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Aan de
bewoner(s) van dit
adres.

Bewoners Organisatie Ommoord
van, voor en door bewoners

Bij de voorplaat
Op de voorplaat staat de heer Tacq, voorzitter
BOO, afgebeeld tijdens de Nieuwjaarsreceptie
2018.
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In 1967 werden plannen
van de gemeente Rotterdam om in Ommoord een woonwijk te bouwen tot uitvoer gebracht. De nieuwe
bewoners wilden inspraak hebben bij de inrichting van de wijk en richtten de Wijkgemeenschap
Ommoord op, op 2 oktober 1967 en een jaar later
op 8 november 1968 werd deze organisatie een
stichting, SWO genaamd.
In 1984 is naam SWO vervangen door de stichting Bewoners Organisatie Ommoord, kortweg de
BOO genoemd, inmiddels zijn wij al 50 jaar actief
in de wijk om de belangen van de bewoners te
behartigen, dit in samenwerking en overleg met
de gemeente Rotterdam.

Als voorzitter is hij al meer dan 25 jaar verbonden aan onze organisatie en is hij de drijvende
kracht achter de vele acties die wij hebben
gevoerd. Ons grootste project is de aanleg van
de A16, wat tevens het grootste infrastructurele
project is waar Ommoord ooit bij betrokken is.
In zijn speech op de nieuwjaarsreceptie gaf
hij aan dat daar waar geen mensen wonen, het
Bergsebos, komt een tunnel, en waar wel mensen
wonen, Ommoord, gaan wij deze weg horen,
zien en ruiken. Als BOO blijven wij ons inzetten
voor een beter resultaat.
Jan Kluiters, secretaris
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Dit is alweer de zomer uitgave van Nieuws Ommoord, voor een
deel is deze uitgave gewijd aan een mijlpaal, het 50 -jarig bestaan
van de Bewoners Organisatie Ommoord. Ik denk dat wij een van
de oudste bewonersorganisaties in Rotterdam zijn en wij danken
ons bestaan vooral aan de niet aflatende inzet van alle vrijwilligers, want de organisatie betstaat geheel uit vrijwilligers.
Nu de winter weer voorbij is wordt
het ook weer tijd voor het buitengebeuren, de wijktuin en het
Ommoordseveld zijn weer uit de
“winterslaap”ontwaakt en de ontluikende natuur zorgt weer voor veel
mooie momenten in de buitenlucht,
als het weer meewerkt natuurlijk. Omdat vorig jaar de paden allemaal een opknapbeurt hebben gekregen, bedankt gemeente en
gebiedscommissie, zijn het Ommoordseveld en de Wijktuin weer
optimaal te gebruiken. Ook voor diegenen die niet meer goed ter
been zijn.
Zoals deze bewoners van de Robert Kochplaats
die op een van de heerlijke dagen die wij al hebben gehad zaten te genieten van de vogels in
het Ommoordseveld. Als het even mogelijk is
trekken zij er op uit...
Ook zijn de concerten op De Blijde Wei weer
van start gegaan en met naar wij hopen weer gezegend met goed
weer.
Op de Veluwe moet men soms veel moeite doen om een bonte
specht te “spotten” In Ommoord en vooral in de omgeving van het
Ommoordseveld kun je deze, en de groene specht regelmatig tegenkomen en horen en zien.
Een prettige zomer en veel leesplezier toegewenst.
Nico Nekeman

Nieuws Ommoord is een uitgave
van Bewoners Organisatie Ommoord
en mede mogelijk gemaakt
door subsidie van de Gemeente
Rotterdam, adverteerders en
tekstuele bijdrage van bewoners van
Ommoord.

Redactie
•Nico Nekeman
•Marie-José van den Oever
•Truus de Kwaadsteniet
•Jan Kluiters
•Marijn van Dommelen
•Joke Nederlof
•Hans Pasma, fotografie

Vaste Bijdrage:
•Mary Gerritse. Werkgroep
Ommoordse Veld Open en Groen
•Historische Commissie
“De Ommoordse Polder”
•Concept & Ontwerp Optima
Grafische Communicatie www.ogc.nl

Drukwerk Optima Grafische
Communicatie Rotterdam

Bestuur Bewoners Organisatie
Ommoord
•Fons Tacq, Voorzitter
•Jan Kluiters, Secretaris
•Rob Aalbers, Penningmeester
•Nico Nekeman, lid
•Joke Nederlof, lid
•Philip Eijsman, lid
•Marie-José van den Oever, lid
A. Tetter00, erelid

3

Bewoners Organisatie
Ommoord

Toen Ommoord ruim vijftig jaar geleden werd
gebouwd hebben de toenmalige bewoners al snel
met elkaar een bewonersorganisatie opgericht
met als naam Stichting Wijkorgaan Ommoord,

gebied in orde blijven, Opzoomeren overal wordt
gestimuleerd en uitgevoerd, het Ommoordse veld
behouden blijft, het wijkgebouw de Romeynshof zijn functie in de wijk behoudt, de snelweg
A16 over het Terbregseveld zoveel als mogelijk
overlast beperkend wordt aangelegd, inwoners
via het infopunt in de Romeynshof en via de huis
aan huis uitgave Nieuws Ommoord geïnformeerd
worden over alles wat van belang kan zijn, en op
sociaal en maatschappelijk vlak daar waar dat
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afgekort SWO, met als doel om mee te denken
aan de ontwikkelingen van deze nieuwe wijk. Later werd dit de Bewoners Organisatie Ommoord.
Dat is eigenlijk altijd in goed overleg met de
gemeente gegaan en door de jaren heen hebben
honderden bewoners als vrijwilliger een bijdrage
geleverd aan de ontwikkeling en het behoud van
een goede en leefbare wijk.
Vele werkgroepen hebben zich samen met de
gemeente ingezet voor onder meer de veiligheid
waardoor de metro overwegen zijn beveiligd, het
openbaar groen in orde blijft, de wijktuin onderhouden wordt, de voorzieningen in het openbaar

mogelijk is er voor ouderen en andere groepen
bewoners zijn.
Overleg met het gemeentebestuur en gemeentelijke diensten maar ook met de politiek en de
Tweede Kamer liggen aan de basis van ons werk
en wij zijn van mening dat er door goed samenspel heel veel bereikt is.
Het bestuur van de Bewoners Organisatie Ommoord de BOO, kijkt bij dit 50 jarig bestaan dan
ook terug op het vele zinvolle werk dat zij als
belangenbehartiger heeft kunnen doen, maar ziet
even zovele uitdagingen in de toekomst.
Fons Tacq, voorzitter BOO

Allemaal vrijwilligers

Tineke Heidentrijk

De eerste bestuurders die de SWO bestuurden
waren, voorzitter A. van Schie, penningmeester
J.C. de Waard en secretaris mevr. J.W. Mulder.
Later kwam de heer Rob Jansen er bij hij nam de
rol van secretaris op zich en samen met Andries Sonneveld hebben zij de stichting een tijd
bestuurd. Dit waren alle leden van het dagelijks
bestuur. Daarnaast waren er nog een aantal mensen die in het algemeen bestuur plaats hebben

genomen. Van sommige zijn er nog foto’s zoals
mevrouw Tineke Heidentrijk.
Van de werkgroepen die onder de paraplu van
BOO vallen hebben we nog een foto van Theo v.d.
Hart gevonden. Die zich jarenlang voor de wijktuin heeft ingezet. Dit is kleine greep uit de vele
vrijwilligers die zich hebben ingezet en zo waarde
aan de wijk toevoegden.

Rob Jansen

Theo v.d. Hart
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Het is anders geworden op de
President Rooseveltweg.
Sinds april staan er op de drie binnen-rotondes van
de President Rooseveltweg, midden tussen het langsrijdende verkeer, kunstwerken in primaire kleuren.
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Deze drie kunstwerken zijn van de Ommoordse
bewonersstichting De Witte Bollen, die deze begin 2018 overnam van de Gemeente Rotterdam.
Oorspronkelijk zijn de kunstwerken in 1988 gemaakt in opdracht van de Rotterdamse en Rooms
Katholieke Woningbouwvereniging ”Voor het
huisgezin”. Ze waren onderdeel van een serie van
zes die de Delftse kunstenaar Cor Dam van grote
platen Cortenstaal© creëerde.
De woningbouwvereniging plaatste de kunstwerken, ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan, bij haar huurwoningen in Rotterdam. Zo
ook voor de bewoners rond het Cymbelkruid in
Rotterdam-Ommoord.
Deze Ommoordse bewoners waren het meer
dan zat dat de werken niet meer werden onderhouden. Een van hen, Ruud Eering, kwam met
het idee het kunstwerk op de vlakbij gelegen

Natuur van dichtbij
Wie goed om zich heen kijkt kan in Ommoord de mooiste vogels waarnemen. Dit
keer was het een ijsvogel die zat op een
Gezien in
Ommoord

Pr Rooseveltweg – K. Onneswweg Boterbloem

overhangende tak langs het Bloembuurtpad.
Het is een opvallende verschijning door zijn
afstekende blauwe en oranje kleuren, maar
ook een zeer schuwe soort die zich weinig
laat zien. Bij het jagen op vis duikt de ijsvogel bijna loodrecht op zijn prooi, waardoor
hij met hoge snelheid het wateroppervlak
kan doorbreken. Een tak die over het water
uitsteekt is hiervoor uitermate geschikt. De
ijsvogel is voor het jagen afhankelijk van wateren die helder en ijsvrij zijn met veel kleine
visjes en die zijn in Ommoord goed te vinden.

Ook een niet alledaagse vogel gezien?
Stuur uw waarneming, eventueel met foto naar info@boo.nl
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Pr Rooseveltweg – Björnsonweg Cymbelkruid

verkeersrotonde te plaatsen. Stichting De Witte
Bollen (beheerder van Ommoordse kunstwerken
in de buitenruimte) pakte dat op en combineerde
het project met nog twee andere kunstwerken,
zodat er nu drie in Ommoord staan.
De Gemeente pakte intussen de rotondes aan,
die nu voorzien zijn van een ronde glooiing en
nieuwe inplant. Een prima plek voor de kunstwerken precies in het midden op de rotondes,
waarbij het overleg met instanties en eigenaren
van leidingen in de grond toch nog twee jaar tijd
vroeg. Aannemersbedrijf A. Helsemans zorgde
voor de plaatsing van de elk bijna 1.000 kilo
zware kunstwerken. Cor Dam zag de kunstwerken liever kaal in haar oorspronkelijke roestige
vorm, maar bewoners kozen in 1988 al voor een
echte kleurstelling. Daarom liet Cor Dam het
schilderen verder graag aan andere kunstenaars
over. De afgelopen twee weken heeft de Rotterdamse Kunstenaar Tom Waakop Reijers de
drie kunstwerken voorzien van primaire kleuren,
zodat ze een vrolijke en frisse uitstraling geven.
Tijdens zijn werkzaamheden op de rotondes
kreeg hij van langsrijdende automobilisten vele
malen een duimpje omhoog en vanuit de open-

gedraaide raampjes klonk regelmatig “Ze worden
weer mooi” en “Je kunt ze goed zien”.
Bewonersstichting De Witte Bollen gaat ze in
de toekomst beheren, schoonhouden en wanneer nodig bijwerken. Ideeënman Ruud Eering
is daarom ook toegetreden tot het bestuur van
de bewonersstichting. Het project is dankzij de
Bewonersstichting, de Gemeente Rotterdam, CBK
(Centrum Beeldende Kunst), Tom Waakop Reijers
en Arie Helsemans binnen de begroting uitgevoerd. Nu maar hopen dat de automobilisten er
rijdend van kunnen genieten en niet steeds op de
President Rooseveltweg in de file staan. Dan is
alles weer mooi en prettig.

Pr Rooseveltweg – Marshallweg Blauwgras

Startavond Opzoomeren 2018
Als ik de Romeynshof binnenkom zie ik tot mijn
verbazing dat er al een rij mensen voor de ingang
van de Apollozaal staan. We kunnen ons inschrijven bij Piet de Regt. Hij zit al heel wat jaren als
vrijwilliger bij het OpzoomerTeam . Rechts staan
tafels met koffie, thee en verschillende soorten
heerlijk gebak. Met koffie en een enorme advocaatpunt zoek ik een plekje vooraan om alles
goed te kunnen volgen.
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• Ronde 2 - tot november met het thema
schoonmaken
• Ronde 3 - de decemberfeesten met het thema
Lief & Leed
Voor iedere ronde kun je een goed idee indienen
bij Opzoomer Mee. Voor ronde 1 en 2 wordt maximaal € 200,- toegekend, voor ronde 3 maximaal
€ 175,- Als extra is er € 100,- beschikbaar voor
moestuintjes. Het zou leuk zijn als er overal
moestuintjes zouden verschijnen in de straten en
op de balkons van de flats. Wie interesse had kon
zich in de pauze bij hem opgeven.

Werkgroepen van de BOO

De zaal ziet er feestelijk uit. Overal staan tafeltjes met fleurige bloemenkleedjes. Er zitten al
veel mensen in de zaal en heerst er een gezellige
sfeer. Op het grote scherm bij het podium komen
foto’s voorbij van de nieuwjaarsreceptie en allerlei bijzondere Opzoomeractiviteiten, zoals de
operadagen van de Söderblomplaats. De mensen
blijven binnenkomen en uiteindelijk zit de zaal
helemaal vol. Fred Kok heet ons welkom namens
de WOT, het WijkOpzoomerTeam.
Als eerste krijgt Johan Janssens van Opzoomer
Mee het woord. Hij vraagt om een applaus voor
deze enorme opkomst. Daarna bespreekt hij de
Opzoomerkalender voor 2018.

De drie rondes van OpzoomerMee.
Er zijn drie rondes en voor iedere ronde staat een
thema centraal:
• Ronde 1 - tot de zomervakantie met het thema
voorlezen

Dan krijgt Jan Kluiters van de BOO het woord.
Hij roept de informatrices van het Infopunt naar
voren en stelt deze voor aan het publiek. Het Infopunt is iedere dag open van 13.30 -15.30 uur.
Jan noemt de verschillende werkgroepen die
onderdeel zijn van de BOO: Het OpzoomerTeam;
de Wijktuin, die ca 10 tot 12 medewerkers heeft
en al meer dan 45 jaar bestaat; de werkgroep
Ommoordse Veld, die ieder jaar concerten organiseert op de Kinderboerderij. De BOO houdt
zich ook bezig met activiteiten rond de A16 en
de toekomst van de Romeynshof. Verder geeft de
BOO een paar maal per jaar het blad Nieuws Ommoord uit dat in heel Ommoord bezorgd wordt.
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom bij de
BOO!

De schoonmaakbende
Ger Rüter vertegenwoordigt de vrijwilligers van
de Cordell Hullplaats. In 2006 zijn ze gestart met
Opzoomeren. Het team is nauw betrokken bij het
wel en wee van hun flat en is tegenwoordig ook
lid van de Schoonmaakbende van Opzoomer Mee.

Lief & Leed
Corry van de Heuvel vertelt over het Lief &
Leedproject op de Hemingwayplaats. Er wonen
veel ouderen in de flat, maar ook mensen van
organisaties zoals Pameijer, GGZ en BAVO.
Het Lief & Leedteam heeft 10 medewerkers.
Iedereen heeft een eigen etage waar hij/zij in
de gaten houdt of iemand zich eenzaam voelt,
ziek is of misschien hulp nodig heeft. Ze sturen dan een kaartje of bezoeken iemand in het
ziekenhuis. Soms is het nodig om een wasje voor
iemand te doen.

Gebiedscommissie
Dan komt Eduard Autar aan het woord. Hij
vindt het geweldig dat er zoveel mensen aanwezig zijn. Hij is de wijknetwerker en ondersteunt
de gebiedscommissie. De nieuwe gebiedscommissie wordt de volgende dag geïnstalleerd. Hij
is als ambtenaar betrokken bij de bewonersinitiatieven. Heb je een geweldig idee? Je kunt altijd
contact met hem opnemen.

Opzoomerspreekuur
Rob Aalbers, de penningmeester van de WOT,
vestigt onze aandacht op het Opzoomerspreekuur dat om de twee weken op woensdagmiddag gehouden word in het Infopunt. Er kan een
afspraak worden gemaakt bij de informatrices
van het Infopunt. Het is de bedoeling dat men
zelf langskomt met de uitgeprinte toezegging van
OpzoomerMee. Het toegekende bedrag zal dan
overgemaakt worden.

Bewonersinitiatieven
Behalve de gewone activiteiten zijn er ook formulieren voor Bewonersinitiatieven. Daar kunnen grotere activiteiten op worden aangemeld.
Denk bijvoorbeeld aan een grote plantenschaal of
het plaatsen van een bankje. In Ommoord wordt
er in vergelijking met andere wijken weinig gebruik van gemaakt.

De allermooiste kerstboooooom
Wie heeft de mooiste kerstboom? Fred heeft samen met twee anderen 27 kerstbomen bekeken.
Een paar straten hadden hun boom niet versierd.
Dat is jammer, want de bomen zijn heel duur.
De winnende kerstbomen zijn: de Kelloggplaats
met de 3e prijs, de Theeroos met de 2e prijs. De
1e prijs gaat naar de Cordell Hullplaats met de
boom bij Pietje Bell.
Met onze consumptiebon gaan we nog even
wat drinken en bijpraten in de foyer. We krijgen
als presentje een potje met bloemzaadjes en het
visitekaartje van de WOT.
Kijk vooral ook eens op www.opzoomermee.nl
Truus de Kwaadsteniet

9

Vissen in het Ommoordseveld
Gelukkig was er op dat moment in Ommoord mogelijk een viscursus voor de jeugd te volgen.
(noot: nu nog via HSV Groot Rotterdam in Bergschenhoek en Bleiswijk)
Kleinzoon naar de viscursus voor de jeugd, en als
je slaagt krijg je van mij een vishengel zegt opa.
De foto’s die u ziet zijn gemaakt tijdens de viscursus.
Vissen voor je diploma

Tegenwoordig zie je in Ommoord heel wat groot10 ouders met hun kleinkinderen wandelen, naar
de speeltuin gaan en de kinderboerderij De Blijde
Wei bezoeken.
De Blijde Wei ligt in het Ommoordseveld, in ons
mooie groene Ommoord, tussen de Bergse Linker
Rottekade en de President Wilsonweg.
Maar weet u dat er ook een prachtige visvijver
ligt in het Ommoordseveld?
Misschien is dat nog een van de plassen waar
vroeger turf werd gewonnen.

Nog wat praktische informatie.
Kinderen tot 14 jaar mogen met een hengel in
vele wateren vissen zonder vergunning. Als enige
voorwaarde geldt, dat een volwassen met de juiste visdocumenten hen begeleidt.
Het aantal kinderen dat mag worden begeleid is
wettelijke onbeperkt.
Kinderen, die zonder begeleider worden aangetroffen aan het viswater hebben zeker visdocumenten nodig. Visvergunning voor Kinderen t/m
13 jaar kost € 12,00 per jaar.
Door MJ van den Oever

Nu kun je op dit prachtig plekje heerlijk vissen.
Tijdens het vissen zie je ook de capriolen van
het visdiefje. Leg de vis die je gevangen hebt niet
even naast je neer, voordat je het weet is een reiger je te slim af en gaat er met je visje vandoor.
Wij waren ook van die grootouders die elke
woensdag de kleinkinderen van school haalden,
ze bleven eten, slapen en de volgende morgen
brachten wij ze weer naar school.
Daar opa heel veel hengels had en regelmatig
ging vissen, wilde een van de kleinkinderen dat
ook.
Als verjaardagscadeautje moest er een hengel van
opa komen.

Visvijver

HSV Groot Rotterdam Pearl Buckplaats 29,
3069 BZ Rotterdam
Telefoon: 0180 323 258

VraagWijzer Prins Alexander
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VraagWijzer is een gratis loket in gemeente Rotterdam waar u voor informatie en advies terecht
kunt.

In elk gebied is een VraagWijzer. Maak online een
afspraak om langs te komen. U kunt ook op onderstaande tijden zonder afspraak langskomen.

Heeft u vragen of problemen, bijvoorbeeld met
moeilijke brieven, juridische zaken, uw gezondheid of met geld? En komt u er zelf niet uit? Kom
dan langs bij de VraagWijzer in uw eigen gebied.
Voor vragen over financiën en schulden gaat u
niet meer naar de Kredietbank Rotterdam, maar
naar een VraagWijzer in de buurt.

Inloop spreekuren in onze wijk zijn:

Medewerkers van VraagWijzer zoeken samen met
u naar oplossingen. Is het nodig, dan verwijst
VraagWijzer u naar andere organisaties in de
wijk. Bijvoorbeeld het wijkteam, de Kredietbank
of een hulpverlener van een zorgorganisatie.
VraagWijzer is voor alle Rotterdammers als volgt
bereikbaar:
Op www.rotterdam.nl/vraagwijzer en telefonisch
14 010

Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Gerard
Goosenflat, Thomas Mannplaats 150
Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur Romeynshof,
Stresemannplaats 8

Bewoners-initiatieven
Het Wijk Opzoomerteam Ommoord kortweg
het Opzoomerteam, gaat starten met een spreekuur voor een Bewoners-initiatief voor inwoners
van Ommoord.
Door de Gebiedscommissie is ons team er op
gewezen dat er in Ommoord weinig Bewonersinitiatieven worden aangevraagd. Dat is jammer
omdat er geld voor beschikbaar is wat nu naar
andere wijken gaat. De reden hiervoor is de onbekendheid van het Bewonersinitiatief.
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Wat is een Bewonersinitiatief? Dat is een activiteit die voldoet aan het principe Van,Voor en
Door bewoners. Zo’n initiatief moet wel passen
binnen de plannen van de Gebiedscommissie. De
plannen van de nieuw gekozen Commissie zijn
nog niet bekend gemaakt, dit zal na de zomervakantie gebeuren.
Wel duidelijk is dat initiatieven nog steeds
moeten voldoen aan de criteria; Van, Voor en
Door bewoners. In een aanvraag moeten alle
faciliteiten staan om de activiteit uit te voeren.
Eten en drinken zal niet worden gehonoreerd.
Wat komt dan wel in aanmerking?

Bijvoorbeeld:
• Activiteiten die ouderen uit hun sociale isolement halen.
• Mensen met elkaar in verbinding brengen,
denk aan oud en jong.
• Zorgen dat mensen in de maatschappij blijven
functioneren.

De weg naar honorering van uw initiatief:
Uw aanvraag gaat naar Opzoomermee die bekijkt uw aanvraag.
Uw aanvraag gaat naar de Gebiedsnetwerker,
dhr. E. Autar, hij bekijkt uw aanvraag en geeft
een al dan niet positief advies aan de Gebiedscommissie en zorgt dat het plan op de agenda
komt.
De Gebiedscommissie neemt tijdens een
raadsvergadering een standpunt in en neemt een
besluit.
Als de aanvrager dit wenst kan deze tijdens
de raadsvergadering, het plan mondeling toelichten. Agenda van deze vergaderingen kunt u
vinden op de website van de Gebiedscommissie.
Een aanvraag van een bedrag tot € 10.000 wordt
behandeld door de Gebiedscommissie anders
beslist de Gemeenteraad van Rotterdam hierover.
Tussen aanvraag en honorering ligt een periode
van ongeveer 6-8 weken en een activiteit mag
uitsluitend starten na goedkeuring, wacht u daar
niet op dan zal er geen bijdrage worden betaald.
Deze nieuwe activiteit van het Opzoomerteam
is een spreekuur om u te helpen bij uw aanvraag
en of u te adviseren. U heeft wel een idee maar
weet niet goed hoe te handelen, kom dan langs
op één van de spreekuren, na telefonische afspraak, in de Romeynshof.
Spreekuren 2018: woensdag 11 juli, 19 september en 12 december van 15.00 tot 16.00 uur.
U kunt een afspraak maken via het Infopunt
BOO Romeynshof 010-4206576

Wijk Opzoomerteam Ommoord.
Een voorbeeld van een bestaand initiatief in
Ommoord zijn de zomer concerten op het Ommoordse Veld.

Eitjes van de boer en verse
kruiden van de schooltuin
Dat wij in Ommoord
wonen in een stadswijk die grenst aan
het landelijke poldergebied is niet alleen
fijn voor de fiets- en
wandelmogelijkheden
maar biedt ook de mogelijkheid om vlak bij
huis lekkere scharreleieren te halen, vaak
zijn er ook typische
producten als uien ,
aardappels en groenten verkrijgbaar.
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Waar?
Bij de grote witte boerderij aan de Rottekade in
Oud-Verlaat, tegenover Cafe Oud-Verlaat.
Als u het erf opkomt , schrik niet van de hond,
maakt veel herrie maar is de goedheid zelve, kunt
u aanbellen.
Als er niemand is dan mag u zelf de eieren
pakken, kosten E 0,20 per stuk , het geld neerleggen en even opschrijven hoeveel eieren u hebt
meegenomen.
De eieren zijn puur natuur en niet afkomstig
uit legbatterijen.
Ook kunt aan de andere kant van Ommoord

bij de schooltuinen aan het Barbarakruid , in het
seizoen, terecht voor allerlei verse kruiden.
Nico Nekeman

Vakantie vrijwielen
Heerlijk die grote schoolvakantie periode.
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Een groot deel van de Nederlandse bevolking
heeft huis en haard verlaten om elders minder
comfortabel te vertoeven. Op hun nieuwe tijdelijke woonstek is het: te koud, te heet, te nat , te
droog, te duur, te druk, teveel geruzie over alles
en nog wat, te vervelende kinderen en buren, te
lang onderweg om op plaats van bestemming te
komen, enz.
Kortom: vakantie. (Ik spreek uit ervaring, en
achteraf bezien, jaren later, was het toch wel
leuk)
Heel zielig blijf ik achter in mijn eigen kasteeltje. Mijn telefoon rinkelt nauwelijks, in mijn tuin
heerst alleen maar stilte en vogelgefluit. Nou ja,
niet helemaal. Er zijn omringende buren die hun
vakantiegeld zonder aan hun gezin te denken verkwanseld hebben aan klusmachines. Hogedruk
spuiten, klopboren, schuurmachines, cirkelzagen
e.d. Nuttige apparaten met één gemeenschappelijk doel: lawaai maken. Niet doorlopend, niet
meer dan eenmaal per iedere dag.
Gelukkig blijven er voor mij genoeg stilte uren
over om eens lekker te kunnen filosoferen over
allerlei zaken. Beetje freewheelen (vrijwielen) zeg
maar.

Wat te denken van het fileprobleem in Nederland. Er worden vele mogelijke geldverslindende
oplossingen bedacht. Spitsstroken, uitbreiding
snelwegen, doelgroepstroken, tolpoorten, rekening rijden enz., terwijl de goedkope oplossing zo
voor de hand ligt.
Tijdens schoolvakanties zijn er in Nederland
nauwelijks files. Raadpleeg in die vakanties de
teletekst: “Er zijn geen filemeldingen”. Nou, gooi
die scholen dan het hele jaar dicht! Hoef je toch
niet voor gestudeerd te hebben, gewoon een
beetje opletten en nadenken.
Waar filosofeer ik nog meer over. Wasbeer. Ja,
was-beer, het was een beer maar wat is het nu?
Een haardkleedje? Dezelfde vragen gelden o.a.
voor: was machine (nu waarschijnlijk schroot),
was benzine (nu uitlaatgassen), was poeder (?
geen flauw idee).
Met dit soort belangrijke zaken des levens kan
ik mij tijdens die grote vakantie in mijn tuin
met een passende versnapering urenlang bezig
houden.
Mijn overpeinzingen worden wreed verstoord
door mijn vrouw. “De Nieuwsbrief” moet eruit en
ik heb nog geen stukje, heb jij iets voor mij.
Daan

Waterhuishouding
Ommoordseveld
De waterhuishouding in het Ommoordseveld
is van groot belang voor de flora en fauna in dit
unieke poldergebied. Een goede grondwaterstand
is noodzakelijk voor de in dit gebied levende amfibieën , watervogels en de weideflora.
Ook de ontwikkeling van het stukje met de
unieke orchideeën is erg afhankelijk van een
goede grondwaterstand.
Het hele gebied en ook alle singels en waterpartijen in Ommoord staan in contact met de
Rotte. Door middel van een aantal doorlaten .
(foto’s) komt het water uit de Rotte in de boezem
die evenwijdig aan de Rotte ligt. Hier zorgen op
diverse plaatsen overloop-duikers voor een doorloop naar het Ommoordseveld.
Als wij een van de doorlaten, die kort geleden
is vervangen(foto), als startpunt nemen dan is de
waterroute als volgt:

Via een duiker wordt het hoge gedeelte van
het Ommoordseveld verbonden. Dit is goed
te zien langs het wandelpad aan de kant van
Pr.Wilsonweg, ter hoogte van het bankje.
Uiteindelijk komen beide waterstromen samen
in de waterloop aan de kant van de Klaverbuurt,
bij het orchideeënveld. Via een duiker bij de
Pr.Wilsonweg komt het water dan in de vijver bij
de Klaverbuurt en onder de Pr. Wilsonweg door
in de vijver van de wijktuin en vandaar verder
door Ommoord.
Om dit complexe systeem goed te laten func15
tioneren inspecteert het Hoogheemraadschap
Schieland/Krimpenerwaard regelmatig de doorlaten en duikers. Maar regelmatig komt het toch
voor dat een van de duikers verstopt zit door takken, bladeren en soms een dode watervogel.
Mocht u tijdens een wandeling door het Ommoordseveld een afwijking constateren zoals bijv:

Waterinlaat bij de Rotte, recent vernieuwd,
ter hoogte van de voormalige boerderijen, tussen kinderboerderij en brug naar het Bergse Bos
water uit de Rotte komt uit in de boezem, ter
hoogte van het bruggetje over deze boezem ligt
een kleine doorlaat. Deze is niet van belang voor
het Ommoordseveld.
De rol van de boezem is wel van belang , niet
alleen komt hier water van de Rotte in via de
doorlaat als genoemd en de doorlaat bij het
Varenpad , maar achter elke dijk ligt een boezem
om het zgn. kwelwater op te vangen, dat is in
feite water dat door de dijk lekt.
Bij de kinderboerderij ligt de belangrijkste
doorlaat, voor het Ommoordseveld, via de boezem, het water stroomt dan via de waterloop
die de kinderboerderij kruist en de eendenvijver
naar de sloot die naar het Ommoordseveld loopt,

   • Erg hoge waterstand ,
   • Lage waterstand , droogvallende slootjes,

hier liggen twee stuwtjes om het goed te kunnen reguleren, ook de grote vijver wordt hierdoor
gevoed.

Probeer dan, indien mogelijk te lokaliseren
waar het probleem zich bevindt en geef dat door
aan het Hoogheemraadschap.(zie pagina 27),
men stelt dat zeer op prijs . De ervaring is dat het
probleem meestal erg snel wordt opgelost.
Een indicatie bij een lage waterstand is dat het
water bij de stuwtjes bij de kinderboerderij niet
overloopt. Meestal is er dan sprake van disfunctioneren van de doorloop bij de kinderboerderij.
Nico Nekeman

Wijktuin Ommoord
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Stoere eendenmoeder
Lang geleden was het vennetje in het zuidelijke
deel van de Wijktuin veel groter dan nu.
Het vennetje is omstreeks 1970 gegraven toen
daar vlakbij puin werd gestort. Door het gewicht
van die steenbergen werd het grondwater weggeperst en omdat ruimte te geven waren er op twee
plaatsen gaten gemaakt waar het water naar toe
kon. De ene bestaat ook nog steeds als het poeltje
bij de kleine brug en de andere is dus het vennetje. Dat noemen we nu “Rietven” om meer recht
te doen aan de huidige situatie, waarin duidelijk
is, dat het oorspronkelijke plasje aan het verlanden is, met uitbundige rietgroei als gevolg.
We hebben een paar keer geprobeerd om die
oorspronkelijke situatie weer terug te brengen,
ook met een graafmachine, die prompt wegzakte
in de slappe grond en er met veel gedoe moest
worden uitgetrokken. Dat was een heilloze onderneming. We laten het verder aan de natuur over.

Maar in het begin was het vennetje dus anders:
het was veel groter en dieper met echte golfslag,
zoals op de foto is te zien.
In die tijd, op een dag, zag ik het volgende: in
het vennetje, vrij dicht bij de oever, zwom een
eendenfamilie, een moedereend met een compact kluitje heel kleine jongen erachter. Dat zag
er, zoals gebruikelijk, heel lieflijk en aandoenlijk
uit.
Maar toen zag ik achter het achterste kleine
eendje nog iets in het water; daar zwom iets dat
ik niet goed kon zien. Maar moedereend, waakzaam voorop, had het ook gezien. En plotseling,
het duurde misschien twee seconden, draaide zij
zich om, was onmiddellijk op die plek, greep en
gooide in één beweging een rat op de kant, die
zich daar, rot geschrokken, uit de voeten maakte.
In het water herstelde zich het eendenkonvooi en het leven ging verder, alsof er niets was
gebeurd.
Geert Bos

Speeltuin Ommoord geheel
vernieuwd
Een aantal jaren geleden is de Speeltuin
Ommoord met steun
van de (deel)gemeente
geheel gerenoveerd.
Maar stilstand is achteruitgang, dus blijven
de vrijwilligers van
de Speeltuin Ommoord doorgaan met nieuws,
aanpassingen en attracties. De in 1973 opgerichte
speeltuinvereniging toonde op dinsdag 1 mei j.l.
haar nieuwste aanwinsten. Het meubilair van
het terras is vernieuwd en er is een speelwalhalla
voor de kinderen bij gekomen. Deze ruimte in
een echte zeecontainer is het paradepaardje van
de vernieuwde speeltuin.
Aanjaagster Nienke Bronkhorst: “Na weken van
keihard werken kunnen wij met trots zeggen: Het
is gelukt! Het nieuwe terras, de speelcontainer en
de metamorfose van het pand”. Bij deze mijlpaal
hoorde natuurlijk een feestje.
Dinsdag 1 mei om
16.00 uur was de feestelijke heropening van
Speeltuin Ommoord

door Gebiedscommissielid Ron Davids. Ook aanwezig
was hoofdsponsor
Elroy Verhoeven
van Supermarkt
Plus Verhoeven
(Binnenhof). Na het
plotselinge overlijden van vrijwilliger van het eerste uur “Ome” Jan is er een nieuw bestuur aangetreden, dat de boel voortvarend heeft opgepakt.
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Er zijn nu allerlei evenementen mogelijk , zoals
op de woensdagmiddag en zaterdag en zondag
kinderfeestjes met snacks enz. Dit is in overleg
divers in te vullen en voor ieder budget.
De speeltuin draait op circa 15 vrijwilligers en
trekt jaarlijks om en nabij de 18.000 bezoekers.
De toegang was voorheen - toen de speeltuin
nog volledig werd gesubsidieerd door de Gemeente – gratis. Nu is de toegang 1 euro per kind of je
koopt een jaarlidmaatschap van 20 euro waarvoor je met alle
(klein)kinderen
welkom bent.

Voor openingstijden en verdere informatie zie www.speeltuinommoord.nl en op facebook.
Locatie: Einsteinplaats - Rotterdam-Ommoord.

Huurdersvereniging Ommoord
(HVO)
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Steeds wanneer de jaarafrekening van de
service- en stookkosten bij onze leden (huurders
in Ommoord) in de brievenbus valt, regent het
bij de HVO telefoontjes over het hoge bedrag dat
(bij)betaald moet worden. En telkens weer word
je dan met de neus op het feit gedrukt dat veel
warmte verloren gaat bij het verwarmen van de
mussen, ofwel….door de slechte of onvoldoende
isolatie en andere voorzieningen tot duurzamer
stoken gaat veel warmte verloren, omdat deze
veelal onvoldoende zijn.
In onderstaand stuk willen we een beeld schetsen van hoe gecompliceerd ‘verduurzaming’ van
onze woningen wel is. En hoe noodzakelijk ook,
maar wie betaalt de rekening?

de (sociale) woningvoorraad een goed ding is.
Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee van de (sociale) huurders. Hoewel….. is dit
ook zo? Verduurzaming is goed (of misschien
beter gezegd: “minder slecht”) voor het milieu,
dat staat als een paal boven water. Maar hoe zit
het met die portemonnee?

Wie betaalt de rekening?
‘Duurzaamheid’, ‘CO2-neutraal’, ‘NOM woningen’ en de ‘routekaart’, kortom genoeg spannende dingen die momenteel in de belangstelling
staan en die gerealiseerd zouden moeten worden.
De zorgen om het milieu staan natuurlijk al
langer op de agenda. Met de aardbeving problematiek en het daaropvolgende dicht(er) draaien
van de gaskraan zijn energetische ingrepen nog
actueler dan voorheen.

CO2 neutraal
Woningcorporaties hebben met de minister
afgesproken dat al hun huurwoningen in 2050
CO2 neutraal zijn. Deze opgave (afspraak) noopt
woningcorporaties tot het opstellen van een
routekaart (planning) en nú al te starten met de
aanpak van woningen. Woningcorporaties moeten hiervoor forse investeringen doen. Investeringen die door energiebesparing (en opwekking)
terugverdiend (moeten) gaan worden.

Bron: Binnenlandsbestuur

Kosten en baten?
Als verduurzaming zo goed voor de portemonnee is, waarom stort de particuliere sector (zowel
huiseigenaren, als beleggers) zich niet massaal
op de verduurzaming? Het antwoord is heel
simpel: kosten en baten wegen op dit moment(!)
nauwelijks tegen elkaar op. Tel daar de onzekerheid over “stimuleringsmaatregelen”, zoals de
‘salderingsregeling’ van de overheid en de energiesector bij op en de investeringsaarzeling is al
snel duidelijk.
Sterker nog: die onzekerheid is zo groot dat het
noodzakelijk is om voor het doen van duurzaamheidsingrepen (zoals ‘Nul op de Meter’) met de
verhuurder afspraken moeten worden gemaakt
over het gelijk houden van de woonlasten. Met
andere woorden: afspraken maken met de

Milieu en portemonnee
Laten wij vooropstellen dat verduurzaming van

verhuurder dat je als huurder niet méér in plaats
van minder gaat betalen.

Salderingsregeling
Een belangrijke stimulans voor duurzaamheidsinvesteringen is de salderingsregeling. Deze
komt er simpelweg op neer dat je de overcapaciteit (stroom die je op dat moment niet zelf
gebruikt) van zonnecollectoren in het elektriciteitsnetwerk stopt. En voor die stroom krijg
je net zoveel terug als je moet betalen voor de
stroom die je afneemt als de zonnecollectoren
onvoldoende energie leveren.

Nieuwe regeling?
Deze salderingsregeling loopt tot 2020. Argument hiervoor is dat op zonnige dagen meer
energie aan het net geleverd wordt dan afgenomen door andere gebruikers. De introductie
van vraag en aanbod maakt dat het financieel
rendement van zonnecollectoren voor particulieren kleiner wordt. En het is juist die salderingsregeling die de noodzakelijke duurzaamheidsinvesteringen op dit moment betaalbaar maakt/
houdt. De HVO is dan ook heel benieuwd naar de
nieuwe stimuleringsregeling(en) van de overheid
en de energiesector.

Bron: Mijnenergiebundel.nl

Zeker geen onzin
Is die duurzaamheidsaanpak dan grote onzin
begin je je als lezer zo langzamerhand af te vragen. Zeker niet zouden we zeggen. We kunnen
immers rekenen op een (forse) stijging van de
gasprijs.

Bron: renolution.nl

Hoe groot die stijging is en wanneer het
begint....... wie het weet mag het zeggen. Met het
stijgen van de gasprijs worden verduurzamingsingrepen ook aantrekkelijk(er) voor de particuliere sector en staan ‘we’ met z’n allen in de rij
voor ‘bank en aannemer’.
De HVO komt al bijna 50 jaar op voor de belangen van haar leden. Dat zijn huurders van zowel
de corporaties, als van de particuliere verhuurders (veelal de vrije sector) in de wijk Ommoord.
Die belangenbehartiging omvat zowel collectieve zaken door regelmatig overleg met de
verhuurders die in Ommoord actief zijn en met
belangenorganisaties zowel in de regio, als op
landelijk niveau, maar ook zijn de belangen van
de individuele leden bij problemen met de eigen
verhuurder bij ons in goede handen.
Door de jaren heen hebben we ons bestaansrecht dan ook meer dan bewezen en hebben we
veel leden kunnen helpen door hen te adviseren
of bij te staan bij het oplossen van problemen
met de verhuurder.
Ook lid worden? Voor slechts € 14 per jaar weet u
zich verzekerd van een steun in de rug wanneer u
die nodig heeft.
Mail ons (hvo-ommoord@hotmail.com) of schrijf
een briefje naar:

Huurdersvereniging Ommoord,
Joliotplaats 4,
3069 JJ Rotterdam.
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De buxusmot-rups zorgt voor veel
schade
weinig tegen te doen en er zit vaak niets anders
op dan de plant te verwijderen in een gesloten
vuilniszak. Pas wel op met gif want de vogels
voeren de rupsen graag aan hun jongen. Ze gaan
er aan dood.
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Als je door Ommoord loopt dan zie je veel buxus
hegjes en mooi gevormde buxus boompjes. De
buxus is een erg geliefde plant bij heel wat tuinliefhebbers. Inmiddels zijn veel buxusplanten aangetast door de buxusmot-rups die een plant van
fris groen binnen korte tijd veranderd in een vaal
gele dorre plant. Een kleine vlindertje met witte
vleugels met een bruine rand ziet er erg mooi uit
maar is vooral ‘s nachts actief. Ze zetten hun eitjes in kleine groepjes af op de onderkant van het
blad van de buxus en daaruit komen 2 mm grote
rupsen tevoorschijn. Die rupsen vreten in zeer korte tijd
alle bladeren op. Er is helaas

Natuur van dichtbij
Onverwachte
ontmoeting: een
groene specht,
tijdens het
wachten op de
autowas bij de
Shell/Terbregseveld. De groene
specht is een
relatief grote

Gezien in
Ommoord
de Groene
specht

specht. Een volwassen groene specht heeft een
lichaamslengte tussen de 31 en 34 centimeter.
De groene specht zoekt zijn voedsel bijna uitsluitend op de grond en hakt daarom aanzienlijk minder in bomen dan de meeste spechten.
Hij voedt zich voornamelijk met mieren en
hun larven die in de grond leven, Met zijn
lange tong boort hij gaten van enkele centimeters diep, om vervolgens de prooidieren met
behulp van zijn kleverige tong te vangen.
Als de specht wegvliegt, maakt hij een “lachend” geluid. Grappig.

Ook een niet alledaagse vogel gezien?
Stuur uw waarneming, eventueel met foto naar info@boo.nl

WION sport in hartje Ommoord

Jeroen Nederlof

Niet verborgen, maar voor velen bijna onzichtbaar, liggen tussen de Romeijnshof en winkelcentrum Binnenhof de sporthal en sportvelden van
RKC Wion. De afkorting RKC staat voor Rotterdamse Korfbal Club.
RKC WION is opgericht op 1 november 1933, de
naam was toen “WIJ”. Deze naam moest op last
van de Duitse bezetters in de oorlogsjaren 40 – 45
veranderd worden waarna er voor “Wij Is Onze
Naam” kortaf “WION” is gekozen. Vanaf begin
1941 speelt WION op het sportcomplex aan het
Lange Pad en had veel leden uit Crooswijk.
Al in 1953 aan het Lange Pad was WION bezig
met nieuwe jonge leden te werven door schoolkorfbal te organiseren in Crooswijk en Kralingen.
Toen de wijk Ommoord werd gebouwd is WION
rond 1972 verhuisd naar de Robert Kochplaats
in Ommoord. Na eerst in een grote houten keet
gezeten te hebben begon in 1976 de bouw van de
WION kantine, in 1977 werd de kantine met het
puntdak geopend.
Toen er sprake was van de sluiting van de Terbreggehal (Voorheen Ommoordhal) werden er bij
WION plannen gemaakt voor een eigen sporthal
op het sportcomplex aan de Robert Kochplaats.
Eind 1997 werd de eerste paal geslagen voor de
eigen sporthal van WION en in 1998 is de sporthal
in gebruik genomen, tevens zijn er 2 kunstgras
velden aangelegd. Sinds de opening van de hal is

de hoofdingang aan de Max Planckplaats 300. Al
met al dus een uitstekende en moderne sportaccommodatie.
Op 27-september-2011 werd de WION kantine
getroffen door een brand. Naast de brandschade
ook veel rookschade waardoor de kantine geheel
gesloopt en opnieuw opgebouwd moest worden.
Aan het begin van het seizoen 2012-2013 stond de
nieuwe kantine er weer
Sinds 11 maart 2014 is WION een Sportplus
vereniging. Een predicaat dat werd verworven
voor de maatschappelijke activiteiten welke de
vereniging uitvoert. Naast het Korfballen zijn er
bij WION namelijk ook andere activiteiten: Gkorfbal, Kombifit, Senioren Sportief, Tennis, Badminton Instuif, Kangoeroe Klup, Bewegen Naar
Werk. Ook staat het WION complex, als Sportpunt WION, open voor allerlei andere sporten
en activiteiten. Het complex is goed bereikbaar:
zowel met openbaar vervoer, te voet, per fiets als
met de auto.
Nieuwsgierig geworden? Neem eens een kijkje
op de website sportpunt.wion.nl waar alle sporten onder de loep worden genomen, alsmede de
verschillende tijden waarop de sporten beoefend
kunnen worden.
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Zevende editie zomerzondagmiddag
concerten OmmoordseVeld
De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen
organiseert dit jaar voor de zevende keer vijf zomerzondagmiddag concerten bij kinderboerderij
De Blijde Wei onder de kap van een hooiberg. De
gebiedscommissie van Prins Alexander maakt het
mogelijk om deze concerten te organiseren. Door
velen in Ommoord wordt dat erg gewaardeerd.
We proberen zoveel mogelijk mensen die een
band met Ommoord hebben een podium te bieden, maar streven ook naar voldoende variatie.
Daardoor trekken wij een heel divers publiek,
22 dat elkaar in een leuke ongedwongen sfeer kan
ontmoeten. De data zijn dit jaar 6 mei, 10 juni, 8
juli, 12 augustus en 9 september. .

De concerten zijn bijna altijd op de tweede
zondag van de maand, alleen in mei hebben wij
dit jaar gekozen voor de eerste zondag om het
een keer niet op Moederdag te doen. Vorig jaar
was er voorafgaand aan de concerten twee keer
een wandeling georganiseerd, dat gaan wij dit
jaar nog uitbreiden
Op de eerste zondag in mei was het een prachtige dag voor de start van de serie zondagmiddagconcerten in het Ommoordse Veld. Zomers warm
en zonnig, beter kan het niet voor een openluchtconcert. Door grote tenten op te zetten hadden
we samen met het team van de kinderboerderij

Programma 2018

Het programma voor deze zomer is:
6 mei

Mainport Barbershop Singers, een
a-capellamannenkoor
10 juni Pedlev, dubbel blaaskwintet, klassieke
muziek
8 juli
Loreley, jazz en pop met Afrikaanse in
vloeden (North Sea Round Town)
12 aug. Henk George Lippens, Franse chansons
op accordeon en viool
9 sep. Orkestvereniging Wilton, harmonieor
kest
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gezorgd voor voldoende schaduw voor de ongeveer 200 bezoekers.
De Mainport Barbershop Singers beten dit
seizoen de spits af. De MBS is een groot mannenkoor dat a capella zingt, dat wil zeggen zonder
instrumentale begeleiding. Barbershop singing
komt uit de Afro-Amerikaanse gemeenschap,
daarom is het repertoire vaak Engelstalig. Het
MBS heeft daarnaast een breed repertoire van
een Russisch gebed tot een loflied op Rotterdam. Eerder hadden we al het aan hen verwante
vrouwenkoor gehad, de Skyline Sisters. Op 16 juni
viert dit dameskoor haar tienjarig jubileum met
een avond in het Hofpleintheater. Daar treden
ook de heren van MBS weer bij op.
De Blijde Wei bereikt u met ov of de auto via
de President Wilsonweg en het Kikkerpad. Met
de fiets kunt u ook langs de Rotte fietsen. De
concerten zijn gratis toegankelijk.

Meer informatie over het programma vindt u
op http://ommoordseveld.blogspot.com

We hopen u ook dit jaar weer te zien in het
Ommoordse Veld.

Waterbeheer in Ommoordseveld
De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen
en de Historische Commissie De Ommoordse
Polder zijn een project gestart om aandacht te
besteden aan het waterbeheer in het Ommoordse
Veld in heden, verleden en toekomst.
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Daartoe hebben zij samenwerking gezocht
met een aantal organisaties: Het Centrum voor
Natuureducatie (CNME) van De Blijde Wei, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
(HHSK), Stadsbeheer, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en met Peter
Buisman, voorzitter van De Witte Bollen en de
Kunstkring Prins Alexander.
We hebben een aantal keer samen vergaderd
en geluisterd naar geluiden uit de buurt. Graag

willen wij iets realiseren rond
het waterpeil: een NAP-paal
of mogelijk een kunstwerk.
Ook willen wij graag iets met
de plek van de voormalige
watermolen. Eind juni is onze
volgende bijeenkomst, dan
hopen we tot een duidelijk
plan te komen en een pad uit
te zetten hoe we dat kunnen
realiseren.
Heeft u nog goede ideeën?
Mail naar ommoordseveld@
upcmail.nl

Joke Oosterwyk, 50 jaar wonen in
Ommoord
In de 50 jaar dat ik
in Ommoord woon
heb ik veel zien
veranderen. In het
begin was het een
grote zandbende, er was geen groen, en voor
de streekbus moest je naar Oud Verlaat. Mijn
schoonouders woonden in Alexanderpolder waar
we naar toe moesten lopen. Na ons trouwen
gingen we inwonen in Schiebroek. Je kreeg alleen
een huis als je 60 jaar was of twee kinderen had.
Voor de huur telde alleen het salaris van de man.
Dankzij de directeur van de woningstichting kregen wij een woning in Ommoord, als ik beloofde

te blijven werken. Na 3 jaar kregen we een luxe
vierkamerwoning. In Ommoord werden er steeds
nieuwe flats met een modelwoning bijgebouwd.
Ik vond het leuk om deze te bezichtigen. Het
ideale van Ommoord is het vele groen, de Rotte,
het weidse uitzicht en de ruim opgezette flats.
De bomen zijn groot geworden en we hebben
nieuwe wegen en een uitstekend openbaar
vervoer zien aanleggen. We hebben twee winkelcentra en een station vlakbij. Mijn huis wordt nu
gerenoveerd, als het klaar is hoop ik er nog jaren
van te genieten
Truus de Kwaadsteniet

Ridder in de Orde van
Oranje- Nassau
’s morgens had ik met mijn zoon in het stadhuis afgesproken waar hij een presentatie zou
geven en toen wij daar binnen kwamen was de
grote zaal van het stadhuis oranje versierd, ik
was verbaasd dat deze presentatie op Koningsdag
was. Maar op iedere vraag van mijn kant had
mijn zoon een antwoord. Totdat de burgemeester
binnen kwam en ik tot mijn verbazing naar voren
moest komen en een Orde van Oranje-Nassau
kreeg!!! DUS RIDDER!!!!
Dit is voor het werk dat ik als voorzitter bij de
cliëntenraad van het maatschappelijk werk in
Alexander/Ommoord heb gedaan en als vertrouwenspersoon bij Humanitas in het G.G. huis
evenals voor het vrijwilligerswerk in de Open
Hof.
Na de Mia van IJperen penning, de Erasmusspeld,
de Appeltjes van Oranje nu ook nog RIDDER!

Ik voel me Ridder voor alle vrijwilligers. Heel
veel bloemen en kaarten en telefoontjes, zelfs
een mail uit buitenland heb ik mogen ontvangen!
En allemaal fijne felicitaties vanuit de buurt. Ik
wil iedereen hier heel hartelijk voor danken.
WE DOEN HET IMMERS SAMEN. Alleen kunnen
wij het vrijwilligers werk niet doen. Ik ga gewoon
door, samen met al die andere vrijwilligers.
Corry van den Heuvel
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Eerst de school, dan de rest

Collectie Historische Commissie ‘de Ommoordse Polder’- Rh207
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Nieuwe wijk zit goed in de scholen.

Zeven leerlingen per lokaal.

‘Ik wou dat we hier in Ommoord al net zo dik
in de winkels zaten als in de scholen’ zucht een
van de eerste bewoonsters uit de ERA-flats, het is
augustus 1967.Deze dame karakteriseert met haar
uitspraak kort en krachtig een hoogst merkwaardige situatie: dat de scholen er nog eerder zijn
dan de woningen. Dat is het geval als Ommoord
vanaf 1965 als naoorlogse nieuwbouwwijk uit
de grond wordt gestampt. Terwijl er nog slechts
een kleine honderd gezinnen wonen, heeft de
gemeente met voortvarendheid gezorgd voor vier
schoolgebouwen. Deze zijn gebouwd volgens het
MuWi-systeem. (Muys’ en de Winter’s Bouw- en
Aannemingsbedrijf BV)

De 27-jarige hoofdonderwijzer A. van Eijk staat
voor de klas van de openbare school (de voormalige Marshall school aan de Brongras 7-9) met
zeven leerlingen verdeeld over vijf leerjaren. De
eerste klas (nu groep 3) telt een leerling, de derde
klas weer een leerling, de vierde en de vijfde klas
telt twee leerlingen en de zesde klas (nu groep 8)
telt een leerling. Alle leerlingen verklaren onomwonden dat ze het op de nieuwe school ‘hartstikke leuk’ vinden, ze kunnen zich best schikken
in deze niet alledaagse situatie. De heer van Eijk
vindt het heerlijk pionieren hier in Ommoord, hij
kan de kinderen individueel onderwijs geven. Zijn
collega van de christelijke school, mevrouw A.
de Jong denkt er precies zo over. Ook haar school
telde veertien leerlingen, verdeeld over drie leerjaren. Er is nog geen katholieke school in het Ommoord van 1967. Er is nog maar een leerling en
om daar ook een aparte school voor te stichten,
dat ging te ver.

Vier scholen voor veertien leerplichtige
leerlingen.
Veertien kinderen vormen nog niet de helft van
de normale bezetting van één schoolklas. Eén lokaal zou dus in dit geval voldoende zijn geweest.
Maar zo simpel liggen de zaken niet 1967. Ten
eerste geven zeven ouderparen aan dat ze hun
kinderen naar een protestants-christelijke school
willen sturen. De andere ouderparen willen hun
kind op een openbare school. De christelijke
school aan de Selma Lagerlöffweg (Martin Luther
Kingschool) had als eerste vier lokalen gereed op
de bovenverdieping. Midden in een weiland met
bij wijze van spreken nog maar nauwelijks opgedroogde koeienvlaaien. In dit ruige boerse land,
waar zelfs nog vele greppels en sloten niet zijn
gedempt, ligt een smal tegelpad naar de school.

Verhuizen.
Door aanhoudende regen is de weg naar de
school onbegaanbaar geworden. Daarom verhuizen de twee scholen naar het gebouw aan de
Nansenplaats (later de Fridtjof Nansen school).
Ommoord mag dan op de tekentafel van Stadsontwikkeling reeds gereed zijn tot in detail, de
werkelijkheid is weerbarstiger. De bewoners missen winkels en degelijk openbaar vervoer richting
de stad. Nee, echte winkels zijn er nog niet, maar
aan scholen geen gebrek!

Adressen in de wijk
Gezondheidscentrum Ommoord
Briandplaats 5, 3068 JJ Rotterdam
Huisartsenpraktijk:
Tel. 010-2862474 Spoedlijn 010-4214515
Bewonersorganisatie Ommoord
Stresemannplaats 8, 3068 JJ Rotterdam
Tel. 010-4206576
Huis van de wijk
Gerard Goosenflat, Thomas Mannplaats 150,
3069 NE Rotterdam.
Sociaal beheerders: Yildiz Akturan 0643941836 en
Lydia Molenaar 0620033056
E mail yildiz.akturan@buurtwerk.nl en
lmolenaar@stichtinghumanitas.nl
www.buurtwerk.nl/wat-doen-we/huizen-van-dewijk
Huurdersvereniging Ommoord
Joliotplaats 4, 3069 JJ Rotterdam. Tel. 010-4560673
Buurtbemiddeling Rotterdam Stichting DOCK
Tel. 010-4012222
Wijkcentrum Romeynshof
Stresemannplaats 8, 3068 JJ Rotterdam
Tel. 010-4204099
Spreekuur van de wijkagent
Arjan van Heusden, Erik Bosch en
Marcel Kerseboom
Bereikbaar via 0900-8844 of via de website van de
politie www.politie.nl bij spoed 112
 Gemeentelijke aanspreekpunten bereikbaar
via 14010
 Gemeente Rotterdam/PrinsAlexander
www.rotterdam.ml
 Gebiedscommissie Prins Alexander
gebiedscommissie@rotterdam.nl
 Stadswinkel www.rotterdam.nl/voorzienigen:
stadswinkelprinsalexander
 Wijkregisseur van Stadsbeheer, Astrid van
Renswoude a.vanrenswoude@rotterdam.nl
 Stadswacht, teamleider Erica van Laren
www.rotterdam.nl/handhaving
 Meldingen buitenruimte en overlast
www.rotterdam.nl/meldingen
 Overlast van hangjongeren, bedrijven e.d.
Melden van overlast bij de politie tel. 112
(spoed) of 0900-8844
 Vraagwijzer gratis advies en informatie over
problemen met ingewikkelde brieven,
juridische kwesties, uw gezondheid of geld.
www.rotterdam.nl/vraagwijzer

kwesties, uw gezondheid of geld.
www.rotterdam.nl/vraagwijzer
Woonoverlast anoniem melden via e-mail naar
woonoverlast@rotterdam.nl
Hennepkwekerij anoniem melden bij 0800-7000
Meer informatie vindt u op www.meldmisdaad.nl
Geluids-stank of stofoverlast in het Rijnmondgebied
meld het (24 uur per dag) bij de meldkamer
DCMR tel. 0888 333555
Centrum voor Jeugd en Gezin (voor vragen over
kinderen en jongeren t/m 18 jaar)
tel. 010-2010110 www.cjgprinsalexander.nl
Buurtbemiddeling Christian Asche tel. 0648462182
casche@dock.nl
Meldpunt verwarde personen op werkdagen
9.00-17.00 uur tel. 010-4553799
Buurtwerk
www.buurtwerk.nl/rotterdam
Gebiedsnetwerker Eduard Autar tel. 010-2672538
er.autar@rotterdam.nl
Advies- en steunpunt huiselijk geweld
www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl
Bereikbaar 7 dagen per week 24 uur per dag
RET klantenservice
Laan op Zuid 2, 3071 AA Rotterdam.
Tel. 0900-5006010
Openingstijden ma t/m do 9.00 tot 17.00 uur,
vrijdag 9.00-21.00 uur. OV Chipkaart kwijt 09000980
Overig
Stedin
0800-9009
Eneco klantenservice
0900-0201
Storingen Elec. En Gas
0800-0072
Storingen waterleiding
0900-0787
Storingen openb. Verlichting
14010
Storingen verkeerslichten
14010
Gemeentelijke Ombudsman
010-4111600
Meldingen-klacht Hoogheemraadschap
Schieland-Krimpenerwaard
010-4537356
Artsentelefoon
010-4201100
Nederlandse Voedsel- en waren
autoriteit
0900-0388
Blokkeernummers bij verlies of
diefstal bankpas
0800-0313
Tevens dient u uw bankkantoor te waarschuwen
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Bewoners Idee Open Dag Graskruid
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We hebben het allemaal druk. Toch hoeft het
organiseren van een Buurtfeest middels een
Bewonersidee om de buren dichter bij elkaar te
laten komen geen uren vergaderen te kosten. In
de praktijk is iedereen druk maar met de flexibele
middelen die we tegenwoordig hebben kan het
prima even tussendoor. In de kern hebben we
slechts 2 personen gehad die met elkaar hebben
gecommuniceerd. Die hebben op hun beurt weer
met de achterban gecommuniceerd. De rest is
via voornamelijk een whatsapp groep gegaan die

door iemand in het leven is geroepen. Daarnaast
hebben we veel handjes gehad van bevriende
buren en buurten op de dag zelf en dat is heel
belangrijk. Uiteraard gaat het organiseren niet altijd zoals gepland en het kost toch veel tijd maar
het resultaat is er dan ook naar. Het is van belang
dat de mensen die meehelpen ook het belang
zien en begrijpen waarom zoiets georganiseerd
wordt.
Marc J. Petersen een van de organisatoren.

Verslag van Deelnemer.
Op deze prachtige zonnige dag toog ik in de middag naar de graskruid. Benieuwd of het een beetje druk zou zijn, mensen zoeken met warm weer
toch voornamelijk het water op.
Aangekomen was ik zeer verrast, druk…… druk……
druk…….
Wat een volk was hier op af gekomen, ik telde op
dat moment al gauw een kleine honderd personen.
De ouderen veelal zittend op stoelen en banken bij de feestelijke attracties van de kinderen
of alleen maar lekker keuvelend met elkaar. De
Jongeren waren op een kleed op het grasveld aan
het chillen en de jongste kinderen renden van attractie naar attractie. Diverse soorten limonades
werder gratis verstrekt wat zeer welkom was met
dit warme weer.
Ik kon zien de grasbuurt had het prima voor elkaar.
Maar ik ben niet voor niets redactielid van
Nieuws Ommoord en heb zoals het een redactielid betaamd altijd pen en papier in mijn rugzak.
Aan twee vrolijke jonge dames heb ik gevraagd of
ik ze mocht interviewen voor Nieuws Ommoord.
Wel eerst even aan de ouders vragen of dat mag
want een foto erbij is wel zo leuk.
Het mag kwamen ze mij vertellen. Vanuit de organisatie werd gelijk een tafel en stoel aangedragen, zodat ik niet staande of zittend op het grasveld hoefde te schrijven.
Laura Olivares Sepulveda was hier op uitnodiging
van een vriendinnetje, zelf woont ze ook in Ommoord maar daar hebben ze niet van die leuke
feestjes waar ook aan kinderen is gedacht.
Het is hier super, super leuk vind ze. Ik zou wel
elke week zo’n feestje willen.
Mijn broer en mijn moeder zijn hier ook en die
vinden het heel erg leuk.

Clown Iriska van Iriska Party

vorige feestje in de grasbuurt was in de winter,
het was koud en de kerstboom hadden ze lekker
groen gelaten. Dat was een beetje saai, maar nu
in de zomer met springkussens, allerlei spelletjes
en dansen is het super leuk.

Tenslotte een paar vragen aan Mw. Jamila uit
de Fioringras.
Mw.Jamila woont al 27 jaar in Ommoord, de eerste 20 jaar in DeBijeflat en nu al weer 7 jaar aan
de Fioringras. Dit vindt ze prachtig, zo ontmoet je
elkaar en leer je de mensen uit je buurt wat beter
kennen. Eerst woonden hier veel ouderen, soms
alleen in een huis. Als ze overlijden of ouderen
gaan kleiner wonen in appartementen komen de
huizen vrij voor gezinnen.
Hier in de laagbouw komen steeds meer gezinnen met jongeren kinderen.
Speelplaatsjes en buiten speel gelegenheden zijn
dan ook erg belangrijk om elkaar te ontmoeten.
Al met al was het ook voor mij een verrassende
en leuke dag.

Amelie Petersen is het vriendinnetje en woont
in de grasbuurt. Ook zij vind het super leuk. Het

Marie-José van den Oever.
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Ommoord krijgt eigen officiële
Monopoly versie
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Plus Verhoeven, Binnenhof Rotterdam-Ommoord

Monopoly, wie kent dit spel niet of heeft het wel
eens gespeeld. Er zijn diverse speciale uitgaven
van in omloop. Nu komt er ook een eigen Ommoord versie.
Na de Ommoordse Kip die ook over de hele
wereld is “uitgevlogen” is het nu de beurt aan de
Ommoordse Monopoly versie. Deze versie is een
idee van Elroy Verhoeven van Plus Verhoeven in
de Binnenhof en de producent/licentiehouder het Rotterdamse bedrijf Identity Games - heeft
besloten om de versie te ontwikkelen. Er zal
zoveel mogelijk rekening gehouden worden met
typisch Ommoordse objecten, zoals bijvoorbeeld
stations en winkelcentra, wegen en straten maar
ook zullen Rotterdamse straten en objecten een
plek kunnen krijgen. De lay-out zal helemaal
worden afgestemd op Ommoord en de Kans- en
Algemeen Fondskaarten zullen een link krijgen
met onze wijk. De bedoeling is dat het spel dit

najaar uit zal komen, hou de berichtgeving hierover in de gaten. Omdat er een beperkte oplage
van ongeveer 1000 exemplaren zal zijn is het
helaas OP=OP.
De prijs is ook al bekend, deze
zal 49,95 euro bedragen, maar
dan heeft u ook een uniek
“collectors”
item.
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ADVERTORIAL

AL MEER DAN 35 JAAR EEN SPORTIEF BEGRIP IN OMMOORD
Om precies te zijn Ophof Sport is 37 jaar
jong en inderdaad een begrip in Ommoord.
Gestart in 1981 op de Binnenhof, 2 branden overleefd en heel veel winkeliers op
de Binnenhof zien komen en gaan.
Door uit te gaan van zijn eigen kracht en
samen werking met verschillende sportverenigingen is het begrip Ophof Sport
ontstaan.
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Zo verzorgt Ophof Sport de wedstrijd
kleding van Sv Ommoord en XerxesDzb
en moet deze voorzien worden van een
reclame opdruk ? Dan ben je ook aan het
goede adres bij Ophof sport.
Als langs zittende winkelier van de Binnenhof is Wijnand Ophof ook verheugd
dat de Binnenhof een metamorfose heeft
ondergaan.
En er zit nog veel meer aan te komen, de
Binnenhof heeft de weg omhoog gevonden.
Bedrukken doen wij natuurlijk niet alleen voor de voetbal, maar ook voor de personeelsvereniging
die een dagje weg gaat of het tennisteam dat een reclame uiting op hun shirt willen.
Naast deze specialisatie van bedrukken, mag natuurlijk de brede collectie sportkleding en sportschoenen van NIKE en Adidas niet vergeten worden bij Ophof Sport.
Of het nu gaat om tennis ,hardloop ,fitness of vrijetijdskleding, bij Ophof Sport slaag je altijd!
En is het niet in de winkel ? Dan kunnen we het altijd voor je proberen te bestellen.
Service is een begrip bij Ophof Sport, vandaar die 37 jaar op de Binnenhof.
De mensen uit Ommoord waarderen dat en gunnen je dan ook het stukje omzet.
Het doet Wijnand Ophof goed, dat ze niet voor de grote sportketens gaan, maar de kleine winkelier om de hoek niet vergeten. Hij is blij met zijn trouwe klanten kring. Ophof Sport weet hoe een
balletje kan rollen dat blijkt wel uit het feit dat hij één van de
grootste online ballen leverancier is van groot Rotterdam.
Dus wilt u online een Derbystarbal scoren? Ga dan naar
www.voetballensite.nl powered by Ophof Sport.
OPHOF SPORT BINNENHOF 90 3069 KV ROTTERDAM 010 4551157

