunt uw activiteit met
maximaal 175 euro. U kunt ook een
kerstboom voor in de straat en/of een
lichtslang aanvragen. Als u dat doet, dan
worden de kosten daarvan verrekend met
deze bijdrage. Uw bijdrage wordt dan dus
lager.
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Vermoedelijke datum

Adres

E-mail

Deze persoon ontvangt per e-mail
bericht van de uitbetaling

Telefoon

Handtekening

De kleine lettertjes: U krijgt niet automatisch de bijdrage, kerstboom en/of verlichting die u aanvraagt. Uw aanvraag wordt eerst beoordeeld door
Opzoomer Mee. Voor deze beoordeling kan Opzoomer Mee u om nadere informatie vragen (b.v. begroting of toelichting op de plannen).
Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van het Opzoomeren in Rotterdam. Zie www.opzoomermee.nl

5

4

3

2

1

Naam

Vul hier de namen in van 5 personen uit uw straat/buurtje

Een lichtslang van 20 meter (kosten 25 euro)

O Een bijdrage van
euro (Lees eerst ‘Hoe het werkt’)
O Een kerstboom van 6 à 7 meter in de straat (kosten 75 euro) (Vul de achterkant in)

Wij vragen het volgende aan (kruis aan)

Geschat aantal bewoners dat meedoet

Wij gaan in december het volgende doen

Straat

In deze folder staan twee tekeningen van
dezelfde straat. Maar wat een wereld van
verschil! Het Opzoomeren kan van een
anonieme of kille straat een warme straat
maken. Een straat waar buren leuk contact
hebben en voor elkaar klaarstaan.

Voor welk verschil heeft het Opzoomeren in
uw straat gezorgd? Stuur uw verhaal in:
Circa 500 woorden met los enkele foto’s.
De mooiste verhalen plaatst Opzoomer Mee
in de Havenloods en deze straten krijgen op
een zelfgekozen datum een sfeervol
straatontbijt aangeboden als aftrap van de
Opzoomercampagne 2017!
Stuur of mail uw verhaal
vóór 10 januari 2017 naar:
Opzoomer Mee
Antwoordnummer 3122
3000 WB Rotterdam
Of: info@opzoomermee.nl

eld je nu aan

Opzoomer Mee & Bewonersidee • Schiedamsedijk 55a • 3011 EE Rotterdam • (010) 213 10 55 • info@opzoomermee.nl

In deze folder staa
dezelfde straat. M
verschil! Het Opzo
anonieme of kille
maken. Een straat
hebben en voor e

Opzoomeren in
verhaal in:
nkele foto’s.
Opzoomer Mee
aten krijgen op
feervol
aftrap van de

Meld je nu aan

ermee.nl
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Opzoomer Mee & Be

Als vrijwilliger luister je naar
mensen die het even niet meer
zien zitten of simpelweg bij
niemand hun verhaal kwijt
Over de Historische Vereniging Prins Alexander
kunnen of durven.
De Historische Vereniging Prins Alexander
(HVPA) is
er voor alle geïnteresseerden en
hebben
aan

Mensen die behoefte
belangstellenden in de geschiedenis van
een vertrouwelijk gesprek.
het gebied van de Prins Alexanderpolder. De

Aan echte aandacht. Persoonlijk
vereniging bestaat sinds 2007 en telt inmiddels
ruim honderd enthousiaste en trouwe leden.
contact. Dag en nacht, anoniem
De vereniging stelt zich ten doel de kennis van
via chat, mail of telefoon.

Alexanderpolder en Rotterdam. Van Veenmoeras
tot polderstad” uit, terwijl het jaar daarop een
lespakket over onze polderstad voor de ruim
dertig basisscholen in het gebied van de Prins
Alexanderpolder ter beschikking kwam voor

Ik geloof in de veerkracht van mensen
leerkrachten en scholieren. Inmiddels werkt

dus ik luister
de vereniging aan haar tienjarig jubileum in

2017/2018, dat met een poldersymposium en

en belangstelling voor de geschiedenis van het

een serie toneelstukken over kernmomenten uit

gebied van de Prins Alexanderpolder en omgeving

de geschiedenis van het gebied een memorabel

te bevorderen. Daarbij gaat het dus om de wijken

event moet worden.

Kralingseveer, ’s-Graveland, Prinsenland, Het Lage

Tijdens de manifestatie Ommoord ziet Sarah is

Land, Oosterﬂank, Zevenkamp, Nesselande, en

de HVPA de gehele zaterdagmiddag 12 september

natuurlijk ook Ommoord.

aanwezig met een boeiend programma met

De vereniging voert studies uit naar de

lezingen en presentaties over de geschiedenis

van Ommoord in de Open Hof Ommoord. Leest u
sensoor.nl/vrijwilligerswerk
vooral het programma op Ommoord ziet Sarah en

geschiedenis van het gebied, organiseert
ECHTE AANDACH T
regelmatig lezingen en presentaties, en brengt
viermaal per jaar een nieuwsbrief uit. In

HVPA.nl!

2013 bracht de vereniging het boek “De Prins
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Informatie
of wilt u zich aanmelden?

	
  
Dan kunt u contact opnemen met
Ilona
	
  	
  	
  	
  	
  Roy	
  Schoonheim,	
  leraar	
  Spaans	
  M
.O.	
  	
  van Drunen
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  graads/beëdigd	
  Tolk/vertaler	
  
Telefoon: 06 53 15 06 47
	
  	
  
of per Email: i.vandrunen@laurens.nl
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Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Email:	
  roysco@zonnet.nl	
  
van 9.00 – 17.00 uur.
	
  

* Reparaties klaar terwijl u wacht
* Vervaardiging van kunstgebitten,
partiële protheses en frames
* Wij maken eerst pas-ontwerpen
* Thuisbezoek is mogelijk
* i.s.m Tandarts

Vergoeding van alle
ziektekostenverzekeraars
Geopend
ma/di/do
wo/vr

09.00 — 12.00 uur
13.30 — 16.30 uur
09.00 — 12.00 uur

T 010 421 58 91 / 06 24 91 48 26
Hanespoordoorn 28, Rotterdam Ommoord
info@benisi.nl / www.benisi.nl
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TENNISSTADION
ROTTERDAM
VOORDELIG TENNISSEN
Binnenbanen & Buitenbanen

www.tennisstadionrotterdam.com
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Nu ook verkoop- én verhuur makelaardij!
Nu ook verkoop- én verhuur makelaardij!

Duidelijke communicatie, laagdrempelig en proactief.

Administratief
en technisch beheerder
van 700 woningen
in Ommoord!
Duidelijke
communicatie,
laagdrempelig
en proactief.
Telefoon 070-3248400
Administratief
en technisch beheerder van 700 woningen in Ommoord!
Mobiel 06-24847997
Telefoon
070-3248400
Email geerlings@atrium-vgm.nl
Mobiel
06-24847997
Frederik Hendrikplein 33, 2582 AX Den Haag, Nederland
Email
geerlings@atrium-vgm.nl
www.atrium-vgm.nl
www.atrium-makelaars.nl
Frederik Hendrikplein 33, 2582 AX Den Haag, Nederland
www.atrium-vgm.nl www.atrium-makelaars.nl

TENNISSTADION
ROTTERDAM
TENNISSTADION

VOORDELIG TENNISSEN

ROTTERDAM

VOORDELIG &
TENNISSEN
Binnenbanen
Buitenbanen
Binnenbanen & Buitenbanen
www.tennisstadionrotterdam.com

Persoonlijke aandacht en
begrip voor uw situatie

010 - 420 88 84
(dag en nacht)

www.klinkuitvaart.nl

www.vanmourikuitvaart.nl

www.tennisstadionrotterdam.com

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

Ook uw advertentie
in NieuwsOmmoord?

• Bedrijfsadministratie/Boekhouding • Belastingen
Het vertrouwde adres voor al uw administraties e.a.
• Salaris- en Personeelsadministratie • Marketing
• Educatie
• Bedrijfsvoering • Consultancy
• Bedrijfsadministratie/Boekhouding
• Belastingen
• Coaching
& Begeleiding(startende)
ondernemers
• Salarisen Personeelsadministratie
• Marketing
• Coaching
& Begeleiding •Ondernemersplan
• Educatie
• Bedrijfsvoering
Consultancy
• Doelgroepen:
ers-particulieren-studenten
• Coachingondernemers-zzp
& Begeleiding(startende)
ondernemers
• Coaching & Begeleiding Ondernemersplan
Kraaiheide 14, 3069 LC Rotterdam.

ondernemers-zzp
ers-particulieren-studenten
T• Doelgroepen:
101 420
65
76 / Info@boo.nl
T 06 55133280
E grl-educatie@live.nl / www.boo.nl
W www.grl-educatie.nl
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Erkend Lid van HWS en geregistreerd belastingconsulent
Kraaiheide
14, 3069 LC Rotterdam.
(ﬁscaal dienstverlener).
T 06 55133280 / E grl-educatie@live.nl / W www.grl-educatie.nl
Erkend Lid van HWS en geregistreerd belastingconsulent
(ﬁscaal dienstverlener).

Elke week diverse activiteiten voor jong & oud,
groot & klein op het gebied van sport, cultuur,
creatie en recreatie. Informatiep unt voor
al uw vragen & doorverw ijzingen
naar diverse instanties.

cursussen / lessen / bijeenkomsten romeynshof
MAANDAG

tijd

contactpersoon

Formatiedansen

10:00-12:00

Mevrouw Bruinstroop

Bridge

13:00-17:00

Mevrouw Hamers

Stoelfit

10:30-11:30

Saskia van der Valk

Stoelfit

13:00-14:00

Saskia van der Valk

EnerZit

14:00-15:00

Saskia van der Valk

EnerFit

19:00-20:00

Saskia van der Valk

Alarm (geen spoed)

0900 88 44

Red een Dier

144

Gebiedscommissie

14010

Gemeentewerken

14010

Meneer P.Jansen

Stadswinkel Prins Alexander

14010
14010

DINSDAG
SKVR Urban danslessen 6-8 jaar

16:30-17:30

Algemene nummers Rotterdam

SKVR Urban danslessen 8-10 jaar

17:30-18:30

Meneer P,Jansen

Klachten buitenruimte

Gemengd Koor Carajillo

19:15-21:45

Jos Vlietstra

Roteb vragen/klachten

14010

Tai Chi Ch' uan

18.00-20.00

Iona Zwennis

RET klanten service

0900 500 60 10

Smartlappenkoor

19:30-21:30

J. Merckens

DCMR

0888 333 555

Eneco

0900 02 01

Storingmeldingen

0900 235 3632

WOENSDAG
EnerFit

09:00-11:00

Saskia van der Valk

Huurdersvereniging (HVO)

010 456 06 73

SKVR peuterdans

11:15-12:00

Meneer P.Jansen

Romeynshof

010 420 40 99

SKVR kleuterdans

13:15-14:00

Meneer P.Jansen

Bibliotheek Ommoord

010 281 63 71

SKVR klassiek 6-8 jaar

14:00-15:00

Meneer P.Jansen

Wijkbus Alexander

010 455 85 17

SKVR klassiek 8-10 jaar

15:15-16:15

Meneer P.Jansen

SKVR klassiek 10-12 jaar

16:15-17:15

Meneer P.Jansen

Tap Live, tapdans lessen

18:00-21:00

Arda Kort

Buurtwerk

010 455 37 99

Popkoor 4 You

19:30-23:00

Marjan Divendal

Huis van de Wijk

06 439 418 36

Majong

19:30-22:30

Meneer de Jong

Kinderkleding en speelgoedbeurs iedere laatste woensdag van de maand
DONDERDAG
Spreekuur Vraagwijzer

10:00-12:00

Mevrouw v.Zundert

Beweeg en Dans

10:00-11:00

Mevrouw plazier

Rummicub

14:00-16:00

Mevrouw van Gennep

Accordeonlessen

op aanvraag

Mevrouw van Kesteren

Tap-Live,Tapdanslessen

18:00-21:00

Arda Kort

Capella Rotterdam

20:00-22:00

Mevrouw Verhoef

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

Ook uw advertentie
in NieuwsOmmoord?
T 101 420 65 76 Info@boo.nl www.boo.nl

Nieuws Ommoord wordt in Ommoord huis aan
huis bezorgt plus neergelegd in openbare ruimtes in Prins Alexander. Wilt u meer weten over
de advertentiemogelijkheden in Nieuws Ommoord? Neem dan contact op met info@boo.nl

