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Bijen bij de voorplaat
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NIEU
Bijen, wie kent ze niet, de bijen en vele andere insecten hebben het zwaar in Nederland.
Verandering in het milieu en landbouw /veeteelt
activiteiten spelen hierbij een grote rol.
Wij kunnen er met zijn allen wat aan doen om
deze belangrijke zoemertjes de helpende hand
te bieden. In dit nummer uitgebreide aandacht
hiervoor.

WS

Net toen het vorige nummer van de drukker kwam, sloeg het coronaspook toe. Dit had tot gevolg dat de verspreiding van Ommoord Nieuws voor onbepaalde tijd moest worden opgeschort.
Waarom moesten wij hiertoe besluiten?
Het blad wordt huis aan huis bezorgd door mensen die tot een risicogroep behoren en wij wilden geen enkel risico nemen. Uiteindelijk is het blad toch nog bezorgd en wij hopen dat u de inhoud
heeft kunnen waarderen.
Het coronavirus is helaas nog steeds actief en wij zullen ons daar
op ieder moment bewust van moeten zijn. Maar...........als wij allemaal ons gezonde verstand gebruiken en ons aan de adviezen en
regels houden, kunnen wij betere tijden afwachten.

2

Disclaimer/auteursrecht
De uitgave van Nieuws Ommoord (Bewoners Organisatie Ommoord) heeft geen winstoogmerk, dit wordt mogelijk gemaakt
door de financiële steun van de Gebiedscommissie van Prins Alexander c.q. Gemeente Rotterdam, maar dient om de algemene belangen van de inwoners van Ommoord te behartigen en te stimuleren.
De inhoud van de uitgave wordt door de BOO zorgvuldig samengesteld uit informatie die afkomstig is van diverse bronnen
zoals persberichten, openbare informatiebronnen en van de Historische Commissie “Ommoordse Polder”. Onze redactie

In deze nieuw uitgave heeft de natuur en met name de bijenstand
een prominente plaats gekregen. Juist in deze rare tijd is het van
groot belang dat wij oog houden voor de natuurlijke omgeving en
de betekenis hiervan voor ons.

heeft waar mogelijk alle medewerkers, copyrights en rechten gerespecteerd. Als hierbij rechthebbenden niet zijn genoemd

Uiteraard zijn er ook weer meerdere wetenswaardigheden opgenomen en wij hopen dat het ons is gelukt om een boeiende uitgave samen te stellen.

dan bieden wij bij voorbaat hier voor onze excuses aan.

In dit nummer

Wij wensen u veel leesplezier.

Ommoord Nieuws is een uitgave
van Bewoners Organisatie Ommoord
en mede mogelijk gemaakt door
subsidie van de Gebiedscommissie,
adverteerders en tekstuele bijdrage
van bewoners van Ommoord
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•Nico Nekeman
•Marie-José van den Oever
•Truus de Kwaadsteniet
•Jan Kluiters
•Marijn van Dommelen
•Mary Gerritse
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Bijen en bloeiende planten

Nico Nekeman
Hoofdredacteur
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Versteviging Rottekade
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Vanaf half september 2020 wordt de Rottekade in
opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard verstevigd. Dit is nodig
omdat sommige stukken van de kade niet meer
geheel voldoen aan de veiligheidsnormen.
De kades liggen in een gebied waar de bodem
voor een groot deel bestaat uit veen. Veengrond
is gevoelig voor inklinking. Dat is niet goed voor
de stabiliteit van de kades. Door de werkzaamheden worden de kades weer voldoende stabiel en
wordt afschuiven van de kades voorkomen.
Waar de kadehelling aan de polderzijde te ver is
gezakt wordt extra grond aangebracht. Op bepaalde momenten worden delen van de weg afgesloten om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.
De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd
en zullen tot het voorjaar 2021 duren.
Langs Ommoord vinden de werkzaamheden
plaats vanaf het werkterrein van de A16 tot aan
de Rottebanbrug. Verder bij Zevenhuizen van de
Rottebanbrug tot aan de Dirk Smitskade.
Het hoogheemraadschap doet zijn uiterste best
om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken.
De werkzaamheden vinden vooral plaats op de
groene delen van de kade aan de polderzijde en
niet op de weg of aan de waterkant. Toch kunnen
weggebruikers af en toe last hebben van tijdelijke
wegafsluitingen op de kade. Dit laten we vooraf
weten via borden ter plaatse en op onze website
www.hhsk.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met het projectteam door een e-mail te sturen aan werkenaandekade@hhsk.nl. Ook kunt u
bellen met het hoogheemraadschap via O1O 45
37 2OO en vragen naar M. Radema (omgevingsmanager).
Mary Gerritse-Deijsselberg
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Theater de Kijkdoos nog onbekend
in Ommoord
In het vorige Nieuws Ommoord stond een stuk
over cultuur in Ommoord. Er werd geklaagd
over het culturele aanbod in onze wijk.
Daarop kwam een reactie van Arie
Vuyk, cabaretier, die in de Kelloggflat een klein theater
heeft waar mensen uit het
hele land komen, maar
nauwelijks uit Ommoord.
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Vanaf 1 september is het in Rotterdam mogelijk
om zonder een omgevingsvergunning uw woning
te laten bouwen of verbouwen. Opdrachtgevers
kunnen met Architect aan Zet vergunningsvrij
bouwen of verbouwen. Dat kan een nieuwe woning zijn, een uitbreiding of renovatie. Inmiddels
zijn 16 architecten gecertificeerd en de komende
maanden zal er een aantal bijkomen. Wethouder
Bas Kurvers geeft aan dat veel mensen in Rotterdam willen komen en blijven wonen. Met Architect aan Zet kunnen zij een huis laten bouwen of
verbouwen dat bij hun wensen past. Zo draagt
Architect aan Zet positief bij aan de Rotterdamse
bouwopgave. Dit geldt voor grote delen van Rotterdam, echter kent ook uitzonderingen.

Arie Vuyk is geboren
in Krimpen aan den
IJssel en woont al
jaren met veel
plezier in Ommoord.
Met zijn cabaretvoorstellingen treedt hij
op door het hele land.
Hij heeft diverse
prijzen gewonnen en
krijgt positieve kritieken
van het AD tot het Fries Dagblad. Eens per maand treedt hij
op in zijn eigen theater De Kijkdoos,
gevestigd aan Kelloggplaats 158 in Rotterdam. Het is een kleinschalig theater, er is plaats
voor een beperkt publiek.
Bewoners van Ommoord kunnen in de eigen omgeving hier beslist een leuke avond beleven. Dus
niet klagen dat er hier niets te beleven is, maar
ga in plaats daarvan een keertje kijken in Theater
de Kijkdoos. Voor €10 krijg je een voorstelling en
een (alcoholvrij) drankje.
Op http://arievuyk.nl/ is meer informatie te
vinden. U vindt hier de speellijst. De komende
maanden speelt hij in zijn eigen theater aan de

Architect aan Zet in Ommoord

Ingrid Douwes is een van de gecertificeerde
architecten, woont ruim 30 jaar in Rotterdam
en kijkt als professional en gebruiker naar Ommoord. Architect aan Zet is van toepassing op
‘Ommoord buiten de ring’, de wijken met eenge-

Kelloggplaats op vrijdagavond 18 september, 23
oktober, 20 november en 4 december. Reserveren
kan via theaterdekijkdoos@gmail.com.
Mary Gerritse-Deijsselberg

zinswoningen. Een rondgang door de wijk levert
verrassende inzichten van verstopte kwaliteiten.
Vooral binnen de ring liggen de woningen in een
groot park, met om elke hoek een andere plek.
Veel kwaliteiten om te koesteren en voor de toekomst te behouden.
Door covid-19 zijn we thuis gaan werken, staan
grote kantoren in de binnenstad leeg en zoeken
we gezamenlijk naar een passende formule voor
deze nieuwe werkelijkheid. In de STAD VAN DE
TOEKOMST werken we kleinschaliger, dichter bij
huis en omringd door groen. De vraag is niet of
er in Ommoord plaats is voor kleinschalig werken
en ondernemen, maar hoeveel. Daarbij wordt opgemerkt dat de achtertuin snel te klein zal zijn.
Binnen de ring kan gekeken worden naar locaties
voor kleinschalig gebruik, denk aan een Tiny Office. De aanwezige metrolijn zorgt voor een goede
mobiliteit met een snelle verbinding naar binnenstad en omringende gemeenten.Het architectenbureau BURO ID tekent aan Tiny Offices.
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Primeur:
Een nieuwe Ommoordse Kip
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Sinds 1983 staat
de Ommoordse Kip, wisselend in allerlei
kleuren aan
het Kikkerpad.
Zij heeft een
bewogen leven
achter de rug,
waarbij diverse
generaties kinderen, soms
ook volwassenen, op haar rug zaten. Voor de lol
en ook vaak voor de foto. Drie renovaties vielen
haar ten deel. Bij de laatste renovatie was het
duidelijk dat dat de laatste keer zou zijn. Technisch gesproken is de Kip aan het eind van haar
Latijn.
De Kip is eigendom van de Ommoordse bewoners, via Bewonersstichting De Witte Bollen. Begin dit jaar werden de eerste plannen gemaakt
om de Ommoordse Kip te vervangen door een
geheel nieuwe Ommoordse Kip. De eerste voorstellen waren niet zoals we het hadden bedoeld.
Ze weken te veel af van de huidige Kip en dat
is niet de bedoeling. Voorzitter Peter Buisman
licht dat toe: “er zijn vele kleine kippen, logo’s
en foto’s van de huidige Kip. Zeker we willen wel
een aantal noodzakelijke verbeteringen aanbrengen, die tot kleinere wijzigingen zullen leiden,
maar we willen de Kip als herkenbaar landmark
in Ommoord zoveel mogelijk identiek houden”.
De wijzingen gaan vooral over de techniek. De
stabiliteit (sterkere poten), de constructie (verlijming van delen), de deklaag (betere primer en
lak). In 1983 ontwierp kunstenares Ingrid Kruit de
Ommoordse Kip, tegelijk met drie andere Rotterdamse dierbeelden, die ook bij kinderboerderijen
staan, zoals de Gans (Kinderboerderij De Bokke-

sprong) en het Konijn (Kinderboerderij De Kooi).
Het Konijn is vernieuwd en van staal gemaakt.
Dat vinden kinderen te koud aanvoelen.
Dus de Ommoordse Kip wordt weer van verlijmd
hout. Ook deze keer hebben we Ingrid Kruit gevraagd de Kip te ontwerpen. In augustus was het
eerste model (zie foto) van 20 centimeter hoog
gereed. De volgende stap is een timmerman/aannemer vinden die de Kip op ware grootte gaat
maken en vervolgens een transporteur die de
nieuwe Ommoordse Kip gaat plaatsen.
Daarna is er natuurlijk een feestje nodig om onze
nieuwe Kip te onthullen. Daarover later. Ondertussen moet er geld zijn om ontwerp, bouw,
plaatsing, nieuw informatiebord, nieuw informatieboekje en de onthulling te kunnen betalen. Op basis van eerdere berichten ontving de
Stichting al grotere en kleinere donaties. Vanaf 21 september kan er in de Kunstsale van de
Kunstkring Prins Alexander gekocht en geboden
worden op kunst, waarbij de opbrengst van een
aantal kunstwerken geheel voor de nieuwe Kip
is. Vanaf 5 oktober kunnen de Ommoorders weer
hun statiegeld doneren bij Albert Heijn aan de
Hesseplaats voor de nieuwe Kip. Ook worden
grotere fondsen aangeschreven. Er is echter nog
iets meer nodig. Donaties van heel klein tot heel
groot zijn van harte welkom op de bankrekening
van Stichting De Witte Bollen. Het nummer is
NL 32 INGB 0006 0542 81. Graag erbij vermelden
“Nieuwe Kip”. Donaties aan onze Stichting zijn
als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
De Stichting is een geregistreerde ANBI (goede
doelen) stichting.
Nieuws Ommoord heeft de primeur om als eerste
de foto van de nieuwe Kip te tonen. Daarna zal er
veel meer publiciteit volgen om Ommoord weer
voor de volgende veertig jaar een mooie witte eigen Kip te geven.

Inlichtingen: dewittebollen@gmail.com, Peter Buisman, Voorzitter Stichting De Witte Bollen, 06 44 360156.

Het ERGO-onderzoekscentrum is
weer geopend
De gevolgen van de wereldwijde uitbraak van het
coronavirus zijn op het moment van schrijven
van dit stukje nog duidelijk merkbaar. De uitbraak heeft gevolgen voor ons allemaal en ook
voor het ERGO-onderzoek.
Half maart moesten we de deuren van het ERGOonderzoekscentrum aan de Briandplaats tijdelijk sluiten en werd aan alle medewerkers van de
afdeling Epidemiologie van het ErasmusMC gevraagd vanuit huis te gaan werken.
Uiteraard was het ook voor ons wennen aan de
nieuwe situatie, maar al snel ging de knop om.
De vraag kwam bij ons op hoe we samen met de
deelnemers van ons onderzoek een bijdrage zouden kunnen leveren aan de strijd tegen het
coronavirus.
Binnen enkele dagen was het idee geboren om
met behulp van vragenlijsten meer inzicht te
krijgen in de verspreiding van het coronavirus,
de invloed van de maatregelen op de geestelijke
gezondheid en de veranderingen in zorggebruik
tijdens deze pandemie. Voor dit laatste zijn we
een project opgestart met de afdeling Huisartsgeneeskunde van het ErasmusMC, de andere universitaire medische centra in Nederland en enkele
patiëntenverenigingen. Voor dit project hebben
we een subsidie van bijna 500.000 euro toegewezen gekregen van ZonMW.
De ERGO-deelnemers staan (zelfs wereldwijd)
bekend om hun jarenlange, trouwe deelname
aan het onderzoek. Maar eerlijk gezegd was het
voor ons toch wel een beetje spannend. Hoeveel
deelnemers zouden, in deze bijzondere en heftige
tijd, toch de moeite nemen om de vragenlijsten
in te vullen en terug te sturen?
Al snel werd duidelijk dat onze deelnemers ons
niet in de steek lieten.

Binnen vier dagen na het versturen van de vragenlijsten kwamen de eerste vragenlijsten al in
grote hoeveelheden bij ons binnen.
Na de eerste vragenlijst volgde al snel vragenlijst
twee en drie.
Vragenlijst drie was ook digitaal beschikbaar. Ook
dit was iets nieuws binnen het ERGO-onderzoek
en bijna 45% van de deelnemers gaf aan de vragenlijst liever op de computer of tablet in te vullen.
In oktober wordt de zesde en laatste vragenlijst
verstuurd.
Ondertussen zijn we druk bezig met het invoeren
van de antwoorden van alle vragenlijsten en het
analyseren van de grote hoeveelheid gegevens.
De eerste resultaten van ons onderzoek hopen we
al in het najaar van 2020 beschikbaar te hebben.
Vanaf 1 september is het ERGO-onderzoekscentrum gelukkig weer geopend. Natuurlijk houden we ons aan de hygiënevoorschriften van het
RIVM en het ErasmusMC zodat we onze deelnemers op een veilige manier kunnen onderzoeken.
Vanaf november hopen we ook weer van start te
kunnen gaan met de volgende onderzoeksronde
waarvoor we de deelnemers uit de ERGO-plus en
ERGO-EXTRA groep weer zullen gaan uitnodigen.
Meer informatie over het ERGO-onderzoek in het
algemeen en het coronaonderzoek in het bijzonder
kunt u vinden op onze
site www.ergo-onderzoek.nl.
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Bijen en bloeiende planten
Vingerhoedskruid, de kroonbuis is paarsig, met in de
binnenkant donkerrode vlekken, die de bij leiden naar de plek
waar de nectar te vinden is. Goed zichtbaar is de lange tong
van deze tuinhommel.
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Ongeveer 80 % van de Nederlandse plantensoorten wordt door insecten bestoven. Bijen zijn
samen met vliegen de belangrijkste bestuivers.
Bijen zijn afhankelijk van de nectar en stuifmeel
die bloeiende planten leveren. De nectar levert de
suikers en is de energiebron voor zowel de larven
als de volwassen bijen. Het stuifmeel levert diverse soorten eiwitten, belangrijk voedsel voor de
larven, omdat ze van essentieel belang zijn voor
de ontwikkeling van gezonde bijen.
De afhankelijkheid van planten bestaat eruit dat
de bijen die de bloem bezoeken en nectar opzuigen, met hun geloop over de bloem, stuifmeelkorrels op een rijpe stamper terecht doen komen,
zodat voortplanting plaatsvindt. Bijen helpen de
plant met het transport van stuifmeel van de ene
naar de andere bloem omdat er een beloning in
de vorm van nectar tegenover staat. We noemen
deze samenwerking mutualisme: de relatie van
twee soorten waarbij beide soorten voordeel van
elkaar hebben en afhankelijk zijn van elkaar voor
hun overleving. Als de bestuiving heeft plaatsgevonden dan hoeft de bloem geen insecten
meer te lokken. De nectarproductie stopt en de
bloemen gaan minder geuren. De bloem kan van
kleur veranderen, blaadjes vallen af en bij vingerhoedskruid bijvoorbeeld valt binnen een dag de
kroonbuis er af.

Bloemen verleiden bijen
Bloemen verleiden bijen op verschillende manieren. Door het verspreiden van geur en uiterlijke
kenmerken als vorm en kleur.
Rond 1910 ontdekte de Oostenrijkse etholoog Karl
von Frisch dat bijen kleuren en bloemvormen
kunnen onderscheiden.
In specifieke gevallen bestaat er een onderlinge
afhankelijkheid van bloemsoort en bij. De bouw
van de bij, de tonglengte in combinatie met de
lichaamsgrootte bepaalt in grote mate op welke
soort bloemen ze vliegen. Er zijn planten die bijvoorbeeld zo aangepast zijn aan het bezoek van
hommels, dat geen ander insect hun plaats kan
innemen. De nectar ligt diep verborgen. Hommels hebben een voorkeur voor bloemen met
een tweezijdig symmetrische of onregelmatige
bloemkroon zoals lipbloemigen en vlinderbloemigen, honingbijen juist omgekeerd. Zulke hommelbloemen zijn bijvoorbeeld leeuwenbekje, brem,
vingerhoedskruid, akelei, smeerwortel, veldsalie
en monnikskap.
Kleur
Bijen en mensen zien deels dezelfde kleuren. Bijen kunnen echter UV licht zien, dat voor ons onzichtbaar is. Dit is heel nuttig want bijen kunnen
hierdoor de ‘honingmerken’ zien. Dit zijn specifieke vormen in het midden van de bloem, met
donkere lijnen, vlekjes op de kroonbladen. Met
dit merk lokt de bloem de bij naar de plaats waar
nectar en stuifmeel te halen zijn. De kleuren
geel en wit komen bij circa 58% van de inheemse
plantensoorten voor. Voor mensenogen hebben
deze kleuren geel en wit ongeveer dezelfde kleur,
maar voor bijen kunnen deze kleuren sterk ver-

schillen. Dit komt
door het verschil
in UV-absorptie
per bloem.
Bijen verschillen onderling in
voorkeur voor kleuren. Zo vinden honingbijen UV
licht aantrekkelijk, de kleuren blauw en groen
minder. Het blauw-paarse gebied is voor hommels weer aantrekkelijk. De kleur van de bloem is
niet willekeurig. Met de kleur verleidt de plant de
soorten insecten. Mogelijk ontwikkelden plantensoorten in de loop van de evolutie een kleur die
aantrekkelijk is voor bepaalde insectengroepen,
waardoor de soort beter kan overleven

Ruige rudbeckia. Links gefotografeerd met een ultraviolet
filter en rechts met een geelfilter. De linker bloem reflecteert
het gele voor ons zichtbare licht. De rechterbloem toont het
gereflecteerde UV licht. Goed te zien is het honingmerk.

verschillende elektrische velden van bloemen.
Een andere proef wees uit dat het elektrische potentiaal van bloemen enige minuten verandert op
het moment dat een bij landt. Vertelt de bloem
hiermee dat zij zojuist bezocht is en het voor de
bijen niet interessant is op haar te landen? Uit

Bovenstaande figuur toont welke delen van het lichtspectrum mensen en bijen zien. Mensen zien het kort golvende ultraviolet niet, bijen wel.

Magnetisme
Onderzoekers van de Universiteit van Bristol hebben bij hommels aangetoond dat ze in staat zijn
om elektrische signalen op te vangen die worden
uitgezonden door bloemen. Niet alleen met geur,
kleur en vorm worden hommels gelokt, maar ook
met elektrische signalen. Planten zijn gewoonlijk
negatief geladen en hebben een zwak magnetisch
veld. Bijen die door de lucht vliegen worden positief geladen. Wanneer een geladen hommel een
geladen bloem nadert ontstaat een kleine elektrische kracht die informatie kan overdragen. De
onderzoekers waren verrast toen ze ontdekten
dat hommels onderscheid kunnen maken tussen

een proef bleek dat bijen het verschil tussen twee
kleuren sneller kunnen onthouden als er elektrische signalen beschikbaar zijn. Naar mijn idee is
het nog niet geheel duidelijk hoe bijen de elektrische velden detecteren. De onderzoekers opperen
dat hommels de lading met hun haartjes voelen.
Liesbeth de Frel
Interessante links:
Stripecity.nl
Natuurpolders.nl
Boerenbuurt.nl
Biodiversiteit.nl
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Hier een opsomming van een aantal gewassen die veel door bijen en hommels worden
bezocht.
• Krokus
• Helleborus (nieskruid)
• Pulmonaria (longkruid)
• Persicaria in zowel lage als hogere soorten
• Geranium (ooievaarsbek)
• Solidago (guldenroede)
• Calamintha nepeta ssp nepeta (heel inte
ressante vaste plant)
• Sedum in heel veel soorten
• Asters in veel soorten
• Dahlia (alleen de enkel bloemige soorten)
• Diervilla (de meeste soorten, maar vooral
de Diervilla rivularis ‘Honey Bee’)

Een bijzondere plek vlakbij de stad
Aan de Nesseweg in de Zuidplaspolder op de
grens met Rotterdam bevindt zich de bijenstand
van het Ambrosiusgilde. Het Ambrosiusgilde is
een vereniging van imkers uit Rotterdam en omgeving.
Het Ambrosiusgilde geeft voorlichting over pollen
en nectar etende insecten met name bijen en bestaat in 2024 honderd jaar.
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ook de beschikking gekregen over een oude hoogstamboomgaard, die ligt tussen de bijenstand en
de Nesseweg. De oude fruitbomen zijn opgeknapt
en er zijn een aantal nieuwe fruitbomen geplant.
De tuin wordt onderhouden door een groep vrijwilligers onder deskundige leiding, die elke eerste
en derde zaterdagmorgen van de maand aanwezig zijn

Op de bijenstand staan ca. 20 bijenvolken, die
gebruikt worden voor de basiscursus voor aspirant-imkers. Op de open imkerijdag - begin juli
- kunnen belangstellenden meer te weten komen
over het houden van bijen. Ook op burendag in
september bent u van harte welkom om de bijenstand te bezoeken. In de periode van 1 april tot
1 oktober kunt u op zaterdag tussen 10 en 12 uur
honing kopen zolang de voorraad strekt.
Voor meer informatie: bezoek onze site

wel op de paardenbloemen vliegen maar niet op
het fruit.

De beplanting in de borders is zoveel mogelijk
gericht op de bijen. Het is niet alleen van belang,
dat de planten nectar en stuifmeel geven, maar
ook wanneer.
Al vroeg in het jaar als de temperatuur boven de
10 graden Celsius is, gaan de bijen opzoek naar
voedsel. Het meeste voedsel is dan afkomstig van
bomen met katjes, vooral wilgen. Later volgen de
vroege vaste planten zoals longkruid en bolgewassen, zoals krokussen.

Ambrosiusgilde.nl
De bijentuin
De bijenstand staat op een schitterend terrein
midden in een natuurgebied. De afgelopen jaren
is veel aandacht besteed aan de tuin rond de bijenstand. Er zijn diverse borders aangelegd met
planten die veel worden bezocht door bijen en
hommels. Een aantal jaren geleden hebben we

Wanneer bijen eenmaal een bepaalde plant voor
voedsel hebben gevonden, geven ze dat op een
zeer ingenieuze manier door aan de andere bijen.
Die gaan dan allemaal op die plant vliegen. Het
is dan ook van belang dat er veel van die planten
zijn. Een mooi voorbeeld zijn de velden met koolzaad of lavendel. Soms zie je in een boomgaard
waar veel paardenbloemen staan, dat de bijen

Wilt u ook bijen in uw eigen tuin?
Dan is het belangrijk dat u uw beplantingskeuze daarop aanpast. Naast de gedomesticeerde
bijen zijn er meer dan 300 soorten wilde bijen in
Nederland. U zult die niet allemaal in uw tuin
aantreffen, maar zeker een aantal. In de meeste
tuinen komen hommels voor.
Om meer wilde bijen in uw tuin te krijgen
kunt u een bijenhotel plaatsen.
Planten die de bijen graag bezoeken
De meeste tuinen zijn te klein voor bmen,
maar heeft u een grote tuin dan is een
bijenboom met zijn schitterende witte bloemen aan te bevelen. Die wordt massaal
door bijen bezocht. Ook een Aralia (duivelswandelstok) trekt veel bijen aan.

Wanneer bijen eenmaal een bepaalde plant
voor voedsel hebben gevonden, geven ze dat
op een zeer ingenieuze manier door aan de
andere bijen.
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De lijst kan nog met veel planten worden uitgebreid. Maar om meer te weten te komen kunt u
zoeken op internet. Ook kunt u op de zaterdagen
dat de tuinploeg aanwezig is (1e en 3e zaterdag
van de maand) uw vragen stellen.

Van de Gebiedscommissie
De gebiedscommissie Prins Alexander heeft drie
hoofdtaken.
De eerste is het beoordelen van bewonersinitiatieven. In Ommoord bijvoorbeeld voor de muziekoptredens in het Ommoordse Veld en voor deze
wijkkrant.
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De tweede is het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van inhoudelijke adviezen aan het gemeentebestuur. In een aantal gevallen gaat dat
gepaard met een bijbehorende themabijeenkomst
en/of een mondelinge toelichting van directbetrokkenen. Zo is er bijvoorbeeld een avondlang
aandacht geschonken aan de huisvesting van
kwetsbare personen. Aanleiding daarvoor was de
commotie in een flatgebouw aan de Söderblomplaats van enige tijd terug. Zodoende was bij
deze discussie ook een aantal bestuursleden van
de BOO aanwezig. Ook hebben wij, in aanwezigheid van de betreffende werkgroep, een advies
geformuleerd over het niet geschikt achten van
het Ommoordse Veld voor grote evenementen.

De derde en misschien wel belangrijkste taak betreft het volgen, beoordelen en bevorderen van
de gemeentelijke dienstverlening aan, communicatie met en participatie door bewoners van ons
gebied; ook die in Ommoord dus. En hoewel er
gelukkig ook dingen goed gaan, vinden wij toch
dat een flinke verbetering op die drie terreinen
noodzakelijk is.
Daarom organiseert de gebiedscommissie op
dinsdag 10 november a.s. een thema-avond
over participatie. U bent uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn; ervan uitgaand dat het een
fysieke bijeenkomst wordt. Anders kunt u het
via een livestream digitaal volgen. Wij als commissie willen in iedere geval fysiek, hoewel ons
gemeentebestuur dat op dit moment nog steeds
tegenhoudt. Maar wij benadrukken in deze coronaperiode de eigen verantwoordelijkheid van
iedere gebiedscommissie daarin; net als het kabinet dat terecht ten aanzien van iedere individuele
burger doet.
René Hoff,
lid gebiedscommissie Prins Alexander

Tegeltje lichten voor tuintjes in de
straat
Een groene straat is mooi en geeft je een welkom
gevoel. Extra mooi is dat een groene straat meehelpt om de gevolgen van de klimaatverandering
op te vangen. Want een groene straat zorgt voor
koelte bij hitte en houdt het water van wolkbreuken vast.
Op de website www.opzoomeren.nl vind je ideeën en tips om ook jouw straat groener te maken
en groen te houden. Een geveltuin, klimplanten langs de gevels, fleurige boomspiegels… er
zit vast iets bij voor jouw straat! Opzoomer Mee
doet een duit in het zakje als je samen met je buren aan de slag gaat. Kijk bij onze hulp. Lees ook
onze tips voordat je aan de slag gaat.

Op de Robert Kochplaats is werk gemaakt van tegeltje lichten. Zo eenvoudig kan het zijn.
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij het
Ommoord informatiepunt van de BOO in de hal
van de Romeynshof.
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Corona en
Gezondheidscentrum Ommoord
Herkent u de medewerkers van Gezondheidscentrum Ommoord nog?
Op 16 maart sloten de deuren van het Gezondheidscentrum. Niet letterlijk, maar zo voelde het
waarschijnlijk voor veel patiënten.
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Door de coronapandemie zijn we genoodzaakt
om voor de gezondheid van de patiënten en de
medewerkers niemand meer zonder afspraak
naar binnen te laten.
Er is op de eerste verdieping een deurbel gekomen. Patiënten met een afspraak mogen 5 minuten van tevoren in het gebouw aanwezig zijn.
De assistentes zitten vanaf 8 uur klaar om al uw
vragen telefonisch te beantwoorden en u een afspraak te geven voor dezelfde dag.
Afspraken op de dag zelf is een maatregel om te
voorkomen dat mensen met milde coronaklachten toch in de praktijk komen.
Patiënten met coronaklachten worden gezien op
een speciaal ‘hoestspreekuur’. Een huisarts in beschermende kleding doet dit spreekuur.
De afgelopen maanden verliepen vele contacten
telefonisch, per mail en op het spreekuur met
een beschermend mondkapje op.
Het heeft voor ons niet alleen een hoop gedoe
en geregel gebracht, maar ook een team dat nog
beter op elkaar ingespeeld is en goed voor elkaar
zorgt. We hebben nu een veilige omgeving voor
ons en onze patiënten, zodat wij onze patiënten
ook in deze tijd zo goed mogelijk kunnen helpen.
In de vrije tijd moeten de medewerkers ook beschermd blijven, daarom dook éen van de assistentes in haar stoffenvoorraad en maakte voor al
haar collega’s een mondkapje.

Herkent u uw huisarts nog achter het mondkapje?
Wij hopen over enige tijd terug te kijken naar
deze foto en dat we dan tegen elkaar kunnen zeggen “Weet je nog?? Wat een rare maar leerzame
tijd was dat…”

Heb jij een idee voor je buurt?
Kern met Pit daagt mensen uit om hun dromen
voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Wil
je een speeltuin aanleggen in je buurt, een molen restaureren, een educatieve app ontwikkelen
over de lokale historie, een pluktuin, klussenschuur voor de buurt, of een toneelstuk maken
met jongeren uit de
wijk? Kern met Pit helpt
hierbij! Lukt het binnen
1 jaar? Dan krijg je 1.000 euro en het Kern met
Pit-predicaat.
Duizenden initiatiefnemers gingen je al voor. De
inschrijving voor editie 2101 loopt vanaf 1 september tot en met 31 oktober.
Kern met Pit daagt bewonersinitiatieven uit om
een idee voor de verbetering van de buurt binnen
één jaar te realiseren. Gedurende het uitvoeringsjaar staan we klaar met tips en contacten uit ons
netwerk.
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Tunnelbeschildering in Spoolde, Zwolle

Doel bereikt?
Dan ontvangt het initiatief 1000 euro. Daarnaast
maken jullie kans om winnaar te worden van de
provincie! In dat geval ding je mee in de landelijke finale ‘Gouden Pit’, waarmee je nog eens 3000
euro kunt winnen.
Wil jij graag zelf iets aan jouw leefomgeving
verbeteren? De inschrijving voor de volgende
wedstrijdronde start altijd in september. Ga voor
meer informatie en inschrijving naar www.kernmetpit.nl
Kun je hulp gebruiken bij jouw buurtproject of
bewonersinitiatief? Stuur een mailtje naar zuidholland@knhm.org of geef een belletje. Team
Zuid-Holland helpt je graag verder!

Bron: website kernmetpit.nl

Energietransitie: ledverlichting in de
openbare ruimte
Rotterdam wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarvoor is een omvangrijke energietransitie nodig.
We gebruiken te veel energie en de energie die
we gebruiken komt voornamelijk uit fossiele
bronnen (gas, olie, kolen). Bij het opwekken van
die energie komt veel CO2 vrij wat leidt tot ongewenste opwarming van de aarde.
Die energietransitie heeft twee kanten: minder
energie gebruiken en gebruikmaken van duurzame energiebronnen als wind, zon, water, aardwarmte of van kernenergie.
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In het kader van minder energie gebruiken gaat
de gemeente Rotterdam tussen 2020 en 2025 bij
alle openbare verlichting over op ledlampen. Led
is zuiniger, men verwacht een energiebesparing
van 30%. Een ledlamp heeft een langere levensduur, er is dus ook minder onderhoud nodig wat
ook een besparing op de kosten oplevert. Led
geeft helder licht, wat zorgt voor meer sociale en
verkeersveiligheid en een betere kleurherkenning.
Prins Alexander is als eerste aan de beurt. 14.420
armaturen aan de lantarenpalen worden vervangen, gemiddeld 400 per week. Dat is dus bijna 36
weken werk. In Ommoord is het omwisselen van
de armaturen al aan de gang. CityTec vervangt
binnen een kwartier een armatuur. De eerste
week brandt de lamp fel, op 100% sterkte. Daarna
zal de lichtsterkte worden afgesteld op de situatie. De lampen kunnen op afstand gedimd worden. Ook hierdoor denkt men energie te kunnen
besparen.
Heeft u nog geen nieuwe lampen? Op www.rotterdamnl/openbareverlichting kunt u zien wanneer uw straat aan de beurt is.
Zelf kunt u natuurlijk ook iets bijdragen aan een
duurzame toekomst. U kunt uw gloeilampen ver-

vangen door ledlampen, ook voor u levert dat een
flinke besparing op. Verder kunt u uw huis goed
isoleren, de verwarming een graadje lager zetten
en een trui aantrekken,
letten op het energielabel van de apparaten die
u koopt en nadenken of
u apparaten die heel veel
energie vragen als airco’s
of terrasverwarmers wel
echt nodig hebt. Op de
website van Energie U
vindt u 93 tips voor een
energiezuinig huishouden. Bij het realiseren ervan bespaart u energie en
geld en draagt u ook een
steentje bij aan het verminderen van de opwarming van de aarde.
Mary Gerritse-Deijsselberg

Margo Odijk

Sale Art 2020 gaat digitaal!
opruimt. In de loop van het jaar wordt de opslag
van kunstwerken onder in de Einstein voller en
voller. Deels door kunstwerken die hun weg naar
een kamermuur van een kunstliefhebber niet
vinden, maar in dit geval vooral ook door twee
nalatenschappen van oud-leden die hun oeuvre
hebben nagelaten aan de Vereniging Kunstkring
Prins Alexander.
De opbrengst van deze kunstwerken kan de vereniging goed gebruiken voor haar activiteiten.
Lucielle Raad
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De Vereniging Kunstkring Prins Alexander met
haar thuisbasis onder in de Einsteinflat in Rotterdam-Ommoord had voor maart jl. een Sale Art
staan, die helaas door de corona is gecanceld. De
planning was deze in het najaar te doen, maar
ook nu is het risico van een activiteit waar veel
mensen op af komen te groot. Besloten is de
Sale Art om te bouwen naar een digitaal event.
Sale Art betekent dat de Kunstkring voorraden

mige items wel voor maar 30% van de waarde
kunnen worden verkregen.
Er geldt echter voor de waardevolle kunstwerken wel een minimumprijs. Maar voor andere zaken is het “weg is weg” en wordt er weer
nieuwe ruime gecreëerd in de schappen onder
in de Einsteinflat. De catalogus wordt op vrijdag
25 september gepubliceerd en vanaf dat moment kan iedereen bieden, via de mail voorzitter@kunstkringalexander.nl Een aantal items zal
ook gelijktijdig via www.marktplaats.nl worden
vrijgegeven. Deze zijn te vinden door “Kunstkring
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Robbert Eschbach

doen. Op de kijkdag kunnen serieuze bieders hun
gekozen item direct meenemen.
Door deze Sale Art hoopt de verenging Kunstkring
Prins Alexander weer extra armslag te hebben
voor mooie activiteiten in 2021, zoals de kunstroute, kunstconcours en kunstpodium.

Joop Serno

Foto’s van enkele voorbeelden van items die in de
Sale Art 2020 worden aangeboden.

Didi Petri

Zeker nu de subsidie op kunstevenementen ernstig wordt teruggeschroefd per 1 januari 2021. De
Sale Art wordt nu vormgegeven door een digitale
catalogus van bijna 200 items waarop geboden
kan worden. Items variërend van waardevolle
kunstwerken tot kitsch, aanverwante zaken en
materiaal, zoals schetsboek, doek, lege lijst etc.
De catalogus kan worden opgevraagd bij de
Kunstkring via een mailbericht aan voorzitter@
kunstkringalexander.nl Op datzelfde mailadres
kunnen biedingen worden gedaan waarbij som-

Jan Sanders

PA” in de zoekfunctie van www.marktplaats.nl in
te tikken. Ook op die manier kan er meegeboden
worden.
Serieuze bieders voor grotere en waardevollere
kunstwerken kunnen zich aanmelden voor een
kijkdag op zaterdag 3 oktober in onze ruimte onder in de Einsteinflat. Zij krijgen dan in reactie op
hun aanmelding een tijdslot toegewezen om persoonlijk te komen kijken en hun bod gestand te

Inlichten: Peter Buisman voorzitter@kunstkringalexander.nl en 06 44 360156
Op internet is de Kunstkring te vinden op www.
kunstkringalexander.nl en op Facebook
https://www.facebook.com/KunstkringAlexander

Taallessen weer van start in nieuwe
Huis van de Wijk

WIJ ZIJN
VERHUISD!
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Wij zijn verhuisd!
Het Huis van de Wijk Ommoord is per 1 juli jl. officieel gevestigd op de
nieuwe locatie aan de Sigrid Undsetweg 300, 3069 BV Rotterdam.
Je bent van harte welkom om binnen te komen kijken in het Huis van de Wijk. Vanaf 1 september
gaan er - met inachtneming van de coronamaatregelen - leuke activiteiten van start voor kinderen,
jongeren, volwassenen en ouderen. Denk daarbij aan muziek en dans, koffie- en ontmoetingsmomenten, spreekuren, bewegen en creativiteit.
Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten? Volg ons dan op Facebook via
https://www.facebook.com/buurtwerkommoord en via de website www.buurtwerk.nl.
Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 010-4212722.

Wij ontmoeten je heel graag!
g 300
ndsetwe
Sigrid U
am.
Ro t t e r d
3069 BV
lshoop
lige Mo
Voorma
bij
oerade
naast R
eplaats
de Hess

Op 3 september gaan, na de tijdelijke stop i.v.m.
covid-19, de taallessen weer van start bij Buurtwerk. Iedere volwassene die moeite heeft met
lezen, schrijven of spreken van de Nederlandse
taal kan bij Buurtwerk terecht voor taalhulp door
een vrijwilliger. Buurtwerk organiseert groepslessen en individuele lessen in heel Prins Alexander. In Ommoord gaat het om 1-op-1-lessen. Elke
dinsdagmorgen en donderdagmorgen, -middag
en -avond zijn er mogelijkheden om bezig te zijn
met het leren van de Nederlandse taal. Er is in
Ommoord veel vraag naar taallessen en er zijn
gelukkig ook veel vrijwilligers die het leuk vinden
om anderen daarmee te helpen.
Wilt u les hebben of wilt u wel een uurtje per
week taalles geven als vrijwilliger, meld u dan na

De voor
Molsho malige
op

3 september op donderdagochtend van 9.30-11.30
aan bij het Taalpunt in het Huis van de Wijk aan
de Sigrid Undsetweg 300. Er zijn lessen op alle niveaus mogelijk.
Mary Gerritse-Deijsselberg
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Oud over hedendaags Ommoord
Het in de vorige Ommoord Nieuws beloofde vervolgartikel over de ‘Capelseweg, een weg met
vele namen’ is door omstandigheden nog niet beschikbaar en houdt u tegoed.
In plaats hiervan het accent op onze ‘Werkkaart’.
De website van de Historische Commissie ‘De
Ommoordse Polder’ blijft in ontwikkeling.

Met wetenswaardigheden, aankondigingen van
evenementen en vele andere onderwerpen.
De digitale werkkaart op onze website is in de
loop van de jaren meer en meer geperfectioneerd. Wij merken dat bij velen deze interessante
informatiebron nauwelijks bekend is, vandaar
dat we in deze uitgave van Ommoord Nieuws de
werkkaart bij een breder publiek bekendmaken.
Kortom: Aan de slag met de werkkaart.
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ziet u dat er in de Ommoordse Polder nauwelijks mensen woonden. Hooguit de Bergse Linker
Rottekade garandeerde droge voeten. De lagere
droge delen van de polder hadden voortdurend
te maken met afkalving van oevers en wegen.
Uiteindelijk was het aan de overheid om in te
grijpen.
Hoe en wanneer? Daarvoor verwijst de commissie naar de site met onze en vele andere publicaties.
Veel plezier met het verkennen van de Werkkaart.
Om de werkkaart te kunnen gebruiken dient u te
beschikken over een PC met muis.
Ga naar ommoordsepolder.nl en klik linksboven
op de button Werkkaart. Er verschijnt dan een
(deel van) de kaart van de wijk Ommoord.
Onder de knop ‘Over’ vindt u een algemene toelichting.
Zoek de gewenste locatie door de kaart met behulp van de muis te verschuiven.
Kies vervolgens één van de mogelijkheden. Klikt u
bijvoorbeeld op ‘Kaart 1956’ dan ziet u op de actuele kaart de situatie van destijds geprojecteerd.
Toetst u tevens ‘Huizen 1956’; de roodgekleurde
huizen tonen na een klik erop een foto ervan.
Is het u eerder opgevallen dat her en der de wijk
Ommoord nogal wat hoogteverschillen voorkomen? Het waarom vindt u met de button ‘Kaart
1832’.
Met gebruikmaking
van de schuif ‘Fade’
kunt u de overlay
vervagen of versterken.
Probeert u zich
voor te stellen hoe
uw huidige woonplek erbij lag in
1832.
Selecteert u ‘Huizen 1832’ over de
‘Kaart 1832’ dan

Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’

En voor zover nog niet gelopen? Zie onze wandelroute ‘Ommoordseweg’.
De voorgaande uitleg is bedoeld als stimulans de 25
mogelijkheden van onze werkkaart te benutten.
Hebt u vragen?
Welkom!
©Historische Commissie,”De Ommoordse Polder”
ommoordsepolder.nl
23-08-2020

Plukdag boomgaard
Ommoordse Veld
In 2012 is vanuit een bewonersinitiatief een hoogstamboomgaard aangeplant in het Ommoordse
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Veld met oude appel- en perenrassen: de Goudrenet, de Notarisappel, Bramley’s Seedling, de
Sterappel, de peren de St. Remy, de Zwijndrechtse Wijnpeer en de Legipont. De oogst is bestemd
voor bewoners van Ommoord.
Vorig jaar heeft de Werkgroep Ommoordse Veld
Open & Groen voor het eerste geoogst. Het was
nog geen rijke oogst bestemd voor het oogstfeest op De Blijde Wei in het kader van 50 jaar
Ommoord. Wij hadden 250 potjes appelmoes
gemaakt voor kinderen om te versieren en wat

potjes stoofperen. Dat was wel erg veel werk, dat
willen we niet elk jaar doen.
Voedselverspilling is zonde, het
fruit zomaar op de grond weg
laten rotten willen wij niet.
Daarom willen wij op zondag 11
oktober in samenwerking met
Natuurstad (De Blijde Wei) een
plukdag organiseren waar bij
het fruit door bewoners uit de
hoogstamboomgaard geplukt
wordt met behulp van pluknetjes. Als het fruit van de hoogstamboomgaard op is, mag er
ook fruit geplukt worden in de
boomgaard op de Blijde Wei. Behalve appels en peren staat daar
ook een kweepeer die vorig jaar
een enorme oogst gaf. Niet iedereen weet wat hij
daarmee doen moet, maar kweepeergelei is wel
erg ‘in’. Iedereen kan een tasje komen plukken.
Omdat we een beperkt aantal pluknetjes hebben
en vanwege coronamaatregelen geen groot aantal mensen tegelijk willen hebben, zullen we met
reserveren van een tijdslot werken. Meer informatie vindt u op www.ommoordseveld.blogspot.
com, in de pers, op de facebookpagina van Ommoordse Veld of Nieuws Ommoord en via de digitale nieuwsbrief van de BOO. U kunt ook een mail
sturen naar ommoordseveld@upcmail.nl

Beleveniswijzer
Ommoordse Veld
De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen
en de Historische Commissie De Ommoordse
Polder zijn een educatief project gestart over het
waterbeheer in het Ommoordse Veld. Natuurstad
(De Blijde Wei), Stichting De Witte Bollen, Boo
sloten aan. Stadsbeheer en Hoogheemraadschap
Schieland en Krimpenerwaard adviseren waar nodig. Over dit project is al eerder gepubliceerd in
Nieuws Ommoord. Er zijn allerlei ideeën waarvan
we er één op zeer korte termijn hopen te realiseren. We hebben daarvoor een subsidie aangevraagd bij de gebiedscommissie Prins Alexander,
op 8 september heeft de commissie unaniem besloten om de subsidie toe te kennen.

het Ommoordse Veld. U leert wat kwel is en waar
de kwelsloot ligt en waarom het water soms zo
hoog staat dat de paadjes onderlopen.

Het gaat om het project over een beleveniswijzer ‘Van water weten in het Ommoordse Veld’.
Digitaal kunt u alles lezen over het waterbeheer
in het Ommoordse Veld. U leest wat een stuw is,
waar ze voor dienen en waarom er zoveel zijn in

24 oktober streven wij ernaar om de beleveniswijzer te presenteren op De Blijde Wei. Wij trekken daarbij op met een project Waterproef van de
Stichting Hart voor Prins Alexander. Meer informatie volgt.

U kunt dit allemaal thuis op uw scherm lezen,
maar ook tijdens een wandeling die u kunt volgen op het scherm van uw mobiele telefoon
waarbij u de route volgt en op belangrijke punten
een korte uitleg krijgt over wat er te zien is.
Wij hopen dat dit zal bijdragen aan waterbewustzijn en dat u daardoor meer weet over het gebied
en nog meer zult genieten van een wandeling
door het Ommoordse Veld.
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Adressen in de wijk
Bewoners Organisatie Ommoord
Stresemannplaats 8, 3068 JL Rotterdam
Tel. 010-4206576 info@boo.nl
Wijkcentrum Romeynshof
Stresemannplaats 8, 3068 JL Rotterdam
Tel. 010-4204099
Gezondheidscentrum Ommoord
Briandplaats 15, 3068 JJ Rotterdam
Huisartsenpraktijk:
Tel. 010-2862474 Spoedlijn 010-4214515
Centrum voor Jeugd en Gezin (voor vragen over
kinderen en jongeren t/m 18 jaar)
Thomas Mannplaats 150
https://www.rotterdam.nl/locaties/cjg-prins-alexander/, tel. 088-2010000
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Advies- en steunpunt huiselijk geweld
https://veiligthuisrr.nl, tel 0800-2000
Bereikbaar 7 dagen per week 24 uur per dag
Alarmnummer bij spoedeisende zaken
Ambulance, Brandweer en Politie 112
Spreekuur van de wijkagent
Arjan van Heusden (Ommoord-west), Cavil Koksal
(Ommoord-oost)
Brenda van der Most (Ommoord-zuid)
Bereikbaar via 0900-8844 of via de website van de
politie www.politie.nl
Huis van de Wijk
Sigrid Undsetweg 300, 3069 BV Rotterdam.

INFO
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Gemeentelijke diensten via 14010
Gemeentelijke Ombudsman
info@ombudsmanrotterdam.nl tel. 010-4111600
Gebiedscommissie Prins Alexander
Via Gemeente Rotterdam/PrinsAlexander
www.rotterdam.nl
Gebiedscommissie Prins Alexander
gebiedscommissies@rotterdam.nl
Gebiedsnetwerker Eduard Autar
tel. 010-2672538, er.autar@rotterdam.nl
Stadswinkel
Prins Alexanderplein 21
www.rotterdam.nl/voorzienigen:
stadswinkelprinsalexander
Vraagwijzer
Prins Alexanderplein 21
gratis advies en informatie over
problemen met ingewikkelde brieven,
juridische kwesties, uw gezondheid of geld.
www.rotterdam.nl/vraagwijzer

Duizenden politie mensen zetten zich iedere dag
in voor de veiligheid van Nederland. Ook in uw
wijk.
De politie is er voor u en wil daarom dicht bij u
in de buurt zijn. Dichtbij zodat we snel kunnen
optreden als dat nodig is, maar ook om makkelijk
contact te leggen.
De wijkagenten spelen hierin een belangrijke rol.
Wie zijn de wijkagenten van Ommoord?
De wijkagenten van Ommoord zijn Arjan, Cavit
en Brenda. Samen met de collega’s van ons basisteam IJsselland werken we aan een veilig

Ommoord. Wij zijn voor u het aanspreekpunt in
de wijk. Als wijkbewoner of als ondernemer bent
u de ogen en oren van de wijk. U ziet of weet
vaak als eerste waar er overlast is, drugs wordt
gedeald of een hennepkwekerij zit. Meld dit soort
zaken altijd meteen bij de politie of bij uw wijkagent. Misdaad mag niet lonen. Twijfel nooit, ook
kleine dingen kunnen hele waardevol zijn in een
onderzoek.
Contact & sociale media
U kunt bellen met 0900-8844 [1] en bij spoed met
112
Als u liever anoniem wilt blijven, bel dan
0800-7000 [2]
En volg ons op Instagram: wa_ommoord

Huurdersvereniging Ommoord
Joliotplaats 4, 3069 JJ Rotterdam. Tel. 010-4560673
Woonoverlast
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/woonoverlast/
Geluids-stank of stofoverlast in het Rijnmondgebied
meld het (24 uur per dag) bij de meldkamer
DCMR tel. 0888 333555

Overige meldingen of klachten
Hoogheemraadschap Schieland-Krimpenerwaard
tel.010-4537356
Stedin tel. 0800-9009 (Nationaal storingsnummer)
Eneco storingen tel. 0800-0072
Evides waterleiding tel. 0900-0787
RET klantenservice
Laan op Zuid 2, 3071 AA Rotterdam.
ma t/m do 9.00 tot 17.00 uur, vr.9.00-21.00 uur.
Tel. 0900-5006010
OV Chipkaart kwijt 09000980

Ommoord Informatiepunt (BOO)
Informatiepunt in de hal van het wijkgebouw de
Romeynshof is op werkdagen geopend
van 13.30 tot 15.30 uur

Ken uw wijkagenten

Blokkeernummers bij verlies of
ABN-AMRO tel. 0900-0024
ING tel. 020-2288800
Rabobank tel. 088-7226767
Overige banken tel. 0800-0313

29

Voor ons informatiepunt
zoeken wij vrijwilligers ter
versterking van ons team.

Maandag

VRIJWILLIGERS

09.30-11.00

Delphi

Franse les

10.30-11.30

Taurus

Fitness voor senioren

13.00-15.00

Taurus

Fitness Senioren

19.00-20.00

Taurus

Fitness Senioren

20.00-21.15

Taurus

Fitness Senioren

10.00-11.00

Neptunus

Yoga-Pilates

16.30-17.30

Taurus

SKVR Danssport Urban 6-8 Jaar

17.30-18.30

Taurus

SKVR Danssport Urban 8-12 Jaar

19.00-22.00

Neptunus

Carajillo Koorrepetitie

10.30-11.30

Apollozaal

SKVR Ensemble

09.00-10.00

Taurus

Fitness Senioren

10.00-11.00

Taurus

Fitness Senioren

13.15-14.00

Taurus

SKVR-kleuterdans Jeugd 4-6 Jaar

14.00-15.00

Taurus

SKVR Ballet Jeugd 6-8 Jaar

15.15-16.15

Taurus

SKVR Ballet Jeugd 8-12 Jaar

19.30-23.00

Apollo

Popkoor 4 You

Dinsdag
Reactie graag per e-mail aan
info@boo.nl t.a.v. Jan Kluiters Secretaris

Woensdag

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers
Kleinschalig rouwcentrum
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Telefoon 010 - 707 15 40
24 uur per dag bereikbaar

Jeroen Salet

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

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.

Info: 010 4204099
Adres:
Stresemannplaats 8
3068 JL Rotterdam

Donderdag
10.30-12.45

BOO

Spaanse les

19.30-21.30

Apollozaal

Popkoor Plus Koorrepetitie

19.30-21.30

Neptunus

Taples

20.00-22.00

Taurus

Capella Rotterdam koorrepetitie

Fitness

Romeynshof.

Vrijdag
10.00-11.00

In verband met de coronaproblematiek kunnen de tijden incidenteel afwijken.
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