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Aan de
bewoner(s) van dit
adres.

Bewoners Organisatie Ommoord
van, voor en door bewoners

Bij de voorplaat
Deze uitgave van Nieuws Ommoord staat in het
teken van 50 jaar Ommoord. Op de voorplaat
staan de locaties waar dit evenement zich afspeelt in gele blokjes aangegeven. Dit is op de zaterdagen 14, 21, en 28 september. In het midden
van ons blad vindt u het uitgebreide programma
en met wat er iedere dag te doen is.
We hebben we een mooi programma samengesteld met aanbod is voor jong en oud, dit in sa-
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GEZOCHT!!!
Als Bewoners Organisatie Ommoord
zijn wij al 50 jaar actief, onder het
motto
"Bewoners Organiseren Ommoord".
Ondermeer coördineren wij het festival
50 jaar Ommoord.

menwerking met de winkelcentra, vrijwilligersorganisaties uit de wijk en de Romeynshof. Voor
meer informatie kunt in de Romeynshof terecht
bij ons infopunt. Iedere werkdag tussen 13.30 en
15.30 is er iemand van ons informatieteam aanwezig om u te woord te staan, of stel uw vraag
per e-mail via info@boo.nl.
Jan Kluiters

Omdat Ommoord verjongd zoeken wij
nieuwe vrijwilligers en bestuursleden,
indien u interesse heeft kunt u contact
met ons opnemen via mail Info@boo.nl
of maak een afspraak voor een oriënterend gesprek, zodat wij
een toelichting kunnen
geven over o.a.
tijdinvulling enz.

S
Colofon

Deze uitgave staat bijna geheel in het teken van het wijkfestival
in september. De subsidie om dit mogelijk te maken is in mei door
de gebiedscommissie Prins Alexander verleend en wij hebben in
samenwerking met de winkelcentra Binnenhof en Hesseplaats en
vele anderen een programma samengesteld dat zich op de zaterdagen 14, 21 en 28 september in Ommoord zal gaan afspelen.
Voor het programma overzicht zie deze uitgave van Nieuws
Ommoord en de publicaties in de winkelcentra en de Romeynshof.
Alle activiteiten zijn GRATIS toegankelijk en er zal voor mensen
met een mobiliteitsprobleem gezorgd worden voor gratis vervoer,
om zodoende zoveel mogelijk te kunnen participeren in het
geboden programma.
Hoe en wanneer u van dit gratis vervoer gebruik kunt maken zal
nog nader worden gecommuniceerd, maar het zal er op neer
komen dat dit vervoer zoveel mogelijk zal worden ingezet voor
bewoners van de diverse zorginstellingen in Ommoord, die anders
niet of nauwelijks deel kunnen nemen aan dit soort activiteiten.
Wij kunnen nu nog alleen maar hopen op de welwillende medewerking van de “weergoden” om dit wijkfestival tot een groot
succes te maken.

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.
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Verjaagd door de aanleg van de
nieuwe snelweg A16.
Ruim twintig jaar speelden wij, Alexanderstad,
onder de rook van verkeersknooppunt Terbregseplein. Door de aanleg van de nieuwe rijksweg
A16 Rotterdam worden wij opgedoekt.

Hoe het allemaal begon:
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Nadat ik in 1996 stopte met mijn werkzaamheden bij internationale tennistoernooien voor de
jeugd, vroeg de eigenaar van het Tennisstadion,
mijn tennismaatje, of ik een jeugdafdeling in Ommoord op wilde zetten. Voor mij lekker dicht bij
huis, tijd voor mijn kleinkinderen en direct werkzaam in wat ik het liefste doe sporten met jeugd
en gehandicapten.
Van 1974 t/m 1981 werkte ik voor Sport & Recreatie Rotterdam met cursussen voor kennismaken met de sport, waaronder tennis. De start in
september 1997 werd op dezelfde basis opgezet.
Deelgemeente Prins Alexander ondersteunde dit
project en verstrekte de subsidie voor rackets en
ballen. Uitgangspunt was dat de jeugd van Ommoord, veilig op de fiets, naar de tennisbaan konden komen. Voor een klein bedrag kon de jeugd
daarna kennismaken met de sport tennis. Dit was
een dermate succes dat ik met twee moeders de
tennisvereniging Alexanderstad heb opgericht.
Begin 1998 waren er 75 jeugdleden. We werden
goedgekeurd door de KNLTB (tennisbond) en de
eerste jeugdleden speelden in het voorjaar reeds
competitie.
Het Tennisstadion Rotterdam bestond uit 10
prachtige buiten banen, inclusief verlichte banen
en 6 indoor banen. Een jaar later starten wij met
volwassenen op dezelfde basis. De vereniging
groeide daardoor naar 300 leden.
We werden partner van diverse organisaties. Organiseerden Open Dagen, Festivals, uitwisselingen en zamelden geld en goederen in voor Kika,

Roemenië, Kaap Verdië en vele andere goede
doelen. Tijdens een vrijwilligers festival met optreden tennissen op muziek, dat werd aangekondigd door Humberto Tan, kregen wij met ons optreden burgermeester Opstelten zover, dat hij ons
een eigen clubhuisje beloofde. Binnen 1 maand
was dit gerealiseerd. Met een bedrag gewonnen
als het beste leukste clubje van Rotterdam starten wij met rolstoeltennis. Prof tennisser Raemon Sluiter (nu coach van Kiki Bertens) opende
feestelijk het vijfjarig bestaan van de vereniging.
We breiden onze contacten uit, werden een aantal keren landelijk genomineerd, participeerden
in gehandicapten sportkampen, organiseerden 2x
het Nederlands kampioenschap voor gehandicapten en met een grote culturele sportmanifestatie
in Ommoord werden wij landelijk als voorbeeld
gesteld door het kabinet Balkenende.
Een van de mooiste prijzen die wij mochten ontvangen was de vrijwilligers prijs van Rotterdam.
Het zomercarnaval was dat jaar ook een van de
genomineerden. Wie verwacht dan, dat een tennisclubje uit Ommoord de prijs zou winnen. De
€ 7.500,00 werden besteed aan het opzetten van
tennis voor gehandicapten met een verstandelijke beperking. We nodigden met hulp van Sport
en Recreatie Prins Alexander, alle scholen voor
speciaal onderwijs uit Rotterdam uit om kennis te maken met tennis. Een hele week kwamen
s ’morgens en s ’middags de scholen met grote
stadsbussen naar het Tennisstadion. De trainers
en onze 75 vrijwilligers waren in totaal 6 dagen
hiermee aan de slag.
Ondertussen groeide de vereniging uit naar 500
leden.
Onze jeugdleden die competitie en wedstrijden
speelden deden verder mee aan tenniskampen,
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Maaiwerk in Ommoord
uitwisselingen ergens in Nederland en de internationale Youth Friendship Games.

En nu moeten we weg!
Al Sinds de jaren zeventig waren er plannen om
een nieuwe snelweg aan te leggen tussen de A13
bij Rotterdam The Hague Airport (voor mij nog
steeds Zestienhoven) en de A16/A20 bij het Terbregseplein. We maakten ons geen zorgen, maar
in 2005 begon men met een uitgebreide verkenning van de weg.
6

U heeft er alles over kunnen lezen in ons ons
blad “Nieuws Ommoord” Niet alles wordt naar
tevredenheid van de omwonende geregeld. Ook
voor de tennisclub was dat de doodsteek.
Zo gauw het bekend werd dat de weg er nu toch
komt haakten diverse tennis leden af. Tennissen
in de herrie van 2 autowegen en vanwege het feit
dat het stuk naast de tennisbanen in de hoogte
gaat liggen, was voor velen de aanleiding naar
een club elders te vertrekken. Vooral het feit dat
je gezond bezig bent met sporten wil je niet bederven door een lading fijnstof over je heen te
krijgen.
De weg moet in 2024 klaar zijn, maar in april
2020 verdwijnen de buitenbanen. Er is ons geen
tijd meer gegund. Bij een vereniging hoor je zomers buiten te kunnen spelen. Ondertussen waren er nog alleen jeugdleden, rolstoelleden en
leden met een verstandelijke beperking. Gelukkig
heeft Rotterdam Sportsupport, met contact leggen bij diverse verenigingen, ons geweldig geholpen. Met een hele grote groep lichamelijk en verstandelijke sporters met een beperking is het niet
eenvoudig om een club te vinden die je met open
armen ontvangt.

Afscheid van Ommoord:
Natuurlijk ben je niet blij. Iedereen die met mensen met een verstandelijke beperking werkt, weet
hoe onrustig en moeilijk het voor deze groep is,
hun vaste stekkie te moeten verlaten.
De vereniging waar wij naar toe wilden moest
onze sporters een warm hart toe dragen en onze
vaste trainers moesten welkom zijn. De vereniging waar we nu gaan spelen is TV Victoria aan
de Kralingseweg. Buiten dat we voor de lessen
aan gehandicapten 2 jonge studenten met een
scholarship van wimbledon winnaar Richard Krajicek hebben, heeft ook de Esther Vergeer Foundation zich nu bij ons aangesloten.
Zo is er bij ook rolstoeltennis en onze 60 G-tennissers weer uitbreiding mogelijk.
In oktober wordt OTV Alexanderstad officieel opgeheven en worden we leden van TV Victoria.
Dit jaar wordt in september 50 jaar Ommoord gevierd. Diverse organisaties zetten zeg hiervoor in.
Wij hadden als vereniging graag mee gedaan, helaas hebben wij onze handen vol aan het overgaan naar de nieuwe vereniging.
Veel plezier met deze festiviteiten, ik doe ook
mee. Ben tenslotte ook Ommoorder.

Wellicht heeft u zich in het voorjaar afgevraagd
waarom er werd gemaaid op het moment dat
alle bermen in bloei stonden. Ik zag dit gebeuren
en vroeg mij af hoe het mogelijk was dat op
het moment dat er van alle kanten aandacht
wordt gevraagd voor de bijen en andere honing
minnende insecten en vergroening van de
leefomgeving de bloemen worden afgemaaid?
Immers je zou toch denken dat zo na de winter
iedere bloem welkom is voor de insecten?
Ik besloot deze vraag voor te leggen aan
Stadsbeheer/groenvoorziening en kreeg van de
heer Huiberts van Stadsbeheer snel antwoord. Er
wordt gemaaid in april om zodoende de grassen
en bloemen een extra prikkel te geven om sterker
te wortelen en meer bloemen en dus op termijn
ook meer zaden te verkrijgen. Zou dit niet
worden gedaan dan zouden de planten zich in
het groeiproces uitputten en zwakker worden.
Dit jaar stond alles door een wat warmere
periode eerder in bloei dan normaal en leek
het een wat vreemde actie. De heer Huiberts
verzekerde mij echter dat de gemaaide bermen
er binnen een paar weken weer tip-top uit
zouden zien en dat er volop bloemen zouden
terugkomen.
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Marie-José van den Oever.

En inderdaad stonden half juni alle gemaaide
bermen in volle bloei met vele wilde bloemen en
grassen.
Er zal nu alleen gemaaid worden waar het voor
de verkeersveiligheid noodzakelijk is.
Het beleid is om, daar waar mogelijk, de natuur
te laten verwilderen om zodoende zoveel
mogelijk diversiteit te krijgen.
Nico Nekeman

Gevonden!!!
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Dit was namelijk in de Hulpkerk aan de Stresemannplaats in Rotterdam-Ommoord.
In 1969 was Ommoord al redelijk bewoond, er

O R G A N I S E R E N

In de maand september, wordt in Ommoord een
groot wijkfestijn gehouden onder de noemer “
Festival 50 jaar Ommoord “.
Op de zaterdagen 14, 21 en 28 september zullen
wij vieren dat Ommoord als volwassen woonwijk
50 jaar bestaat en in die periode is uitgegroeid tot
een “groene oase” waar het goed wonen is.
Op 14 september zal het startsein worden gegeven door middel van een muzikale rondgang door
de wijk door Harmonie en Showorkest Excelsior uit Delft, omstreeks 11.00 een huldiging van
het eerste echtpaar dat in 1969 in de toenmalige
hulpkerk in het kerkelijk huwelijk is getreden en
sindsdien altijd in Ommoord woonachtig is gebleven.
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W ij kwamen in de voorbereiding een foto tegen
van het eerste kerkelijk huwelijk dat in Ommoord
is voltrokken en vroegen ons af of wij dit bruidspaar zouden kunnen terugvinden.
Dit is gelukt en het blijkt zelfs dat zij Ommoord
sindsdien nooit hebben verlaten.
Op 29 april 1969 gaven Theo en Miriam, samen
met een paar andere bruidsparen, elkaar het jawoord op het stadhuis te Rotterdam. Vanaf dat
moment waren zij voor de wet officieel “de heer
en mevrouw Roelofs”.
Het belangrijkste voor hen moest echter nog
gaan gebeuren, de kerkelijke inzegening van het
huwelijk.
Op “Koninginnedag” 30 april 1969 was dit hoogtepunt een feit.
Niet alleen de datum en de dag was uniek, maar
zoals zij zeiden was iedereen die dag toch vrij en
heel het land vierde die voor hen heugelijke dag
mee met overal vlaggen. Ook de plek waar het
kerkelijk huwelijk werd voltrokken was uniek.

stonden al diverse flats en ook de laagbouw in
de Grasbuurt werd in rap tempo voltooid en bewoond. Ook het winkelcentrum Hesseplaats naderde zijn voltooiing.
Vandaar dat de diverse kerkgenootschappen zich
in de oecumenische gedachte hadden verenigd en
een hulpkerk hadden opgericht.
Theo en Miriam zouden de allereerste zijn die
hier de trouwgelofte aflegden.
Na hun huwelijk zijn zij op de Albert Camusplaats gaan wonen in een flat waaraan nog volop
werd gebouwd, zoiets is nu volstrekt ondenkbaar,
behalve bij renovatie.
Nu 50 jaar later wordt het feit dat er in 1969 sprake was van een “volwassen” woonwijk gevierd
met een wijkfestival op 14, 21 en 28 september.
Om het unieke feit dat Theo en Miriam 50 jarig
gehuwd en 50 jaar Ommoordbewoners zijn te
vieren, willen wij hen op 14 september om 11.00
uur bij Brasserie Lef een beetje in het “zonnetje”
zetten.
Uiteraard hebben wij dit met de betrokkenen besproken en zij vonden het een leuk idee.

Ook u bent van harte welkom op de 14e.

Op beide winkelcentra zullen vele activiteiten zijn, die worden omlijst met optredens van
bands, orkesten en koren vrijwel allemaal uit de
regio afkomstig.
Daarnaast is er een optreden van een Fietsorkest
uit Brabant die op een speciaal gebouwde tandem taptoe achtige muziek maakt en al fietsend
en spelend tussen de winkelcentra zullen pendelen.
Voor de slecht ter been zijnde Ommoorders zal
er, door Aafje beschikbaar gesteld busvervoer zijn
tussen de diverse activiteiten.
Sportvereniging WION organiseert de gehele dag
sport- en spel activiteiten op hun terrein bij de
Max Planckplaats.
Op 21 september staat Ommoord in het teken
van de jonge bewoners en zijn er vele activiteiten
voor de jeugd, zoals een draaimolen, poppenkast
met gratis toegang tot de speeltuin aan de Curieplaats een oogstfeest op kinderboerderij de Blijde
Wei en nog tal van andere activiteiten , s middags ook hier een poppenkast optreden. Openhof
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houdt een Open Huis met workshop voor kinderen.
En ook weer diverse optredens van bands, orkesten en koren. Op het winkelcentrum Binnenhof
wordt een crea markt gehouden.
Ook nu weer zorgt Aafje voor vervoer.
Op 28 september staat er weer voor ieder wat
wils op het programma zoals,
Grote Bingo in de Romeynshof, braderie op de
Hesseplaats, een optreden van Cirque Tique in
het buitentheater bij de Romeynshof. De BENU
apotheek aan de Marshallweg bestaat ook 50 jaar
en viert dat met een “kijkje achter de schermen”
en voorlichting over gezondheid in de breedste
zin. Op diverse plekken in Ommoord zullen een
tweetal draaiorgels muziek verzorgen.
Ook nu weer is de muzikale omlijsting zoals op
de andere dagen.
Het vervoer wordt nu verzorgd door de Stichting
Wijkbus.
Wij nodigen u van harte uit om een ander bij
te wonen, voor meer informatie zie de uitgave
van Nieuws Ommoord die uiterlijk in de eerste
week van september huis aan huis in Ommoord
bezorgd word, hierin staat ook het complete programma alsmede de route van de busjes vermeld.
Ook kunt u informatie vinden op de site van Prins
Alexander , Ommoord Nieuws of abonneer u op
de digitale nieuwsbrief die regelmatig verschijnt.
U hoeft alleen maar een mail te sturen aan info@
boo.nl onder vermelding “ aanmelden digitale
nieuwsbrief.”
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Geen kinderen in Ommoord?
Als het in het stadhuis en de media om de naam
Ommoord gaat, gaat het alleen over ouderen in
Ommoord. Dat er steeds meer jonge gezinnen
komen wonen in woningen waar eerst ouderen
woonden daar hoor je niets over. Bij mij op het
pleintje zie ik de samenstelling weliswaar langzaam, toch veranderen.
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Grashof en bewoners van een gedeelte van het
Raaigras, kregen zeer kort ervoor, een uitnodiging
per post. Andere gebruikers van het park en bewoners kregen deze uitnodiging niet.

Terwijl een drietal redactieleden in de Romeynshof deze uitgave aan het bespreken waren, kwamen ladingen basis schoolkinderen uit Ommoord
(ik tel er 8 basisscholen en 3 scholen voor speciaal onderwijs) voorbij om in de Romeynshof naar
een poppenkast te kijken. Ook op het buurtfeest
voor kinderen in de Grasbuurt was het een drukte van belang. Deze kinderen wonen toch niet allemaal buiten Ommoord?
Verslag Grasbuurt Meetup 2019 (9 juni 2019) een
dag vol plezier voor jong en oud.
Het was een vol programma niet alleen waren
er springkastelen voor de jongsten (4 stuks dit
jaar) maar ook sport en spel onder leiding van
een sportleidster. Ook Clown Iriska was weer van
de partij om de kinderen te entertainen. Nieuw
dit jaar was een heus mini concert van de band
Norbandenco and Friends. Het was genieten, de
kinderen hadden het geweldig naar hun zin, voor
de ouders en opa’s en oma’s waren er stoeltjes
neer gezet. Er was koffie, thee, limonade, koekjes
en andere versnaperingen. Ook de ouderen die
langs het veld woonden, zaten op het balkon met
plezier naar de jeugd te kijken.
Een veilige plek voor de jeugd om te spelen.
En nu willen ze van het voetpad er naast, een
Brom en Fietspad maken.
Er was beloofd dat er een bewoners avond gehouden zou worden. Slechts enkele bewoners
voornamelijk de 55+ woningen van gebouw de
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Wat een avond zou worden waar de bewoners
mee mochten praten en discussiëren over het
fietspad werd bij aanvang door de projectleider
Nico Coevoets (gemeentelijk Waterloket) meteen
de kop ingedrukt. De openingszin was dan ook:
Er wordt hier vanavond niet gediscussieerd over
het Fietspad! Geen discussies mogelijk. Het was
een teleurstellende avond.
Marie-José van den Oever.

Erasmus Rotterdam Gezondheid
Onderzoek (ERGO)

2
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Op 26 maart 1991 opende prinses Juliana het
ERGO-centrum aan de Briandplaats, waarmee zij
het startsein gaf voor een onderzoek, geïnitieerd
vanuit het ErasmusMC, naar gezond ouder worden onders alle bewoners van Ommoord die 55
jaar en ouder waren. (Foto2) In de jaren nadien
werd het onderzoek uitgebreid met Ommoorders
van 40 jaar en ouder, en veranderde ook de initiele naam (Erasmus Rotterdam, Gezondheid en
Ouderen) naar Erasmus Rotterdam Gezondheid
Onderzoek.(Foto3)

ERGO werkt samen met de meest vooraanstaande wetenschappers in de wereld en het vormt
door zijn grootschaligheid en brede opet een
fenomeen in de medische wereld. Regelmatig
bereiken de resultaten van ons onderzoek ook
de media (Foto3 en Foto4), en dagelijks krijgen
onze onderzoekers weer nieuwe inzichten op het
gebied van hart- en vaatziekten, botziekten, oogziekten, leverziekten, huidziekten, dementie en
beroertes, genetische ziekten en mentale gezondheid.

Inmiddels hebben ruim 20.000 bewoners van Ommoord hun bijdrage geleverd aan de medische
wetenschap. Honderden wetenschappers zijn
gepromoveerd op de resultaten van ERGO en hebben elk bijgedragen aan het beter begrijpen zan
ziektes die vooral optreden bij het ouder worden.
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Bent u benieuwd wat ERGO nog meer heeft kunnen ontdekken dankij uw bijdrage aan dit onderzoek?
Kom dan langs onze stand tijdens het wijkfestival
op zaterdag 28 september in de Romeynshof en
wij vertellen u graag meer! (Foto5)
6
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21 SEPTEMBER

28 SEPTEMBER

Programma Koren en Orkesten
14

Naam
Delfts Bras
Remedy
Walzangers
Trio Sabana
Klezbez

Tijd
11.00
12.00
12.00
13.30
15.00

Popkoor 4You

15.00 Hesseplaats

Sambalanco
Sirenen

11.00 Binnenhof
12.00 Binnenhof

TangoZZs&More
Delfts dansorkest
Rosette

14.00 Binnenhof
15.00 Binnenhof
15.30 Blijde Wei

Scala
Soreo
Serdar Demirbas
Duo flamenco Light
Tensea
Ezgi en Selim

11.00
11.00
12.00
12.30
12.30
14.00

Mag geen naam hebben
Nice and Easy

14.00 Romeynshof
14.00 Binnenhof

Popkoor Plus
Senioren Big Band

14.00 Romeynshof
15.00 Hesseplaats

Genoemde aanvangstijden bij benadering

Locatie
Binnenhof
Binnenhof
Hesseplaats
Hesseplaats
Binnenhof

Hesseplaats
Binnenhof
Romeynshof
Binnenhof
Hesseplaats
Hesseplaats
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Drie Zaterdagen feest in Ommoord
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14 SEPTEMBER

16

14 september
Programma zaterdag 14 september

Tijdstippen
10.30

Binnenhof

Hesseplaats Romeynshof
Hollandsedag

Exelsior fanfare (eindpunt LEF Hesseplaats)

09.30

X

Opening Festival dag 1 - door de gebiedscommissie
Huldingen Bruidspaar 50 jaar

11.00
11.00

X
X

Opening festivaldagen met fanfare Excelsior

10.00-11.30

X

X

Optreden koren/orkesten
Fiets Orkest
Wijktuin rondleiding
Wion programma ( zie verder in Nieuws Ommoord)
Kunstkring Prins Alexander
Informatie & Inspiratiecentrum Binnenhof
Buurtwerk - Amerikaanse schoolbus Buurtwerk
Bussen Aae

11.00-16.00
11.00-15.00
12.00-16.00
11.00-16.00

X
X

X
X

11.00-16.00
11.00-16.00
10.30-16.30

X
?
X

X

21 SEPTEMBER
21 september
Programma zaterdag 21 september
Opening Festival dag 2- door gebiedscommissie
Drumband Afslag 7 of Continatal Art centrum
Optreden koren/orkesten
Speeltuin Ommoord - Vrij entree + versnapering
Poppenkastwagen speeltuin

Tijdstippen
10.00
11.00
11.00-13.00
11.00-16.00
11.00-16.00
11.30

Poppenkastwagen kinderboerderij
Draaimolen
Ommoordseveld activiteiten , oogstfeest, muziek

13.30
12.00-16.00
11.00-16.00

Openhof -- workshops voor kinderen
Scouting "Die Katinka's"/BSO X-Country Kickbike

11.00-16.00
11.00-16.00

x

Kunstkring Prins Alexander
Informatie & Inspiratiecentrum Binnenhof
Buurtwerk - Amerikaanse schoolbus info Buurtwerk

11.00-16.00
11.00-16.00

X

Bussen Aae

10.30-16.30

X

Genoemde aanvangstijden zijn bij benadering

Binnenhof

Hesseplaats Romeynshof

X
X
X

28 SEPTEMBER
28 september
Programma zaterdag 28 september
Opening Festival dag3 door gebiedscommissie
Bingo - Romeynshof
Cirque Tique
Draaiorgels
SKVR programma
Kunstwandeling van 2.5 uur
Kunstkring Prins Alexander
Informatie & Inspiratiecentrum Binnenhof
Aja Kabaja springkussen
Brandweer: advies over brandveiligheid
Brandweer wagen
Dam clinique demo en praktijk met erveren dammers
Speurtocht met smartphone voor kinderen

Tijdstippen
10.00
11.00
10.30-12.00
13.00-14.00
12.00-14.00
14.00-16.00
13.30 - 16.00

StoelFit demo 3 maal 30 min
Buurtwerk - Amerikaanse schoolbus info Buurtwerk
Ergo
BENU apotheek - Marchallweg
Stichting wijkbus

11.00-14.30
11.00-16.00

11.00-16.00
11.00 - 16.00
11.00-16.00
13.00-16.00
13.00-15.00
14.00- 16.00

10.00-14.00
10.30-16.30

Binnenhof

Hesseplaats Romeynshof

`X
X
X
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X
x
x
X
X
X
?
x
X

X

X

X

?
X

Het festival 50 jaar Ommoord is een groot burgerinitiatief, mogelijk gemaakt met subsidie van de Gebiedscommissie Prins
Alexander waarbij de Bewoners Organisatie Ommoord een coördinerende rol tussen alle partijen heeft.
De Bewoners Organisatie Ommoord is niet aansprakelijk in dezer en voert slechts de regie en zorgt op verzoek van de
Gebiedscommissie voor “stroomlijning” van de geldstromen en contacten.
Wellicht ten overvloede, deelname en bijwoning van een der activiteiten in het kader van dit festival zijn voor eigen
verantwoording.

Busroutes Aafje op zaterdag 14, 21 september.
Wijkbus 28 september.
Gerard Goosenflat

Sinclair Lewisplaats

Nijeveld
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Opstapplaatsen
Gerard Goosenflat
Kikkerpad / Blijde Wei
WC Binnenhof Plus supermarkt
Te Hoogerbrugge Aafje Varenhof
WC Binnenhof Lidl
Nieuwe Ommoordseweg Wasbloem
Nieuwe Ommoordseweg Rijstgras
WC Hesseplaats/ Nijeveld
Gerard Goosenflat
Opstapplaatsen
Gerard Goosenflat Sinclair Lewisplaats
WC Hesseplaats/Nijeveld
Nieuwe Ommoordseweg Wasbloem
WC Binnenhof Lidl
Te Hoogerbrugge Aafje Varenhof
WC Binnenhof Plus supermarkt
Kikkerpad / Blijde Wei
Sinclair Lewisplaats Laurens

Blijde Wei

Sponsoren Bedankt!
De organisatie van Festival 50 jaar Ommoord
(logo?) wil de onderstaande sponsors heel hartelijk bedanken voor het mede mogelijk maken van
dit wijkfestival.

Sportvereniging WION
Wijkgebouw de Romeynshof
Aafje, voor het op 14 en 21 september beschikbaar stellen van busjes en chauffeurs
Stichting Wijkbus, voor het op 28 september beschikbaar stellen van busjes en chauffeurs
Plus Supermarkt Binnenhof
Lidl Supermarkt Binnenhof

Gebiedscommissie Prins Alexander

Banketbakkerij van de Vrande
Gall&Gall, Hesseplaats
Brasserie LEF
Dichtbij het hart

Rijstgras
WC Hesseplaats

Kostas de Griek restaurant
Holland & Barett Hesseplaats
Bakkerij Ammerlaan Hesseplaats
Keurslager D. vd Tol Hesseplaats
VakantieExpert
Fresh Fish Hesseplaats /Binnenhof
Cor van der Polder & dochter Groente en fruit

WC Binnenhof

Plus Markt

Wasbloem

Lidl

Te Hoogerbrugge
Aafje

IS OER
T
A
R
G VERV
BUS

Eveneens dank aan
Marbo Promotions BV de evenementen partner
van WC Hesseplaats en
Buro Ruud Hendrikson de evenementen partner
van WC Binnenhof

Het gebak bij de bingo op 28 september in de
Romeynshof wordt mede mogelijk gemaakt door
banketbakkerij vd Vrande
“Vanouds de banketbakker van Ommoord”
De genoemde winkeliers aan de Hesseplaats hebben zich ingezet om een onvergetelijke dag voor
het bruidspaar Roelofs te maken.
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Inspiratie & Informatiecentrum
Binnenhof
Foto’s:
Werk van Hans van der Sande
Een voorbeeld van één van de werken van Elly Wijn.
Enkele sfeerfoto’s van Schilderen
met Roza.
Grotere formaten van deze foto’s
zijn desgevraagd beschikbaar.
Fotograaf Peter Buisman. De foto’s
mogen vrij gebruikt worden.
Informatie:
Margo Odijk 06 44 766976

Het Inspiratie & Informatiecentrum Binnenhof IIB (naast de Hema) ontwikkelt zich steeds meer
tot een bekende ontmoetingsplek in Ommoord.
Dat is voor een belangrijk deel te danken aan
John Koot, die als vrijwilliger van de Kunstkring
Prins Alexander er zes dagen in de week heel veel
tijd in steekt. Elke middag van 14.00 uur tot 17.00
uur. John organiseert en maakt bewoners, kunstenaars en creatievelingen enthousiast om naar
het IIB te komen. Een vaste waarde is de vrijdagmiddag wanneer de Ommoordse Roza Dzhakova
(ook één van de leden van de Kunstkring Alexander) kinderen uit de wijk op weg helpt met het
schilderen van hun eigen kunstwerk.
In het IBB worden mensen geholpen die sieraden maken, textielwerkjes maken, hun foto’s
verscheurd hebben en deze weer tot een gloednieuwe foto willen laten maken. De Historische
Commissie Ommoordse Polder laat er stukjes
Ommoord van vroeger zien. En leden van de
Kunstkring exposeren er hun laatste werken.
Deze week nieuw werk van tekenaar Hans van

der Sande en schilderes Elly Wijn. Ook de textielkunst van Nel van der Poel blijft nog een paar
weekjes aan de muur hangen.
De ruimte wordt kosteloos beschikbaar gesteld
door Van Deursen Vastgoed, de eigenaar van het
complex Binnenhof. De vrijwilligers van Kunstkring Prins Alexander zorgen voor de bemensing
en bewoners van Ommoord kunnen er elkaar
ontmoeten en ook zelf creatieve activiteiten opzetten. Alles op non-profit basis. Het is zeer de
moeite waard er een keer binnen te lopen.

Sportief festival voor jong en oud!
Kom op 14 september naar het
WION complex!
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Korfbal
Handbal
Spekcircuit
Luchtkussen
Demo bowls
BCO badminton
Demo Clicic Senior sportief
Klaverjas
Oud Hallandse spelletjes
Ballengooien
Bibberspiraal
Sjoelen
Stokvangen
Kaasspel

De activiteiten willen we
vanaf 11.30 starten zodat
na de officiële opening
een wandeling gemaakt
kan worden naar ons
complex.
Onze accommodatie
is gelegen aan de Max.
Planckplaats 300 (vlakbij
metrohalte
Binnenhof).
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Op de Blijde Wei in het
Ommoordseveld is veel te beleven!

21 SEPTEMBER

X-Country Kickbike Expeditie
door Ommoord.

OOGSTMARKT

van 11.00 - 16.00 uur

21 SEPTEMBER

PROGRAMMA
11.00-15.30 uur Oogstmarkt
Naast appels en peren worden diverse producten uit Ommoord en omgeving aangeboden zoals groente, kruiden, honing, zelfgemaakte jam,
mosterd, kaas, “Ommoordse turf” en boeken over
Ommoord. Kunstenaars uit Ommoord zijn aanwezig met hun werk.
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POPPENKAST

In het kader van het festival 50 jaar Ommoord
organiseert de Werkgroep Ommoordse Veld Open
& Groen in samenwerking met Buurtwerk en de
medewerkers van De Blijde Wei (Stichting Natuurstad) een oogstfeest op de kinderboerderij op
zaterdag 21 september van 11.00-16.30 uur.
Een oogstfeest omdat bewoners van Ommoord
in 2012 een boomgaard hebben geplant in het
Ommoordse Veld en wij nu hopen voor het eerst
appels en peren te kunnen oogsten. Er komt een
oogstmarkt met diverse kramen. Er zijn activiteiten voor kinderen van alle leeftijden.

De historische commissie ‘De Ommoordse Polder’
is aanwezig met informatie en diverse boeken
over historisch Ommoord.
Ook de Stichting Vrienden van De Blijde Wei viert
een jubileum. Zij bestaat 30 jaar en presenteert
ter gelegenheid daarvan plannen voor een nieuw
kippenverblijf.
Om 15.30 is er een feestelijke afsluiting met een
concert onder de kap van de hooiberg door projectkoor Rosette.

11.00-15.30 uur Activiteiten voor kinderen
Knutselen, fruitspiesjes en appelringen maken,
stokbrood bakken bij scoutinggroep Die Katinka’s, speurtocht en geocaching (een spel waarbij
je met een app op je telefoon op zoek gaat naar
een verstopte schat).
11.00-15.30 uur Plannen voor een nieuw kippenverblijf
Stichting Vrienden van De Blijde Wei presenteert
plannen voor een nieuw kippenverblijf en organiseert een activiteit om fondsen te werven.
14.00 uur Poppenkast
15.30 uur Muzikale afsluiting door Projectkoor
Rosette
Zij presenteren de Fabels van La Fontaine, op muziek gezet door Marco Kalkman en voorgedragen
door jonge asielzoekers. Instrumentale begeleiding door leden van orkest Bobander. Presentatie:
Marjolein Meijers.
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De BENU apotheek
bestaat ook 50 jaar
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28 SEPTEMBER
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De BENU apotheek aan de Marshallweg bestaat ook 50 jaar en viert dat met een “kijkje
achter de schermen” en voorlichting over gezondheid in de breedste zin.

Kinderdagverblijf
Aja Kabaja
KInderdagverblijf Aja Kabaja houdt open dag op zaterdag 28 september.
Kom kennis maken en kijken naar de geheel gerenoveerde buitenruimte
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BER
28 SEPTEM

Fotowedstrijd
Tijdens het 50jaarOMMOORD Festival zijn er natuurlijk leuke, gekke, vertederende en serieuze
momenten te zien die wij als Bewonersorganisatie Ommoord graag willen bewaren.
Neem je telefoon of fototoestel mee en leg de
momenten vast waarvan je denkt dat is uniek.
Zelf mag je natuurlijk ook op je handen gaan
staan om die ene speciale foto te maken als het
maar mooi wordt.
Het liefst natuurlijk foto’s met een stukje van
Ommoord erop.
28

Speurtocht met je
smartphone
Ben jij slim genoeg? Ben je handig met je smartphone en heb je zin om wat te bewegen kom dan
naar de Romeynshof op 28 september en doe mee
met onze speurtocht.
Je steekt er ook nog wat van op want het gaat
over bekende wetenschappers. Het is nog leuker
als je samen met je vrienden (of ouders) kunt
speuren want twee weten meer dan een.

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
E mail yildiz.akturan@buurtwerk.nl
www.buurtwerk.nl/wat-doen-we/huizen-van-dewijk
Gebiedsregisseur
Jan Bastiaansen (waarnemend)
jnm.bastiaansen@rotterdam.nl
Huurdersvereniging Ommoord
Joliotplaats 4, 3069 JJ Rotterdam. Tel. 010-4560673

Na het festival leggen wij de inzendingen voor
aan de deskundigen van de kunstkring Ommoord
om een selectie te maken voor de winnaars maar
ook om in het volgende Nieuws Ommoord af te
beelden of in de nieuwsbrief.
Je kunt de digitale afbeelding onbewerkt sturen
naar fotowedstrijd@boo.nl met vermelding van je
naam en leeftijd. Je krijgt bericht via onze email.

Adressen in de wijk

Buurtbemiddeling Rotterdam Stichting DOCK
Tel. 010-4012222

Wat je nodig hebt!
Een smartphone
met internet en een
beetje kennis van
hoe je camera van
je smartphone
werkt. En een QR
code app.

28 SEPTEMBER

Wat is Augmented Reality?
AR In tegenstelling tot VR maakt Augmented Reality (AR) het mogelijk in de bestaande realiteit
virtuele objecten te zien. Door gebruik te maken van een smartphone met camera kun je een
object in het beeld van de camera te projecteren
door gebruik te maken van een tag (trigger voor
het object). Richt je camera van je smartphone
op de HIRO tag en je ziet iets
wat er in werkelijkheid niet is.
Zo vind je de weg naar het doel!
Spannend...

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
 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
0800-0313
diefstal bankpas
Tevens dient u uw bankkantoor te waarschuwen
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Maandag

30

Disclaimer/auteursrecht

gerespecteerd. Als hierbij rechthebbenden hierbij niet zijn ge-

09.30-11.00

Delphi

Franse les

De uitgave van Nieuws Ommoord (Bewoners Organisatie Om-

noemd dan bieden wij bij voorbaat hier voor onze excuses aan.

10.30-11.30

Taurus

Fitness

moord) heeft geen winstoogmerk, dit wordt mogelijk gemaakt

Veel fotomateriaal is door de Historische Commissie “De Om-

13.00-17.00

Neptunus

Bridge

door de financiële steun van de Gebiedscommissie van Prins

moordse Polder” ter beschikking gesteld. Ook hebben zij de

13.00-15.00

Taurus

Fitness Senioren

Alexander c.q. Gemeente Rotterdam, maar dient om de alge-

juistheid van de feiten met ons gedeeld om zo’n volledig moge-

16.00-17.00

BOO

Creating Chances

mene belangen van de inwoners van Ommoord te behartigen

lijk beeld te krijgen van het verleden van Ommoord.

19.00-20.00

Taurus

Fitness Senioren

en te stimuleren.

Elke derde donderdag in de maand houdt Historische Commis-

Dinsdag

De inhoud van de uitgave wordt door de BOO zorgvuldig sa-

sie

10.00-11.00

Neptunus

Yoga-Pilates

mengesteld uit informatie die afkomstig is van diverse bronnen

“De Ommoordse Polder” een inloopmiddag in

14.00-15.00

Taurus

Stoelfit senioren

zoals persberichten, openbare informatiebronnen en van de

“Het Huis van de Wijk” (Gerard Goosenflat),

16.30-17.30

Taurus

SKVR Breakdance Jeugd

Historische Commissie “Ommoordse Polder”. Onze redactie

Thomas Mannplaats 150,

18.00-21.00

Jupiter

Nederlandse Taalles

heeft waar mogelijk alle medewerkers, copyrights en rechten

U bent welkom van 13:00 tot 16:00 uur

18.00-19.00

Taurus

SKVR Breakdance Jeugd

19.00-20.00

BOO

Tai Chi

19.00-22.00

Neptunus

Carajillo Koor

19.30-20.30

Apollo

Popkoor

19.30-21.30

Taurus

Rotterdams Smartlappenkoor

09.00-11.00

Taurus

Fitness Senioren

13.15-14.00

Taurus

SKVR Ballet Jeugd

14.00-15.00

Taurus

SKVR Danssport Jeugd

15.15-16.15

Taurus

SKVR Breakdance Jeugd

16.00-17.00

BOO

Creating Chances

19.00-22.00

Briand

IPD opleidingen

19.00-22.00

Dock

IPD opleidingen

19.00-20.00

Taurus

Fitness senioren

19.00-21.00

Neptunus

Tapdansen

19.30-23.00

Apollo

Popkoor 4 You

19.30-22.30

BOO

Mah Yong

09.00-12.00

Jupiter

Taallessen NL educatie

09.30-11.00

Dock

Taallessen Buurtwerk Alexander

09.30-11.00

Orion

Taallessen Buurtwerk Alexander

10.00-11.00

Taurus

Beweeg en Dans

10.30-12.45

BOO

Spaanse les

13.30-15.00

Dock

Taallessen Buurtwerk Alexander

13.30-15.00

Orion

Taallessen Buurtwerk Alexander

14.00-16.00

Neptunus

Bridge

18.00-21.00

Jupiter

Taallessen NL Educatie

19.30-21.00

Dock

Taallessen Buurtwerk Alexander

19.30-21.30

Neptunus

20.00-22.00

Taurus

Capella Rotterdam (koor)

Vrijdag
09.00-13.00

Jupiter

Taallessen NL educatie

15.30-16.30

BOO

Vierstraete, 1 op 1 gesprekken, Jeugdzorg

Zondag
9.00-12.30

Taurus

LCC functie
LCC staat voor Lokaal
Cultuur Centrum, dit
houdt in dat er budget is
toegekend om wijkbewoners een podium te
bieden om talenten te
ontplooien. Daarnaast
om op een laagdrempelige manier cultuur aan te
bieden in de vorm van
zang- dans en theatervoorstellingen.

Andorra Shoes

Schoenen voor dames en heren

Andorra Shoes heeft een ruime keuze in schoenen speciaal voor
steunzoolgebruikers. Daarnaast voeren wij een breed assortiment
voor zowel smalle als brede voeten in de maten G t/m K en
hebben wij veel pantoffels van het merk Rohde.
Wij hebben in onze collectie de volgende merken:
Verhulst, Ara, Rohde, Rieker, Jana, Jenny, Caprice,
Tamaris en Marco Tozzi .
Gratis parkeren rondom het winkelcentrum

Woensdag

Donderdag

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

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers
Kleinschalig rouwcentrum

Telefoon 010 - 707 15 40
24 uur per dag bereikbaar

Overwinteren/vacantie in Spanje
Leer Spaans en
deuren gaan voor u
open.
Privéles overdags
(rolstoeltoegankelijk)
Tel. 4556072

Jeroen Salet

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Email roy.schoonheim@gmail.com

Info: 010 4204099
Adres:
Stresemannplaats 8
3068 JL Rotterdam

Heritage Full Gospel International Church
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