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van, voor en door bewoners

Bij de voorplaat
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NIEU
Op de voorplaat
ziet u de sneeuwpret die de mensen in de eerste
helft van februari
hebben beleefd.
Er was tijdens die
koude periode
zelfs sprake van dat er een Elfstedentocht zou
kunnen worden gereden.
Dit was voor mij aanleiding om na te kijken hoe-

veel Elfstedentochten er in februari zijn geweest.
En wat blijkt, de meeste tochten zijn in februari
geweest, namelijk negen. In januari zijn er zes
geweest en één tocht is al in december geweest,
de tocht uit 1933.
Na deze koude periode kwam vervolgens zeer
zacht en mooi weer zodat de mensen er volop op
uit trokken. Dan verlangen we met ze allen naar
het voorjaar en de zomer. Echter … maart roert
zijn staart en april doet wat hij wil.
Jan Kluiters
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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
heeft waar mogelijk alle medewerkers, copyrights en rechten gerespecteerd. Als hierbij rechthebbenden niet zijn genoemd
dan bieden wij bij voorbaat hier voor onze excuses aan.
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Dit is de eerste uitgave van het jaar 2021, het jaar waarin wij hopelijk van het coronaspook verlost gaan worden. Helaas is het nu
nog niet zover en zijn wij aan de laatste, misschien wel zwaarste
loodjes begonnen. Hou allemaal nog even vol!
Als het goed is hebben wij de verspreiding van Ommoord Nieuws
volgens planning kunnen verzorgen. Mocht dit om de inmiddels
welbekende redenen niet gelukt zijn, dan hopen wij dat de vertraging niet al te groot is geworden.
In dit coronatijdperk ervaren wij dat wij in Ommoord gelukkig gezegend zijn met een ruime groene leefomgeving en een heel actief
vrijwilligersnetwerk. Vrijwilligers die in alle mogelijke situaties actief zijn en blijven om het leven in Ommoord fijn te houden.
In deze uitgave daarom extra aandacht voor alle werkgroepen die
actief zijn onder de BOO-paraplu en ook andere vrijwilligers die
zich op vele fronten met het welzijn voor jong en oud in de wijk
bezighouden.
Tot slot, alle werkgroepen en organisaties kunnen altijd nieuwe
vrijwilligers gebruiken, ook de BOO komt graag in contact met
nieuwe, bij voorkeur jonge bewoners die zich actief willen inzetten voor een fijne, leefbare woonwijk. Dit hoeft echt niet veel tijd
te kosten. Ook ideeën zijn van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de BOO, mail
naar Info@BOO.nl en wij zullen u graag de benodigde gegevens
verstrekken of in contact brengen met de verschillende groepen/
organisaties.
U kunt ons ook volgen op Facebook of de periodieke digitale
nieuwsbrieven ontvangen. Stuur uw verzoek hiertoe eveneens
naar Info@BOO.nl onder vermelding ‘registratie nieuwsbrief’.
En wanneer het weer mogelijk is kunt u ook altijd voor alle mogelijke informatie (werkdagen tussen13.30 uur en 15.30 uur) langskomen bij het INFO-punt van de BOO (Bewoners Organisatie Ommoord) in de Romeynshof.
Wellicht nog ten overvloede..... uw mailadres zal ALLEEN worden
gebruikt voor toezending van de digitale nieuwsbrief.

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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De Bewoners Organisatie Ommoord
kortweg de BOO genoemd houdt zicht al bijna 50
jaar bezig met behartigen van de belangen van de
inwoners van Ommoord. Dit alles doen wij met
60 vrijwilligers. De vrijwilligers zijn in diverse
werkgroepen actief die hieronder nader worden
toegelicht. De organisatie heeft een dagelijks
bestuur dat bestaat uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Daarnaast is er een algemeen bestuur dat regelmatig bijeenkomt.
Werkgroepen
4

Informatiepunt (Romeynshof)
Ons informatiepunt is dagelijks geopend en heeft
een inloopspreekuur. Hier kunt u terecht met al
uw vragen over Ommoord of over uw persoonlijke situatie. U vindt hier o.a. folders over de Wijktuin, Ommoordse Veld, Historische vereniging,
enz. Kom naar het spreekuur.
Ommoordse Veld
Deze werkgroep is ontstaan om de belangen van
het Ommoordseveld te behartigen en is toen
een samenwerking met de BOO aangegaan. In
voorjaar en zomer worden iedere maand concerten georganiseerd, die vrij toegankelijk zijn voor
publiek. Daarnaast zorgt deze werkgroep ervoor
dat het beheer van het veld door de gemeente
goed wordt uitgevoerd en hebben zij onder meer
gezorgd voor informatieborden, het planten van
fruitbomen, tevens organiseren zij ieder jaar excursies door het gebied.
Wijktuin
Verscholen tussen de flats ligt Ommoords trots,
de wijktuin. Al meer dan 49 jaar verzorgen onze
vrijwilligers het onderhoud van deze tuin, zij zijn
hier iedere woensdagmiddag en doen dit in samenwerking met de afdeling Stadsbeheer van de
gemeente.

De wijktuin herbergt inmiddels een unieke flora
en fauna.
Opzoomeren
Deze werkgroep geeft advies aan de Opzoomeraars in onze wijk. Tevens zorgen zij voor uitbetaling van de aangevraagde subsidies. Onze aanpak
is zo succesvol dat Ommoord, op gebied van Opzoomeracties de meest actieve wijk in Rotterdam
is en onze aanpak door de gemeente in andere
wijken wordt gepromoot.
Redactie
De BOO geeft 3 maal per jaar een eigen blad uit
genaamd Ommoord Nieuws. Hierin verspreiden
wij nieuws over de wijk en de omgeving.
Daarnaast geven wij ook een digitale nieuwsbrief
uit waarop u zich kunt abonneren door mail te
sturen naar info@boo.nl met het onderwerp ‘digitale nieuwsbrief’. Ook heeft de BOO haar eigen
Facebookpagina onder naam Ommoord Nieuws.
Voor al deze werkgroepen zoeken wij vrijwilligers. Zie voor de functies de volgende bladzij.

Vacatures
De Bewoners Organisatie Ommoord werkt vanuit
de Romeynshof aan het belang van een goede en
leefbare wijk voor al haar bewoners en doet dit
met vele vrijwilligers in diverse werkgroepen.
Wij zoeken voor versterking van onze actieve en
betrokken organisatie:
1. bestuursleden die meedenken over het te voeren beleid
2. een vicevoorzitter die na een inwerkperiode de
huidige voorzitter gaat vervangen en dan leiding
geeft aan de organisatie
3. een administratief medewerker/ster die met
onze secretaris gaat samenwerken
4. medewerkers voor de Wijktuin die op woensdag meewerken aan het onderhoud
5. een toekomstig penningmeester die na een inwerkperiode ook het Opzoomeren begeleidt
6. Medewerkers voor de werkgroepen:
Informatiepunt
Redactie Ommoord Nieuws
Redactie Facebook
Redactie Nieuwsbrief
Huurdersoverleg
Overleg A16
Woonmillieu, luchtkwaliteit en geluid
Marketing
waarbij alle functies een tijdsbeslag van enkele
uren per week vragen.
Uw belangstelling voor een van deze vrijwilligersvacatures kunt u sturen naar het e-mailadres
info@boo.nl waarna wij u graag uitnodigen voor
een kennismaking
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Wat doet de Bewoners Organisatie
Ommoord voor de wijk?
Verni

Wat doen de vrijwilligers voor de bewoners?
De vernieuwde website is
één van de communicatiemiddelen van de BOO.
U zult hier geen nieuwsberichten aantreffen, die
staan op onze Facebookpagina. Maar wel alle
relevante informatie en
adressen van de wijk Ommoord. De activiteiten
van onze vrijwilligers zijn
apart per pagina weergegeven, bereikbaar met
één klik vanaf de voorpagina. Onderdeel van deze
vernieuwing is ook een
apart blog voor de werkgroep het Ommoordse
Veld met daarin een
aparte agenda voor de
zomerse concerten in de
hooiberg.
Brengt u eens een bezoek
aan onze website en u
krijgt een goed beeld van
wat alle vrijwilligers in
uw wijk voor u doen.

web
e
d
w
eu

site

website: https://www.boo.nl Blog: https://omoordseveld.boo.nl

Waar iedere dag een avontuur is
Wij zijn Scouting Die
Katinka’s. Onze scoutinggroep is al 50 jaar
gevestigd in Ommoord
en de afgelopen 40 jaar
zitten we aan de Ommoordseweg 87. Iedereen die in Ommoord woont
of werkt heeft onze houten chaletbouw langs
de President Rooseveltweg wel zien staan, maar
misschien weet u niet dat daar Scouting Die Katinka’s en bso De Kleine Jungle zijn
gevestigd.
Vele duizenden kinderen uit de
wijk en omgeving zijn in de lange
geschiedenis lid geweest van onze
scoutinggroep en hebben meegedaan aan leuke en spannende
weekenden, kampen en overige
activiteiten waar zij goede herinneringen aan koesteren. Zij hebben
vele vaardigheden geleerd en er
zijn vriendschappen en huwelijken ontstaan. Ook
de huidige kinderen uit de wijk weten ons te vinden en komen iedere week met veel plezier naar
scouting Die Katinka’s.

Wij zijn met de tijd meegegroeid
maar hetzelfde blijft dat je mag
zijn wie je bent. Respect hebben voor elkaar, samen spelen en
avonturen beleven, en vooral veel
plezier hebben zijn nog even belangrijk. Iedere week staat de vrijwillige leiding
klaar om dit mogelijk te maken.
Vaak komt de leiding uit onze jeugdleden die hun
eigen goede ervaringen doorgeven op een manier
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die bij deze tijd past.
Natuur, milieu en klimaat staan bij onze scoutinggroep hoog in het vaandel. Wij proberen wij
hier spelenderwijs veel aandacht aan te geven.
Als leiding dragen wij ook zoveel mogelijk ons
steentje bij aan duurzaamheid.
Dit jaar bestaat onze scoutinggroep 75 jaar en wij
hopen dat te vieren in september. Nieuwsgierig
geworden of meer weten? Ga naar onze website
www.die-katinkas.nl.
Wij hopen nog vele jaren onze activiteiten voor te
zetten voor de kinderen in Ommoord,
samen met al onze
vrijwilligers, de bewoners van Ommoord en alle andere
maatschappelijke
instanties.

Nieuws vanuit Ergo
Bijna een jaar geleden zijn wij binnen ERGO begonnen met het uitsturen van coronavragenlijsten naar al onze deelnemers. Inmiddels zijn de
eerste resultaten gepresenteerd en blijkt dat 1 op
de 5 Nederlanders zorg heeft gemeden ondanks
dat zij medische klachten hadden. Van deze groep
mensen heeft ruim een derde klachten die kunnen passen bij een ernstige onderliggende ziekte.
Wilt u meer weten over de resultaten van dit onderzoek en andere onderzoeken uit ERGO? Kijk
dan op onze website www.ergo-onderzoek.nl.
8

In samenwerking met het Alzheimercentrum van
het Erasmus MC organiseert ERGO in mei een
online webinar over nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van Alzheimeronderzoek. Onderdeel
hiervan is een update over het PET/CT onderzoek
binnen ERGO waarbij wij de rol van het amyloïde
eiwit in het ontstaan van Alzheimer bestuderen.
Alle geïnteresseerden kunnen zich inschrijven
voor de webinar. Houd onze website www.ergo-

Een hospice voor Ommoord!
Dan is ons hospice dé plek voor jou!

onderzoek.nl de komende weken in de gaten voor
meer informatie en een definitieve datum.
Wij zoeken enthousiaste ERGO-deelnemers voor
ons deelnemerspanel! Bent u ERGO-deelnemer en
lijkt het u leuk om mee te denken over nieuwe
onderzoeken binnen ERGO? Meld u dan aan via
ergo.epi@erasmusmc.nl
Door de coronamaatregelen is het ERGO onderzoekscentrum nog steeds gesloten. Achter de
schermen zijn wij bezig met de voorbereidingen
van een nieuwe onderzoeksronde. Bent u deelnemer uit ERGO Plus of ERGO Jong? Dan krijgt u
van ons een uitnodigingsbrief zodra de maatregelen versoepelen. Wij
hopen u snel weer
te mogen verwelkomen!

Nog even en dan heeft Ommoord een eigen
hospice: Hospice IJsselPolder. Het pand aan de
Thomas Mannplaats is in de afgelopen maanden grondig onderhanden genomen en wordt nu
ingericht als bijna-thuis-huis met een warme,
huiselijke sfeer.
In Hospice IJsselPolder kunnen mensen in de
laatste levensfase het leven op geheel eigen wijze
afronden. De bewoner heeft de regie. Het team
van IJssel- Polder biedt aandacht en ondersteuning waar gewenst en waar nodig.
Eind april of begin mei 2021 opent dit huis van
warmte en aandacht de deuren voor bewoners.
Een zorgteam van professionals en vrijwilligers
staat in de startblokken om de toekomstige bewoners te omringen met liefde, kennis en kunde.
In IJsselPolder wordt er alles aan gedaan om leven toe te voegen aan de dagen als er niet veel
dagen meer toe te voegen zijn aan het leven.
Hospice IJsselPolder maakt samen met Hospice
IJsselThuis (in Nieuwerkerk aan den IJssel) en
Hospice IJsselOever (in Capelle aan den IJssel)
deel uit van de Stichting IJsselHospices.
Werken in een hospice: een unieke ervaring
Word jij ook zo gelukkig van iets doen voor een
ander? Hou je van sociale contacten en nieuwe mogelijkheden en krijg je voldoening vanuit
waardering?

Kookvrijwilliger
(inzet: minimaal eenmaal per twee weken)
Vind je kleine, smaakvolle gerechtjes maken een
genoegen, voor anderen koken een plezier, liefdevol presenteren een vanzelfsprekendheid en
spreekt ‘koken vanuit je hart’ je aan?
Word dán kookvrijwilliger in Hospice IJsselPolder!
Onze bewoners geven aan waar zij trek in hebben. Als kookvrijwilliger haal je de boodschappen
daarvoor in huis en bereid je de maaltijd. Soms is
dat een uitgebreide maaltijd, soms een eenvoudige, soms gaat het alleen om de geur- en smaakbeleving. Als kookvrijwilliger draag je eraan bij dat
het ogenschijnlijk gewone heel bijzonder wordt!
Zorgvrijwilliger
(inzet: een- à tweemaal per week)
Als zorgvrijwilliger bied je onze bewoners tijd,
aandacht, liefde, warmte, nabijheid of juist distantie. Je wilt ‘er-zijn’! Samen met de andere vrijwilligers zorg je ervoor dat ons huis een thuis is.
Je opent je hart, je ontvangt dankbaarheid en je
bent getuige van mooie momenten waarop het
leven intens beleefd wordt!
Meer informatie:
Anita Akkermans (aakkermans@hospiceijsseloever.nl)
of Wendy Engelen (wendy@marlo.nl).
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Ommoord verjongt. De generatie die 50 jaar geleden eerste bewoners waren van Ommoord gaat
steeds meer plaats maken voor jongeren. Er wordt wel eens geklaagd dat er in Ommoord niet
veel te doen is voor de jeugd, maar dat blijkt wel mee te vallen. Reden om daar in deze editie van
Ommoord Nieuws aandacht aan te besteden.
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Kinderboerderij de Blijde Wei (Stichting
Natuurstad),
Het centrale punt als het gaat om activiteiten voor jeugd in de natuur. Op de
boerderij komen kinderen in contact met
dieren, er is een (water)speeltuin. Er zijn
speurtochten.
Daarnaast zijn er activiteiten als hutten
bouwen in de zomervakantie, en Ecokids
is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar, die het
leuk vinden om 6 woensdagmiddagen actief buiten bezig te
zijn op kinderboerderij De Blijde Wei
en de schooltuin in
Ommoord.
Speciaal voor de
wat oudere jeugd
en jongvolwassenen is er op de Blijde Wei Geocaching.
Dit is een eigentijdse vorm van een
speurtocht, waarbij een ‘schat’ gevonden
moet worden. Inloggen met je mobiele
telefoon, de info hangt aan de hooiberg
met het kantoor.
In de bibliotheek in de Romeynshof zijn
boeken te lezen, te lenen of aan te vragen, gewoon voor leesplezier, voor een
studie of een hobby. Je kunt er ook internetten.

“Illustration: Designed by pch.vector / Freepik”

Op woensdagmiddag van 14.30-15.00 uur
is er een voorleeshalfuurtje voor kinderen van 3-6 jaar. In de Kinderboekenweek
zijn er altijd activiteiten, daarnaast zijn
er soms workshops en voorstellingen.
Veel activiteiten zijn voor de basisschoolleeftijd, maar er zijn ook gamemiddagen
voor 12+.
De SKVR (Stichting voor kunstzinnige
vorming en muziek) verzorgt vanaf 4 jaar
(t/m 99 jaar) lessen in dans, toneelspelen, beeldend werken en muziek (zang)
in de Romeynshof. Hier kun je bijvoorbeeld gitaar of dwarsfluit leren spelen.
Kleuters vanaf 4 jaar kunnen al terecht
bij kleuterdans. Van 6-12 jaar kun je je
bekwamen in klassiek ballet of je uitleven in het moderne urban dance.
Ook bij Popschool Ommoord op de Hesseplaats kun je diverse instrumenten
leren spelen, daarnaast zijn er dj-lessen,
zanglessen en bandlessen.
Telekids musicalschool,
voor kinderen van 4-14
jaar in het
Huis van de
Wijk
Ommoord,
op zondag.

Partner van de ‘RTL/RTL Telekids-familie’
dit geeft speciale kansen en vele leuke
extra’s voor de leerlingen. Het doel is
dat alle kinderen en jongeren, hoe jong
of oud, ongeacht waar vandaan en met
welke talenten dan ook, deel uitmaken
van een grote musicalproductie met alles erop en eraan. Een onvergetelijke
ervaring.
Divergent movements is een dansstudio aan de Vlambloem 129. Professionele
docenten geven les in verschillende moderne dansstijlen als hiphop, breakdance
en freestyle. Er zijn lessen op drie niveaus, van beginners tot gevorderd. Voor
alle leeftijden, maar toch voornamelijk
gericht op 12+.
Tekenpraktijk
Turkoois aan
de Passiebloem. Bij Tekenpraktijk
Turkoois kun
je terecht
voor tekenlessen of leuke,
creatieve
workshops. Een aantal ideeën: collages,
lessen voor pubers, sprookjes, workshops Hundertwasser. De lessen zijn geschikt voor iedereen, van jong (vanaf 5
jaar) tot oud.
Teken & Schilderlessen bij Marieke de
Koning. Tijdens de lessen op de woensdagmiddag deelt Marieke de Koning haar
passie voor tekenen en schilderen met

kinderen.
Voor de
jongsten
vooral spelenderwijs.
Oudere
kinderen
leren anders kijken naar voorwerpen en
verdiepen zich meer in beeldende aspecten. Marieke heeft op vrijdagavond een
tekenclub speciaal voor jongeren van 1218 jaar. Lessen voor kinderen worden als
het nodig is vergoed door het Jeugdcultuurfonds.
Scouting Die Katinka’s, biedt voor jongeren elk wat wils: sportieve dingen,
avontuur beleven, vuur maken, expressie uiten, hutten bouwen en vooral veel
lol maken met je vrienden en vriendinnen? Ga maar een keertje kijken bij Die
Katinka’s.
Speeltuin Ommoord is gelegen aan de
Einsteinplaats. Iedere woensdagmiddag
is er een leuke activiteit in de speeltuin,
knutselen, dansworkshops, kledingpimpen, stoepkrijten, sport- en spelactiviteiten.
Buurtwerk organiseert diverse activiteiten voor kinderen en jongeren, daarover
meer in het stukje van Buurtwerk.
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Toen kwam Koning Winter toch nog
even langs
En ineens was er een lichtpuntje, geschonken
door moeder natuur.
Het was het winter, het begon met een flink pak
sneeuw dat alles een ander aanzicht gaf.

Na de sneeuw volgde spoedig de ‘Vorst’ zelf, ‘Koning Winter’ was duidelijk in de Lage Landen gearriveerd.
Hoewel dit altijd vervelende gevolgen heeft voor
mensen die slecht ter been zijn en voor sommige
beroepen, overheerst toch de blijheid.
Voor de jeugd was er voor het eerst in de lange
coronaperiode een mogelijkheid om zich in de
buitenlucht uit te leven.
Vervelende situaties zijn hierbij, op uitzondering
van wat sneeuwballen die tegen ruiten werden
gegooid, uitgebleven.
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De heuvel aan de President Wilsonweg veranderde al snel in een lokale wintersportlocatie waar
jong en oud met alles wat maar enigszins als slee
kon dienen vanaf roetsjte.

En toen kwam het weekend
van 13 en 14 februari.
De Rotte/ Rottemeren, de
roeibaan in de Eendragtspolder, Bergse Plassen alles was
dichtgevroren met prachtig
zwart ijs. Dit was jaren niet
het geval en van vroeg tot
laat zocht de liefhebber het ijs op. Zijn bezoek
was in ieder geval een welkome afleiding voor velen, jong en oud.
Nu lonken de lente en de zomer en lijkt het eind
van een donkere periode letterlijk en figuurlijk in
zicht.
Hou allemaal nog even vol en steun elkaar waar
mogelijk.
Respecteer zoveel mogelijk alle adviezen en regels, ze zijn er echt niet voor niets.

Ouderenzorg door
Gezondheidscentrum Ommoord
Gezondheidscentrum Ommoord is een huisartsenpraktijk waar 11 huisartsen werkzaam zijn. Zij
worden ondersteund door praktijkassistenten,
praktijkondersteuners somatiek,praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg en praktijkverpleegkundigen ouderenzorg.
In dit gezondheidscentrum staan veel patiënten
ingeschreven waarvan een grote groep 75 jaar of
ouder is.
De ouderenzorg binnen gezondheidscentrum Ommoord staat hoog op de agenda. Eline SpeijerBoom, praktijkverpleegkundige ouderenzorg,
heeft hier samen met de huisartsen flink aan de
weg getimmerd met als doel de kwetsbare thuiswonende ouderen te begeleiden.
Sinds kort is collega Vanessa Boon ook betrokken bij de ouderenzorg. Samen met familie/man-

telzorg en betrokken disciplines ondersteunen
en organiseren zij de kwetsbare ouderen in het
vinden van passende zorg en begeleiding. Dit kan
zijn in de vorm van hulp bij dagelijkse levensbehoeften maar het kan ook zijn dat er vooral
adviezen gegeven worden over daar waar je de
juiste middelen of ondersteuning kan vinden.
De praktijkverpleegkundigen ouderenzorg werken, indien nodig, intensief samen met het
wijkteam, buurtwerk, thuiszorgorganisaties,
fysiotherapie en ergotherapie. Tevens doet het
gezondheidscentrum een beroep op de expertise
van een specialist ouderengeneeskunde die weke- 13
lijks in het centrum spreekuur houdt.
Het doel is goede zorg voor alle ouderen, verbonden aan gezondheidscentrum Ommoord, aansluitend op de wensen en behoeften van de oudere.
De kwaliteit van leven zoals de patiënt deze ervaart, staat hierbij voorop.
Foto: Mary Gerritse

Uit de Gebiedscommissie
Prins Alexander
Beste inwoners van Ommoord,
In dit artikeltje neem ik u mee met actuele zaken
in de wijk. Het wordt dus een opsomming, maar
dan bent u wel weer bijgepraat. Heeft u vragen,
dan weet u ons te vinden. De leden van de gebiedsommissie kunt u vinden op de gemeentesite
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/prinsalexander/ evenals een contactadres.
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Ontwikkelvisie Landschapspark De Rotte
Op dinsdag 11 mei a.s. komt in een informele bijeenkomst van de gebiedscommissie de Ontwikkelvisie Landschapspark De Rotte aan de orde.
Ommoord ligt aan de Rotte en het is dus van
belang dat bewoners geïnformeerd worden over
plannen en liefst daarbij berokken worden. Sowieso zou meer aandacht voor de Rotte goed
zijn.

februari jl. het programma besproken voor Prins
Alexander. https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rotterdams-weerwoord/. De bodem daalt verder, kijk maar naar het hoogteverschil tussen de
Rotte en de wijk.
We zitten steeds dichter bij het grondwater. Verder de verandering van het weer, verstening van
de omgeving en het diepst gelegen verstedelijkt
gebied. In de praktijk gaat het vooral om (gemeenschappelijke) tuinen, grote groengebieden
in de wijk en brandgangen die onderlopen. De
middenberm van de Prins Alexanderlaan heeft nu
een echte wadi! Dat kan een praktisch oplossing
zijn voor onderlopende groengebieden als tijdelijke wateropslag. Sowieso wordt er na gedacht
om tot een grote wateropslag te komen. Het gaat
erom water tijdelijk op te vangen en dan gecontroleerd weg te pompen.

De Stichting Plezierrivier De Rotte
Een belangrijke club in dat verband is de Stichting Plezierrivier De Rotte die zeer actief is maar
misschien nog niet zo bekend. In het bestuur zijn
inwoners van Ommoord goed vertegenwoordigd.
Kijk een op de site https://derotte.nl/.
Ook goed om te weten dat Rotterdam in het vorige college een programma heeft vastgesteld
om aandacht te besteden aan de drie grote binnenwateren van onze stad: de Nieuwe Maas, de
Rotte en de Schie. Meer vergroening en recreatie, maar vooral het water beter verbinden met
de stad. Eigenlijk was het water voor Rotterdam
vooral een werkplek en vergaten we de functie
van water voor haar inwoners. https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/programma-rivieroevers/

De Wijkagenda Ommoord
Ook heeft de gebiedscommissie recent de wijkagenda’s voor 2022 besproken waaronder die van
Ommoord. Eigenlijk moet een wijkagenda een
levend document zijn van en voor de inwoners
van een wijk. Helaas komt dat niet goed uit de
verf. De wijkagenda is nu een opsomming van
wat de gemeente denkt te gaan doen in de wijk.
Accent ligt op de buitenruimte, zorg en welzijn
maar nu ook op bv. waterbeheer. Dit moet echt
anders vindt de gebiedscommissie. Een uitdaging
voor het zg. bestuursmodel maar vooral voor het
nieuwe college. Een wijkagenda moet door bewoners worden opgesteld en er moet een stevig
budget zijn. Programma Oost toonde aan dat dat
echt helpt.

Weerwoord
Een ander thema is Rotterdams Weerwoord, het
programma om wateroverlast in stad en wijken
te voorkomen. De gebiedscommissie heeft op 2

Bezuinigingen op het OV
In de krant las u al over bezuinigingen op het ov.
De Vervoersregio Rotterdam komt met plannen
voor 2022.

G E B I E D S C O M M I S S I E

P R I N S

A L E X A N D E R

De gebiedscommissie wordt altijd om advies gevraagd. Let op de agenda van de GC zou ik zeggen. Overigens werden ons nu ruim drie jaar
geleden overwegbomen beloofd langs het hele
metrotracé i.v.m. de veiligheid en vlotte afwikkeling van het metroverkeer. Toch maar het volgende college?
De Romeynshof
Rond de Romeynshof is het eigenlijk nog steeds
stil. Wel wordt duidelijk dat op de huidige locatie aan woningbouw wordt gedacht. Gezien de
beschermde stedenbouwkundige status van Ommoord binnen de ruit zal het om lage bebouwing
gaan gelegen in groenpartijen.
Mogelijk dat in de bebouwing de Romeynshof 2.0
wordt ingebouwd. Het zal wel het derde college
worden op rij die verder mag denken en hopelijk
doen.
Renovatie Prins Alexanderlaan richting Ommoord
De renovatie Prins Alexanderlaan gelegen langs
de wijken Oosterflank en Het Lage Land is nu gereed met een echte wadi om het regenwater op
te slaan! De gemeente gaat nu werken aan het
wegvak tussen de Hoofdweg en Ommoord. Het
Inrichtingsplan (IP) komt naar de gebiedscommissie voor advies en inspraak. We houden u op
de hoogte.

op het Ommoordse Veld als mogelijk evenemententerrein. De gebiedscommissie was daarop
tegen. In de beantwoording hield de wethouder
toch een slag om de arm. Nu in coronatijd lijkt
het geen directe actualiteitswaarde te hebben,
maar waakzaamheid is en blijft geboden.
Ten slotte bomen in Ommoord
De wijk is alweer van enige jaren her. De destijds
geplante bomen helaas ook. Er vallen er wel eens
spontaan om. Dat mag natuurlijk niet. De gemeente heeft een zorgplicht ook als het om onze
bomen gaat. We zijn in gesprek met Stadsbeheer
over planmatig onderhoud en een betere communicatie met bewoners.
Ik wens u,,mede namens de collegas uit de Gebiedscommissie, een mooie zomer toe.

Ron Davids
Lid Gebiedscommissie
Prins Alexander

Horecagebiedsplan Prins Alexander
De gebiedscommissie gaat weer het Horecagebiedsplan optellen voor 2022. Hierbij gaat het
om het aspect veilig. Moet er in een wijk, meer
of minder horeca zijn of kan het zo blijven? Meer
smaken zijn er niet.
Het Ommoordse Veld
U weet dat het college het oog had laten vallen

Foto: website Gemeente Rotterdam
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Speelveldjes bij u in de buurt

Heide en Bessenbuurt
Daalheide
Callunapad
Kraaiheide
Struikheide
Rijsbes
Elsbes

Klaverbuurt
Rode Klaver

Varenbuurt
Hertshoornvaren
Steenbreekvaren

En rondom langs de buitenkant van de hele wijk
trapveldjes - basketbal- hockey- en tennisveldjes

In de binnenring
Briandplaats – Albert Camusplaats – Boris
Pasternakstraat
Speeltuin Ommoord aan de Einsteinplaats
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Rozenbuurt
Bottelroos
Theeroos

Mos en Brembuurt
Hoorntandmos
Kruipbrem

Bloembuurt
Trompetbloem
Lentebloem
Teunisbloem

NW Ommoordseweg
Speer/Doornbuurt
Scharlakendoorn

“Illustration: Designed by pch.vector / Freepik”

Grasbuurt
Fioringras
Kamgras
Fakkelgras
Grasbuurtpad

Kruidenbuurt
Geelkruid
Fluitekruid

17
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Rotterdam heeft als eerste stad in Nederland
sinds 2020 een Sportspullenbank. De
Sportspullenbank zamelt goede gebruikte sportkleding en sportmaterialen in en verdeelt
deze weer onder volwassen en jeugdleden van
sportverenigingen in de wijk.
Bij sportmaterialen kun je denken aan schoenen,
beschermers, sporthandschoenen,
hockeysticks etc. Als er onvoldoende financiële
middelen zijn om de materialen zelf aan te schaffen, helpen we samen op deze manier. Iedereen
kan op die manier gemakkelijker lekker meesporten en we recyclen ook nog eens sportmaterialen.
Het Huis van de Wijk Ommoord is één van de locaties van de Sportspullenbank. Heb je sportkleding en sportmaterialen die je wilt inleveren of
ben je op zoek naar sportkleding of -materialen?
Neem dan contact met ons op! Wij zijn bereikbaar op nummer 010-4553799.

Hebt u hulp nodig met financiën/administratie,
dan kunt u ondanks de coronamaatregelen nog
steedsafspraken met Checkpoint maken. U kunt
contact met ons opnemen via de onderstaandecontactpersonen, zodat we een afspraak met
u kunnen inplannen. Afspraken in Huis van de
WijkOmmoord vinden plaats op woensdag tussen
12:00-15:30 uur.
Bel alleen als de nood hoog is, aangezien we officieel nog steeds in een lockdown zitten. Probeer
in eerste instantie de hulpvraag op te lossen met
kennissen, vrienden en/of familie. Telefonisch
contactkan natuurlijk altijd.
Wij bieden hulp bij: financiën en administratie, overheidsbrieven, kwijtscheldingen, DigiD
aanvragen,vragen over uitkeringen en vragen
over sollicitaties. Wilt u een afspraak maken,
neemt u dan contact opmet:
Eric Scheelbeek: dinsdag t/m vrijdag van 09:0016:00 uur, tel. 06-57757260
Tom Boxman: maandag en vrijdag van 09:00-17:00
uur, tel. 06-13777447
U vindt het Huis van de Wijk Ommoord aan de
Sigrid Undsetweg 300 in Ommoord.

U vindt het Huis van de Wijk Ommoord aan de Sigrid Undsetweg 300 in Ommoord.

Ben jij tussen de 13-18 jaar en wil jij leren om gezonde en lekkere gerechten te maken? Meld je
dan aan voor onze kook- en bakworkshop waarbij
stap voor stap wordt uitgelegd hoe je gemakkelijk een gezond en superlekker gerecht in elkaar
kunt zetten!
Wanneer en waar?
Elke dinsdag: Tussen 15.00-16.00 uur
gratis pakket met ingrediënten
ophalen in Huis van de Wijk Ommoord,
Sigrid Undsetweg 300
Vanaf 17.00 uur
kookfilmpje op Instagram
youngbuurtwerk
Voor meer informatie en aanmelden: neem contact op met Gina: tel. 06-22866884,
e-mail: gina.anches@buurtwerk.nl

Ben jij het thuis zitten ook zo beu en wil jij jezelf
uitdagen? Kom dannaar onze Fit Challenge!
Wanneer?
Elke donderdag van 16:00 tot 17:00 uur
Waar?
Anatole Franceplaats, Rotterdam-Ommoord
Neem contact op met Omar of Farid voor meer
informatie ofinschrijving:
Omar: tel. 06-12879466, e-mail: omar.zaroual@
buurtwerk.nl
Farid: tel. 06-83010170, e-mail: farid.salihi@buurtwerk.nl

Houd jij van dansen? Dan is Dance Stars echt iets
voor jou! Tijdens de online danslessen leer je de
gaafste dance moves. Deze lessen wil jeecht niet
missen, dus zorg dat je erbij bent. Het is ook nog
eens helemaal gratis!
Wie?
Voor jongens en meiden van 8-16 jaar
Waar?
Online via Instagram: youngbuurtwerk
Wanneer?
Iedere woensdagmiddag van 17:00-18:00 uur.
Heb je vragen? Bel dan met Gina:
tel. 06-22866884, snapchat ginabuurtwerk,
e-mail: gina.anches@buurtwerk.nl.
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Kunst in Ommoord
Kunstconcours 2020 “Corona”
De Vereniging Kunstkring Prins Alexander blijft
naarstig proberen er wat van te maken in deze
covid-19 pandemie. De Kunstcafé-avonden in de
Ommoordse Schalm zijn nu al een jaar niet gehouden. Met allerlei, vooral ook digitale, acties
proberen we met de leden contact te blijven houden. Het Kunstatelier Einstein, onder in de Ommoordse Einstein-knikflat, wordt nu elke maand
voorzien van een nieuwe etalage. De naam is
omgedoopt tot Kunstwinkel Puur, nu er voorlopig geen kans meer lijkt te zijn op een pop-up20 winkel zoals we in de Binnenhof hadden. Bij de
Einsteinplaats lopen er, in deze bizarre tijd, veel
extra wandelaars langs, die we zo kunnen laten
genieten van de kunst van onze leden. Een beetje
extra fleurigheid in Ommoord. Er komen ook naar
de kunstenaars veel
reacties
terug. Dat
maakt het
leven voor
iedereen toch
weer iets
draaglijker.
Vorig jaar
hebben
onze leden
gewerkt
Betty Braunstahl
aan kunst voor het jaarlijkse Kunstconcours. Een
wedstrijd, waarbij iedereen rond een thema een
nieuw kunstwerk maakt en een deskundige jury
de drie hoogst scorende bepaalt. De nummers 1, 2
en 3 vallen in de prijzen. In maart 2020 kozen we
voor het thema ‘Corona’, vanuit de gedachte na
de pandemie in 2021 een kunstzinnige terugblik
te geven op de pandemie, die dan wel op haar retour zou kunnen zijn. De pandemie is er echter

helaas nog in volle hevigheid. Het plan was alle
kunstwerken vanaf 1 januari 2021 te exposeren
in de Ommoordse Molshoop. In januari, mocht
het niet. In
februari ook
niet en ook
de nieuwe
datum in
april hebben
we al moeten schrappen. Eigenlijk
willen we de
leden oproepen voor een
nieuwe uitdaging voor
het Kunstconcours 2021
Herman Schouwenburg
met als thema ‘Water’. Maar eerst is er nog de vraag: ‘hoe
exposeren we Kunstconcours 2020 Corona?’
Zodra de Ommoordse Molshoop weer vrij en toegankelijk gebied is, gaan we meteen de kunstwerken ophangen. Ondertussen proberen we een
digitale expositie te maken. Speciaal voor Ommoord Nieuws hier vast een paar van de kunstwerken als preview.

Thea Meekers

Internationale kunst vanuit Ommoord.
In Kunstwinkel PUUR, onder in de knik van de
Einsteinflat, worden maandelijks nieuwe etalages
met kunst ingericht. Er is veel belangstelling voor
nu bewoners in hun vertier worden beperkt tot
een rondje wandelen. In de maand maart zien we
er heel speciale kunst van Rob Scheuierman. Hij
maakt tekeningen en schilderijen. Zijn werken
van popartiesten zijn internationaal befaamd.
Zijn `Prince` hangt in Zweden aan de muur. Ook
zijn verschillende werken met Amy Winehouse,
Rhianna en Tina Turner zijn gewild. In de Kunstwinkel deze keer een gevarieerd overzicht van
werken van Rob met interpretaties van Picasso
en Van Gogh. Ook een paar van zijn rode lippen,
die ook internationaal geliefd zijn. Rob Scheuierman is vier jaar geleden, na een hele lange pauze
weer begonnen met tekenen en schilderen. Rob
is lid van Kunstkring Prins Aleander. In de andere
etalages ziet u werk van drie bekende Ommoordse kunstenaressen Els Mulder, Thea Meekers en
Sonja Hulstkamp.

Prins Alexander, kijk op onze website
http://kunstkringalexander.nl/
Voortgang van de actie De Nieuwe Kip.
Voor Stichting De Witte Bollen wordt het jaar
2021, het jaar van de Nieuwe Kip. Nog twee kunstenaars strijden om de eer om deze te mogen
maken. Grotere subsidiegevers zijn aangeschreven en enkele hebben reeds toegehapt, zoals
Stichting Volkskracht. Bewoners van Ommoord
storten bedragen naar rekening NL32 INGB
0006 0542 81 t.n.v.
Stichting De Witte Bollen om te
realiseren dat de
bijdrage van bewoners zeker 10%
van de kosten opbrengt. We staan
al op bijna 8%,
dus dat gaat de
goede kant op.

Vereniging Kunstkring Prins Alexander
Wilt u lid worden van de vereniging Kunstkring

Etalages van Kunstwinkel Puur: Met werk van Thea Meekers,
Rob Scheuierman, Sonja Hulskamp en Els Mulder.
Deze foto’s zijn gemaakt door fotograaf Leen van der Stek (Lid
van de Kunstkring Prins Alexander)

Sonja Hulstkamp

Rob Scheuierman
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Vrijwilligers bij de EHBO-vereniging
In gesprek met Charles Tangerman, bestuurslid
De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor
EHBO heeft sinds 1961 een afdeling TerbreggeOmmoord die bijeenkomt op de Anatole Franceplaats in Ommoord.

Vrijwilligers bij SV Ommoord

festiviteiten op winkelcentrum Zevenkamp vindt
hij het leukste. De EHBO’ers komen dan in herkenbare professionele EHBO-kleding en nemen allerlei
materieel mee: een tent, een rolstoel, een brancard, een aed en verbandmiddelen. Meestal blijft
het bij kleine ongelukjes, een splinter in de hand
of een schaafwond, maar het is fijn als er professionele hulp is.
De afdeling heeft nu 30 leden maar zou er graag
nog minstens een tiental bij hebben. Als u belangstelling heeft, vindt u op de website van de
KNV EHBO afd. Terbregge-Ommoord, ehbo-ommoord.nl, alle informatie en de contactgegevens.
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Het hoofddoel is het opleiden van vrijwilligers die
in hun eigen omgeving als EHBO’er actief kunnen
zijn of ook hun diensten verlenen bij evenementen in de omgeving. De opleiding wordt afgesloten met een examen dat wordt afgenomen door
Het Oranje Kruis. Elk jaar zijn er acht avonden
om theorie- en praktijkkennis op peil te houden.
Er zijn ook cursussen speciaal gericht op EHBO
bij kinderen of op reanimatie. Er hangen overal
steeds meer aed’s maar wanneer gebruik je die en
wanneer doe je hartmassage en beademing.
EHBO-vrijwilligers in de buurt zijn belangrijk. Als
er ongelukken gebeuren is het geruststellend als
er iemand is die weet wat er gedaan moet worden tot de ambulance komt. In de 60 jaar dat de
afdeling bestaat hebben de vrijwilligers meerdere
levens gered. Dat heeft Charles persoonlijk nog
niet meegemaakt, maar wel heeft hij eerste hulp
verleend bij grotere en kleinere ongelukken.
Dienstverlening bij evenementen zoals een rolstoelwandeltocht met de bewoners van Nijeveld of
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In gesprek met Thijs van Tilburg, Jan Tielen en GertJan Vlug
Sportvereniging Ommoord is ontstaan uit fusies
van diverse clubs waarvan de oudste opgericht
is in 1921. Daarom viert de voetbalvereniging dit
jaar het honderdjarig bestaan. Misschien draait
het er door corona op uit dat volgend jaar het
101-jarig bestaan gevierd wordt.
Bij SV Ommoord maakt het niet wat je spelniveau, je opleiding of je achtergrond is, iedereen
is even belangrijk. Elke donderdagavond is clubavond voor leden en vrijwilligers. Gezelligheid
en saamhorigheid staan daarbij voorop, er wordt
altijd iets leuks gedaan.
Lid worden kan vanaf 6 jaar. Ook dames en meisjes kunnen terecht, er is een dameszaalvoetbalteam en twee enthousiaste meisjesteams.
Vrijwilligers zijn onmisbaar bij de vereniging, drie
ervan vertellen wat zij doen.
Thijs van Tilburg doet de Commissie Onderhoud,
die op maandag werkt aan schoonhouden en on-

derhoud van het complex. Daarnaast is hij er elke
zaterdag bij de wedstrijden.
Gert-Jan Vlug is van de Sponsorcommissie. Maar
daarnaast doet hij ook wel iets bij de Lustrumcommissie, de Kantinecommissie, de Onderhoudscommissie en zorgt hij voor de reclame en
de website.
Jan Tielen is al heel lang actief bij de club, eerst
als leider van het elftal van zijn zoon, later als bestuurslid en nu coördineert hij als erelid de jubileumcommissie. Op maandagochtend maakt hij ook
schoon.
Het vrijwilligerswerk doen zij met plezier. “Het is
hier altijd gezellig.” zeggen zij.
Nieuwe vrijwilligers zijn erg welkom. Vooral bij het
jaarlijkse internationale jeugdtoernooi, zijn er heel
veel nodig. Je kunt net zo veel doen als je wilt, een
paar uurtjes in de kantine staan of een hele week
aan het onderhoud werken. En het is altijd leuk.
Ook nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom.

10 jaar concerten in het Ommoordse
Veld, jeugdig talent gevraagd
Dit jaar organiseert de Werkgroep Ommoordse
Veld Open & Groen voor de tiende keer concerten
onder de kap van de hooiberg op De Blijde Wei.
Zoals altijd op de tweede zondag van de maand
van 15.00-16.00 uur, dus op 9 mei, 13 juni, 11 juli, 8
augustus en 12 september.
We kunnen deze concerten organiseren dankzij een subsidie van de gebiedscommissie Prins
Alexander. Zij ondersteunen ons bewonersinitiatief telkens van harte. Wij zijn blij dat zij er zijn!
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Vorig jaar konden we vanwege de coronamaatregelen pas starten na 1 juli. En we moesten ons
aan een streng coronaprotocol houden wat een
hoop extra werk betekende. Uiteindelijk heb-

In het Ommoordse Veld valt altijd
wat te beleven

ben we vier leuke concerten kunnen organiseren
door in september een extra datum in te lassen.
Misschien kunnen we ook nu nog niet starten in
mei, maar dan gaan we weer improviseren. We
hebben ervaren dat het publiek heel blij was dat
er weer concerten mogelijk waren en daar doen
we het voor.
Om speciale aandacht te geven aan ons 10-jarig
jubileum willen wij een voorprogramma organiseren waarin jeugdig talent uit Ommoord de kans
krijgt zich te presenteren, zij kunnen tussen 14.30
en 15.00 uur een kort optreden verzorgen. Weet u
een jong talent dat wel eens voor publiek wil spelen, neem dan contact op met ons via
ommoordseveld@upcmail.nl.
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In de afgelopen twee jaar is de Werkgroep Ommoordse Veld vooral druk bezig geweest met het
ontwikkelen van de beleveniswijzer over het waterbeheer in het Ommoordse Veld. Wij hebben
heel veel positieve reacties gehad. Men vond het
mooi en iemand was verbaasd dat er zo veel te
vertellen was over het Ommoordse Veld. Van een
oud-medewerker van een hoogheemraadschap
kregen wij een mooi verhaal over het verschijnsel ‘kwel’ dat wij zeker ergens een plekje willen
geven. Wij gaan de informatie tweemaal per jaar
updaten. Mocht u nog op- of aanmerkingen hebben, dan ontvangen wij die graag op ommoordseveld@upcmail.nl
Als u er nog niet aan toe gekomen bent om de
website te bezoeken, raden wij u aan om eens
een kijkje te nemen op https://www.beleveniswijzer.nl/ommoordseveld/waterbeheer
Wij zijn begonnen met een volgend deel van de

beleveniswijzer, over de flora en fauna in het gebied. We doen dit in samenwerking met het IVN.
De Werkgroep Ommoordse Veld en de BOO zijn
bezig met een extra wandelpad langs de tussenboezem. Er ligt van oudsher een halfverhard pad
wat door boeren gebruikt werd bij het bewerken
van het land. Dit kan een mooi natuurpad door
het grasland worden, een alternatief voor het
wandelen over de Rottekade. Denk er wel aan
dat honden hier niet los mogen lopen. Niet alle
hondenbezitters weten dat er plekken zijn waar
je hond mag loslopen en plekken waar dat niet
mag. In de weilanden mag een hond nooit loslopen, zeker niet nu het broedseizoen begonnen is.
Ook niet op alle paden mogen honden loslopen.
Er staan bordjes waar het wel mag, maar vindt u
dit niet duidelijk genoeg, kijk dan voor precieze
informatie op de kaart met uitlaatzones van de
gemeente Rotterdam https://www.rotterdam.nl/
wonen-leven/uitlaatzones/

Geschiedenis van kinderboerderij
‘De Blijde Wei’ Deel 2
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Tegelijk met perceel 16 (later huisnummer 435)
ging op 20 maart 1875 perceel 17 (later huisnummer 436) onder de hamer in het ‘Algemeen Verkooplokaal’ aan de Oostsingel (later Goudsesingel). Adrianus Zuring (1845-1924) was de eerste
eigenaar. Na
de oplevering van de
boerderij en
opstallen
kon, het in
mei daarvoor
getrouwde
stel Adrianus
De gevelsteen
Zuring en Neeltje Vermeulen (1851-1911), medio
juli 1876 de boerenwoning betrekken. Op 30 juli
1876 werd de nog steeds aanwezige ‘eerste steen’
in de voorgevel geplaatst. Janus en Neeltje en
kregen drie kinderen. Het enige jongetje overleed
helaas na drie maanden. Het boerenbedrijf rendeerde redelijk.
Op 16 oktober 1916 verkocht Janus het ‘bouwmanshuis met erven, schure en opstallen’ voor
een bedrag van 38.000 gulden aan Maarten Dijkshoorn (1848-1930). Maarten was sinds 1872 gehuwd met Lijdia Hoogenboezem (1851-1920).

Maarten was van 1887 tot 1927 wethouder te
Hillegersberg. Naast genoemde boerderij bezat
hij onder meer het boerenbedrijf aan de Ommoordseweg 262. Maarten en Lijdia hebben nooit
in de Prins Alexanderpolder gewoond. Eerst
woonden ze in de (Bergse)
Dorpsstraat, na 1866 in de
nog steeds bestaande Villa
‘Rozenberg’ aan de Straatweg 244. Het echtpaar
kreeg negen kinderen.
Waaronder Jan Nicolaas
Maarten Dijkshoorn Sr.
Dijkshoorn. Na het overlijden van Maarten ging het eigendom over op
zijn vrouw en later op drie van zijn kinderen.
Jan Nicolaas Dijkshoorn (1878-1944) trouwde in
1909 te Bergschenhoek met Geertruida Vaandrager (1887-1973) Vanuit Bergschenhoek vestigden
Jan Nicolaas en Geertruida zich in hetzelfde jaar
aan de Ommoordseweg 262. Het echtpaar kreeg
twee kinderen; Lijdia Dijkshoorn (1910-2006) en
Maarten Dijkshoorn (1914-2008). In 1938 kocht
Jan Nicolaas land en opstallen voor 26.000 gulden
van de overige erfgenamen (broers en zusters).
Na het overlijden van Jan Nicolaas is zijn vrouw
eigenaar van de Bergse Linker Rottekade 436. In
1957 verpacht zij dat land en opstallen voor fl.
1457,76 per jaar aan haar zoon Maarten Dijkshoorn.

Villa Rozenberg

Vanaf 1916 verpachtte de familie erf en opstallen.
Tot en met 1939 passeerden er vier pachters met
hun gezinnen. Met de laatste pachter ontstond
een conflict. Het kwam in 1939 zelfs tot een ontruiming. Met een gerechtelijk dwangbevel werd
de pachter gedwongen de boerderij te verlaten.
Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’

Hetzelfde jaar kwam Dirk Slob (1896-1980) met
zijn vrouw Jannigje van Genderen (1887-1998) en
kinderen vanaf de
Ommoordseweg 272
op de Bergse Linker
Rottekade 436 wonen. Dirk was boerenarbeider en in
Arie de Leede. Pachter van 1927
loondienst van de
t/m 1934
familie Dijkshoorn. Hij zorgde als bedrijfsleider
voor de koeien. Het hooien, oogsten en bemesten deed hij samen met zijn broer Hendrik Slob
en met Maarten Dijkshoorn zowel op de Bergse
Linker Rottekade 436 als aan de Ommoordseweg
262. In 1951 trok Dirk in een noodwoning op het
erf, ongeveer waar nu de speeltuin is. In 1970 vertrokken Dirk en Jannigje naar Nieuwerkerk aan
den IJssel.
In 1951 nam zoon Pieter Slob (1925-2003) het werk
van zijn vader over. Tot hij in 1967 naar Heerde
vertrok.
Omdat hun huis op de Ommoordseweg 262 gesloopt werd, zijn de leden van de familie Dijkshoorn op een zaterdag in november 1968 naar de
Linker Rottekade 436 verhuisd.
Nadat Pieter Slob vertrokken was, heeft de boerderij twee jaar leeg gestaan. Er moest
wel wat gewit en behangen worden.
De boerderij was in 1965 onteigend, de
familie kwam er dus als ‘huurder’ van
hun oude eigendom. De verhuizing ging
allemaal haastje-repje, met de tractor
en daar achter de bandenwagen heel
de dag heen en weer, opladen, afladen,
waar laat je de inhoud van een hele
boerderij. Het lukte dus niet zo goed,
het was nog knap koud ook, want het
vroor ‘s nachts. Maarten en zijn vrouw
waren van plan om die maandag daarna

nog wat spullen te gaan halen, de lamp hing ook
nog aan het plafond, maar de slopers zaten al
op het dak. Snel met de lamp naar buiten maar
die kwam niet ver, er zeilde meteen een dakpan
doorheen. Ze zijn toen al mopperend maar weer
teruggegaan.
Op 24 december 1969 is de familie vertrokken
naar de nieuwe woning in Moerkapelle.
Als laatste heeft Huibert Paul nog een tijdje op
de boerderij gewoond. Op 17 januari 1972 kwam
de boerderij officieel leeg te staan, maar in 1974
boerde Huibert nog vrolijk voort.
Hij werd in 1927 te Rotterdam geboren en kwam
van de Adrianahoeve aan de Ommoordseweg 107.
De Adrianahoeve stond nabij de huidige Droogbloem en werd eind 1970 gesloopt.
Huibert had zo’n twintig koeien die hij allemaal
nog met de hand melkte. Daarnaast ‘woonden’
er een zeer groot aantal katten in bouwsels die
op de plek van de huidige geitenweide stonden
en allemaal door Huibert werden verzorgd. In de
loop van 1975 is hij vertrokken, naar een tuinderswoning aan de Terbregseweg.
C Historische Commissie ,’De Ommoordse Polder
Ommoordsepolder.nl’
V1.6 21-07-2020
Bergsche Linker Rottekade 436 winter 1945
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Houdt uw woonomgeving op bij het
hekje van uw tuin?

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers
Kleinschalig rouwcentrum

Telefoon 010 - 707 15 40
24 uur per dag bereikbaar

Voor onderstaande heren niet!
Tussen de Akkerdistel en de Pijpbloem loopt een
pad vanaf de Speerdistel naar een klein speelplaatsje aan de Nieuwe Ommoordseweg. Aan
de Akkerdistel wonen de heren Walter Kersting,
Kees van Spengen en Reindert van der Wal. Wat
ik bijzonder vind, is dat deze mensen het stuk

Jeroen Salet

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam
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De Huurdersvereniging Ommoord, kortweg bekend als de HVO
Al meer dan 50 jaar is de HVO een actieve vereniging die is opgericht in 1969 en door de inzet van vrijwilligers de belangen behartigt van
de huurders. Zoals onder meer: de controle op
afrekeningen service- en verwarmingskosten,
het beoordelen van collectieve en individuele
klachten. De HVO speelt daarbij vaak een bemiddelende rol en begeleidt zaken bij de Huurcommissie en/of kantonrechter.
Wilt u lid worden dat kan voor 14 euro per jaar.
Voor meer informatie ga naar onze website

(https://hvo-ommoord.nl/) voor het inschrijfformulier.
Verder roept de HVO mensen op om lid te
worden van het bestuur!

gemeentegrond als vrijwilligers prachtig schoonhouden en ook het groen onderhouden. Walter,
die in het midden van de straat woont, is als eerste begonnen. Zijn kinderen waren toen nog jong
en woonden nog thuis. Er werd door buren geklaagd dat het achter altijd vol water stond.
Dat betekende dat ‘s winters tijdens de vorstperiode de aanplant doorgaans het voorjaar niet
haalde. Verder schoffelde de gemeenteschoffelploeg slechts 75 centimeter, waarbij het gedeelte
onder de struiken vergeten werd. Walter sprak
de toenmalige chef van de plantsoenendienst
hierop aan en zo is het begonnen. Het stuk dat in
de lengte en breedte heel wat meters meer werd

dan alleen die 75 centimeter achter zijn huis,
begon door zijn toedoen er schoon en onderhouden uit te zien. Van natuurlijk materiaal werden
er door hem ook diverse kunstwerkjes geplaats.
Kees aangestoken door Walter woont aan het
begin van de straat en is toen gelijk met Walter
begonnen aan het gedeelte vanaf Walters huis
tot aan het speelplaatsje.
Reindert, die in het laatste
huis woont, zag dat het
laatste stuk ook wel een
opknapbeurt kon gebruiken en ging voortvarend
aan de slag.
Sinds kort is hij met
pensioen en daar hij als
landschapsarchitect ook
verstand heeft van de
biodiversiteit op plantgebied, is het voor de vogels,
insecten en vlinders een
eldorado.
Met genoegen loop ik,
wonende aan de Speerdistel, op weg naar het winkelcentrum ” De Binnenhof” langs deze tuinen.
Door de diversiteit is er in dit stukje Ommoord
meer fleur en kleur in plaats van wat gemeentelijke bosjes groen. Elk jaargetijde ziet het er weer
anders uit. Rotzooi zie je er niet, dat ruimen ze
op. Ze hebben alleen nog de vraag, of hondenbezitters hun hond niet op dat gedeelte willen laten
poepen. Niet alleen zij hebben er last van, maar
ook de kinderen die vanaf het speelveldje over
het mooie gras ervoor naar huis rennen, willen
graag met schone voeten thuiskomen.
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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.
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Maandag
09.30-11.00

Delphi

Franse les

Gemeentelijke diensten via 14010

10.30-11.30

Taurus

Fitness voor senioren

Gemeentelijke Ombudsman
info@ombudsmanrotterdam.nl tel. 010-4111600

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

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

Dinsdag

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

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

Woensdag

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.

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

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

Info: 010 4204099
Adres:
Stresemannplaats 8
3068 JL Rotterdam
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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.

