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DOELSTELLING
Artikel 3 van de Statuten:
“De vereniging heeft ten doel: Het bevorderen van de leefbaarheid van
de wijk Ommoord, meer in het bijzonder ten behoeve van de bewoners
van de woningen gelegen in de buurt Keizershof, en het behartigen
van die belangen van de bewoners van genoemde wijk,
welke met hun woonsituatie verband houden, zomede al hetgeen met
het vorenstaande verband houdt.”
LEDEN
Artikel 4 van de Statuten:
“Leden van de vereniging kunnen zijn personen, die bewoners zijn van
woningen in de artikel 3 genoemde wijk”

De vereniging is geregistreerd onder het nummer 40342992
bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
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INFO
35e JAARGANG NR. 1 - - mei 2015
VOORWOORD
Door de feestdagen, vakanties en, niet in de laatste plaats, aanhoudende
griep is onze voorjaarsinfo wat later dan gebruikelijk. Dit wordt ruimschoots goed gemaakt door de inhoud. Een belangrijk deel is gevuld met
een terugblik op de goed bezochte ALV.
Ook zijn er zijn weer initiatieven te melden zoals de nieuwe commissie
“’Heide-Bes’ met energie”. Een commissie dat zich gaat bezig houden met
de duurzaamheid. Deze commissie doet gelijk al een beroep op u allen om
bouwtekeningen beschikbaar te stellen.
Nooit bij stil gestaan, Ommoord is vrouwelijk. Ommoord ziet immers dit
jaar Sarah en dat willen we best met elkaar vieren. De Historische Commissie doet een oproep om gezamenlijk dit feest te organiseren.
Bij deze INFO is de kaft een “factuur” geniet waarin wij u verzoeken uw
contributie te betalen. Dat gaat u vast spoedig doen.
Uiteraard heeft Bessie weer het laatste woord maar van haar kunnen we
het hebben, toch(?)
Veel leesplezier,
Henk Berkhof
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VAN HET BESTUUR
Notulen Algemene Ledenvergadering
36ste Algemene Ledenvergadering
Plaats
: Open Hof, Hesseplaats 441
Datum/tijd : woensdag 11 februari 2015, 20:00 uur
Voorzitter : Hans de Vries
Secretaris : Sander van Ee (was helaas verhinderd)
Voor de openbare lezing door Carol Hol van Stichting Rivierplezier de
Rotte was er veel interesse. Er waren bijna 40 belangstellenden, leden en
niet-leden. Direct na deze lezing startte de officiële algemene ledenvergadering.
Opening, mededelingen van het bestuur
Hans de Vries heet iedereen van harte welkom en deelt mede dat Sander
van Ee helaas plotseling is verhinderd en dat Hans dus vandaag de rol als
secretaris op zich neemt. Hij stelt de overige bestuursleden aan de vergadering voor. De bestuursleden zijn Agnes Reichardt, Rob Verhart (penningmeester), Henk Berkhof, Sander van Ee en Janneke van Jeveren.
Leden die zich hebben zich afgemeld zijn: Hans Gleijm
Notulen van de 34ste Algemene Ledenvergadering d.d. 12-2-2013
De notulen van deze vergadering zijn gepubliceerd in de INFO 34e jaargang nr.1 - april 2014. Niemand heeft op- en aanmerkingen op deze notulen. Deze worden dan ook goedgekeurd.
Verslag van de secretaris
In 2014 zijn we gestart met een whatsappgroep voor buurtpreventie.
Verdachte zaken kunnen met elkaar gedeeld worden en daarmee kan
mogelijk verder onheil voorkomen worden. De groep bestuur nu uit 39
leden. Er zijn tot dusver geen verdachte zaken gedeeld in de groep. In het
komende jaar zullen we acties ondernemen om de groep groter te maken.
Op- of aanmerkingen blijven welkom via secretariaat@heidebes.nl.
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We hebben u afgelopen jaar uitgebreid bericht over het opknappen van
het voetbalveldje bij het Callunapad. Uiteindelijk heeft het een gedraineerd veld opgeleverd en zijn er ballenvangers en doelen geplaatst. Het
hekje was ten tijde van de algemene ledenvergadering nog niet geplaatst.
Wij hopen dat het voetbalveld weer voluit gebruikt kan worden. Ook is
afgelopen jaar door Rudy Schoonveld en Ben de la Mar aandacht gevraagd voor het starten van een nutstuin. De locatie zal de kinderboerderij moeten worden. De informatie hierover is na te lezen in INFO 2 van
2014 en op onze website.
Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’
De Historische Commissie bestond uit Henk van den Akker, Hans Hamakers, Rob Hoebe en Agnes Reichardt. Nadat ons fysieke archief is
ondergebracht in de Rietganszaal van het Gerard Goossens huis, is er elke 3e donderdag van de maand een inloopmiddag van 14.00 tot 16.00
uur. Deze middagen worden druk bezocht. Er is geen tijd om ‘te werken’
oftewel ons digitale archief te upgraden. Daarnaast ontvingen wij schoenendozen vol met oude foto’s, dia’s en zelfs een plakboek uit 1966. Dit
motiveert ons nog meer om de geschiedenis van Ommoord te beschrijven en te koesteren. We publiceren in diverse lokale kranten, Nieuws
Ommoord en BOO digitaal. De samenwerking met onze collega historische vereniging bestaat uit het bijwonen van elkaars vergaderingen, delen en uitwisselen van materiaal en het meehelpen met tentoonstellingen
of exposities.
Commissie A13/16
De commissie A13/16 bestaat uit Paul Scheublin. De activiteiten van deze commissie vinden plaats in samenwerking met de werkgroep
A13/A16 van de Bewonersorganisatie Ommoord, die weer gezamenlijk
optrekt met 19 belangenorganisaties die zijn verenigd in het “Platform
RegioparkRottemeren-A13/A16”. In mei 2014 werd door Rijkswaterstaat en de Stadsregio gestart met de uitwerking van de in 2013 door de
minister vastgestelde variant tot een Ontwerp Tracébesluit. Dat gebeurde
aan vier gebiedstafels met elk 12 vertegenwoordigers uit de omgeving.
Heide Bes was vertegenwoordigd in de Gebiedstafels Terbregseveld en
Lage Bergse Bos. Er is ingezet op de eisen die door gemeenteraad en
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Stadsregio aan de uitwerking zijn gesteld. Die eisen houden in dat het
voor de omwonenden niet slechter mag worden dan de huidige situatie.
Voor het Terbregseveld is ingezet op een glazen overkapping als verlenging van de tunnel door het Bergse Bos. In december heeft RWS medegedeeld dat wordt afgezien van deze oplossing. De argumenten daarvoor
overtuigen de leden van de gebiedstafel niet. Het nieuwe jaar is gestart
met actie richting gemeentebestuur om de overkapping in de verdere afweging te blijven betrekken. De resultaten van de uitwerkingen komen
pas eerste kwartaal 2015 beschikbaar.
Commissie Ommoordse Veld
De Commissie Ommoordse Veld bestaat uit Paul Scheublin. De activiteiten van deze commissie vinden plaats in samenwerking met de werkgroep “Ommoordseveld Open en Groen” van de BOO. Deze werkgroep
zet zich in voor het behoud van een open en groen Ommoordseveld door
o.a. het promoten en organiseren van activiteiten zoals de zondagmiddagconcerten die evenals vorig jaar een groot publiek trokken. In 2014
mocht de werkgroep ook de burgemeester begroeten bij een concert gevolgd door een bezoek aan het Ommoordseveld. Daarnaast krijgen de
ruimtelijke plannen van gemeente en provincie de aandacht, zoals de
nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie, de opvolger van de
Provinciale Structuurvisie 2010. In die Structuurvisie was het open en
groene karakter van het Ommoordseveld veiliggesteld, maar in het ontwerp van de nieuwe Visie bleek dat nog onvoldoende geregeld. Er werd
een zienswijze ingediend met als doel de beschermingscategorie te verhogen van 3 naar 2, overeenkomstig het Bergse Bos / Rottemerengebied.
Die zienswijze werd door Gedeputeerde Staten niet gehonoreerd, maar
na een inspraakreactie bij Provinciale Staten werd categorie 2 bij de vaststelling toch toegekend.
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Verslag van de kascontrolecommissie
Peter van Hal en Ben de Lange hebben de stukken gecontroleerd. De
administratie is overzichtelijk en in orde bevonden. Voor Ben de Lange
was dit de laatste keer, hij heeft ook te kennen gegeven niet op de ledenvergadering aanwezig te kunnen zijn. Door onverwachte privéomstandigheden heeft ook Peter van Hal helaas moeten afmelden. De door beiden getekende verklaring van decharge werd voor de aanwezigen voorgelezen. De vergadering gaat akkoord met het decharge verlenen van het
bestuur.
Verslag van de penningmeester
Penningmeester Rob Verhart neemt de balans en de staat van baten en lasten met de vergadering kort door. Er zijn dit jaar geen bijzondere uitgaven
geweest. De voorraad goederen betreft de voorraad boekjes de die Historische Commissie een aantal jaren geleden heeft laten drukken.
Rob geeft aan dat hij na 34 jaar bestuurslid te zijn geweest, waarvan bijna
de helft als penningmeester, met ingang van 2016 gaat stoppen. Hij zal het
jaar 2015 nog afronden. Hij hoopt deze leuke bestuursfunctie aan een enthousiaste opvolger te kunnen overdragen.
Het ledenbestand is nagenoeg onveranderd gebleven, 440 leden.
Benoeming van de kascontrolecommissie 2015
Ben de Lange is als lid van de kascontrolecommissie gestopt. Het bestuur
bedankt Ben voor zijn steeds weer enthousiaste bijdrage. Peter van Hal
heeft aangegeven dat hij herkiesbaar is, maar dan wel voor de laatste keer.
Ben de la Mar is bereid gevonden ook in de kascontrolecommissie van
2015 zitting te nemen en reserve is Ben Bes.
Begroting, contributievoorstel 2015 en donatie Stichting Vrienden
van de Blijde Wei
Er zijn geen opmerkelijke posten. De begroting en het contributievoorstel
van € 6,-- worden door de vergadering goedgekeurd. De vergadering gaat
akkoord met de jaarlijkse donatie aan de Kinderboerderij/Stichting Vrienden van de Blijde Wei voor 2015 van € 225,--. Dit is het gebruikelijke bedrag.
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Samenstelling bestuur 2014
Het bestuur bestond gedurende het jaar 2014 uit 6 leden. Volgens de statuten bestaat het bestuur uit maximaal 7 leden. De statuten bepalen dat
het bestuur aftreedt in de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur
treedt dan ook af. Alle bestuursleden stellen zich terstond herkiesbaar.
De vergadering stemt in met de benoeming van de 6 leden. Dit betekent
dat het bestuur voor het jaar 2015 volgens de statuten niet voltallig is en
zal bestaan uit Henk Berkhof, Janneke van Jeveren, Sander van Ee, Agnes Reichardt, Rob Verhart en Hans de Vries. Het bestuur zal op de bestuursvergadering van 18 maart 2015 uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester benoemen. Leden zijn altijd welkom om een
bestuursvergadering bij te wonen. De data staan op de website (en verderop in dit nummer) en zijn via de secretaris te verkrijgen.
Presentatie Commissie A13/A16
Paul Scheublin praat aan de hand van een power point presentatie zover
mogelijk de vergadering bij over de stand van zaken. Zie ook hierboven
bij verslag van de secretaris.
Presentatie Technische Commissie.
Jolt Oostra doet het voorstel om een werkgroepje van bewoners te formeren en aan de slag te gaan om alle mogelijkheden te verkennen en acties te ontwikkelen op het gebied van energiebesparing in en op de eigen
woning. U wordt van de activiteiten van deze werkgroep op de hoogte
gehouden.
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Rondvraag en sluiting
Hans Hamakers heeft de volgende vragen/suggesties aan het bestuur gesteld:
1. Het dijkje dat onze buurt scheidt van de Nessepolder is in zeer
slechte staat. Naast de vele verzakkingen sijpelt er regelmatig water
door de dijk. Vorig jaar zijn er op diverse plekken pijlbuizen geplaatst. Een aantal bewoners maken zich ernstige zorgen over de
dijk. Is het bestuur bekend met deze problematiek en zo ja weet zij
wat de status is? (antwoord van de voorzitter: De hoeveelheid water
in de Nessepolder vormt absoluut geen bedreiging voor onze wijk.
Daarnaast schijnt het normaal te zijn dat er wat water door een dijk
sijpelt. Bron: twee werknemers van het Waterschap)
2. Is er iets bekend over de planning van de gemeente om onze wijk te
her bestraten?
3. Suggestie m.b.t. de Buurt WhatsApp groep. Houdt 1 x per maand (
1e maandag van de maand 12 uur?) een test. De groep komt zo
weer onder de aandacht en "stijgt" weer in de WhatsApp lijst
Deze vragen zullen door het bestuur opgepakt worden en binnenkort beantwoord worden.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur.
Daarna werd de avond afgesloten met een informeel drankje en een
snack.
Vergaderschema verenigingsjaar 2015-2016
Alle vergaderingen zijn op de woensdagavond:
20 mei, 1 juli, 26 augustus, 14 oktober, 25 november, 13 januari 2016, 17
februari (algemene ledenvergadering) en 16 maart.
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Financieel Verslag Bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ 2014
Balans Heide-Bes 31-12-2014
Kapitaal per 1 januari
Postbank
ING Zakelijke Spaarrekening
Diverse schulden kort
Diverse vorderingen
Voorraad goederen
<< Winst >>
Totaal

Staat van Baten en Lasten Heide-Bes 2014
Website en email adres
Historische Commissie / Informatiebord
Overige bestuurskosten
Vergaderkosten
INFO
St. Vrienden Blijde Wei
Girotel/Acceptgiro's
Ontvangen contributie
Ontvangen rente
<< Winst >>
Totaal

Debet

Credit
€ 11.259,66

€ 869,04
€ 10.613,76
€ 482,56
€ 175,00
€ 200,00
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
€ 11.857,80

Debet
€ 118,82
€ 127,88
€ 467,36
€ 366,90
€ 1.002,84
€ 225,00
€ 148,49

€ 115,58
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
€ 11.857,80

Credit

€ 2.459,11
€ 113,76
€ 115,58
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
€ 2.572,87

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
€ 2.572,87
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Begroting 2015 (in €)
Begroting 2015

Werkelijk 2014

Baten
Contributies
Rente
Totaal ontvangsten

2.500,00
100,00

2.459,11
113,76
2.600,00

2.572,87

Lasten
Vergaderkosten
Overige bestuurskosten
Info/drukwerk
Website / e-mailadres
Donaties
Historische Commissie
Girotel / Acceptgiro's
Totaal uitgaven
Saldo

400,00
300,00
1.000,00
120,00
225,00
200,00
200,00

366,90
467,36
1.002,84
118,82
225,00
127,88
148,49
2.445,00

2.457,29

155,00

115,58
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WIE WORDT DE PENNINGMEESTER VAN 2016?
Na ruim 33 jaar bestuurslid te zijn geweest, waarvan bijna de helft als penningmeester, is voor mij de tijd gekomen om te gaan stoppen. Geen gemakkelijk beslissing. Want ik heb dit altijd met veel plezier gedaan, samen met andere zeer betrokken en enthousiaste buurtbewoners. Hiermee ontstaat ook een vacature voor het penningmeesterschap. We zoeken daarom naar een enthousiaste
buurtbewoner die iets heeft met cijfers, maar vooral met gevoel voor verantwoordelijkheid de aan ons vertrouwde geldmiddelen beheert.
De administratie is eenvoudig en overzichtelijk. De omvang van de administratie is niet groot, dit kan je afleiden uit de overzichten elders in deze INFO. Uiteraard ben ik bereid je de komende periode te helpen om hiermee aan de slag
te gaan.
Mocht je geïnteresseerd zijn, aarzel dan niet om contact met me op te nemen.
Ik ben bereikbaar onder telefoonnummer 010-4552492 en via de mail
(penningmeester@heidebes.nl)
Rob Verhart
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NOTA VOOR UW CONTRIBUTIE
Met ingang van 2014 zijn we gestopt om de contributies te innen
met behulp van acceptgirokaarten.
Dit jaar ontvangt u geen factuur
meer op naam. Aan de kaft van deze
INFO is een brief bevestigd met het
verzoek uw contributie over te maken naar de bankrekening van de
vereniging. Wij stellen het bijzonder op prijs als u dit spoedig doet.
HEBBEN WIJ UW (JUISTE) EMAILADRES
Zo af en toe is er een bericht of mededeling die niet kan wachten tot de
eerstvolgende INFO. Zo een bericht willen we dan graag per email naar u
toesturen. Van de meeste leden hebben we het emailadres maar niet van
iedereen.
Heeft u het afgelopen jaar geen email van ons ontvangen dan is uw emailadres bij ons niet bekend of wij hebben niet het juiste adres. In dit geval
verzoeken wij u vriendelijk uw emailadres te sturen naar ons correspondentieadres: secretariaat@heidebes.nl
We hebben inmiddels verschillende media waarmee we communiceren.
Samengevat zijn dit:
• Website Heidebes.nl voor duurzame, statische, informatie;
• Email voor berichten die enige spoed hebben;
• Whatsappgroep ‘HeideBes alert’ voor berichten die direct moeten
worden verspreid;
• De INFO voor mededelingen met weinig haast en een meer onderhoudend, informatief, karakter;
• De telefoon voor persoonlijk contact.
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‘HEIDE-BES’ MET ENERGIE
Na een oproep op de laatste ledenvergadering en een mail aan alle leden
heeft de ‘Heide-Bes’ er een commissie bij: ‘Heide-Bes’ met energie. Deze
commissie houdt zich bezig met duurzaamheid: energie besparen, energie
opwekken, grondstofgebruik dat leidt tot een lagere CO2 belasting dan nu
enz.
De uitgangspunten van de commissie zijn:
• eigen kennis van duurzaamheid vergroten en delen met de andere Heide-Bes-bewoners.
• niet alleen kijken op technisch gebied, maar ook subsidiemogelijkheden zoeken, inkoop tactiek ontwikkelen, communicatie met de HeideBes leden enz.
De commissie is ondertussen tweemaal bij elkaar geweest. Daarbij zijn een
aantal mogelijke activiteiten in kaart gebracht en er is besloten in deze beginfase vooral aandacht te besteden aan vloerisolatie en zonne-energie.
Wanneer de plannen meer inhoud gaan krijgen in de vorm van voorstellen
tot verbetering van de eigen woning, want daar gaat het om, worden die via
de website, mail en INFO met u gedeeld. Daarnaast wordt bij voldoende
belangstelling een thema-avond georganiseerd, waar wellicht besloten
wordt een deel van die plannen uit te voeren, bij voorkeur door een aantal
leden samen, zodat je inkoopvoordeel kunt bereiken.
Uiteraard houdt u als bewoner zelf de keuze om wel of niet mee te doen
moet de verschillende plannen.
U kunt de commissie bereiken via het e-mailadres: energie@heidebes.nl
De leden zijn:
• Hans Broekhof
• Willem Elbers
• Ben de la Mar
• Jolt Oostra
• Jeroen Timmers
• Pim Wegbrands
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DE BOUWTEKENINGEN VAN UW HUIS BESCHIKBAAR?!
Op de site van Heide-Bes staan een aantal bouwtekeningen van woningen
in onze buurt. Vanuit de commissie ‘Heide-Bes met energie’ vragen we u
om bouwtekeningen van uw woning, die bij ons nog niet bekend zijn, die
u eventueel in bezit heeft, tijdelijk aan ons ter beschikking te stellen om in
te scannen. Het is de bedoeling deze scans aan andere bewoners in hetzelfde type huis beschikbaar te stellen als hulp bij verbouwingen en duurzaamheidsmaatregelen. De lijst met woningen komt op de website, de tekeningen zelf zijn door leden opvraagbaar via de e-mail, om oneigenlijk
gebruik te vermijden.
Uw reactie graag naar: energie@heidebes.nl
Alvast onze dank
Jolt Oostra
DE WHATSAPPGROEP ‘HEIDEBES ALERT’
Vorig jaar zijn we gestart met de whatsappgroep die moet bijdragen aan een veiliger wijk. De groep bestaat intussen uit
39 leden. Dat is mooi maar kan nog beter!
Immers, hoe meer mensen deelnemen aan
de groep, hoe meer ogen en oren in de
wijk en dus hoe effectiever. De whatsappgroep heeft tot dusver (gelukkig) niet in
actie hoeven te komen.
Om de aandacht voor de whatsapp groep
warm te houden is besloten om twee keer
per jaar een bericht te plaatsen in de
groep. Dit moet gezien worden als een ‘teken van leven’ en als een oproep
om anderen (de buren bijvoorbeeld) te attenderen op onze groep.
Het eerste bericht zal medio juni verzonden worden en de tweede rond de
feestdagen.
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KAALSLAG IN DE WIJK?
Door de hele stad heen is ophef ontstaan over
het snoeibeleid van de gemeente. Er zou veel te
rigoureus gesnoeid zijn en bovendien in sommige gevallen ook nog in de broedtijd van vogels waarbij nesten niet gespaard zouden zijn.
De gemeenteraad heeft de verantwoordelijk
wethouder om uitleg gevraagd wat er nu precies
aan de hand is. Het snoeibeleid is niet meer per
deelgemeente geregeld. Er is een stads brede
snoeiopdracht gegeven door Stadsbeheer. Daarbij is ook bezuinigd op het
onderhoudsbudget en dat zou geleid hebben tot rigoureuzer snoeien (dan
hoeft het minder vaak) en tot het weinig rekening houden met de specifieke
lokale situatie. Dit alles was goedgekeurd door de gemeenteraad maar het
lijkt anders uit te pakken dan gedacht.
Ideeën vanuit de gemeenteraad zijn nu om de gebiedscommissies een stem
te geven in het snoeibeleid maar ook om bewoners te betrekken bij de
plannen. In sommige wijken hadden bewoners bijvoorbeeld afspraken met
de deelgemeente over beheer van plantsoenen e.d. en dat is nu gewoon
rücksichtslos en zonder overleg met bewoners onder handen genomen door
Stadsbeheer.
Ook in onze wijk is flink aangepakt. Hoewel de ervaring is dat er altijd om
de paar jaar stevig gesnoeid wordt, lijkt het meer dan andere jaren.
Heeft u zelf voorbeelden dat er te rigoureus gesnoeid is dan bij deze een
oproep dit aan ons te melden. Wij kunnen dit dan bespreken met de gebiedscommissie of gemeente. Wellicht kan dit dan een volgende keer voorkomen worden. U kunt uw bevindingen melden bij ons secretariaat, email:
secretariaat@heidebes.nl.
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VERVOLG A13/A16 TOT MEI 2015
In februari kwamen werden de resultaten van de inbreng van de gebiedstafels
bekendgemaakt. Dat gebeurde in twee fasen.
1. Eerst werd in februari een zogenaamde “Oplossingenkaart” bekend gemaakt
met daarin de maatregelen waarmee het Rijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen volgens de wetten voor geluidhinder en voor luchtkwaliteit. Dat betekende op het gedeelte langs Ommoord flinke geluidschermen, wat groeninrichting van het gebied daaromheen en een fietsroute met een extra brug over
de Rotte waar niemand om had gevraagd. Voor het Lage Bergse Bos voldeed
de landtunnel (waartoe in 2011 was besloten) al aan de wettelijke eisen. De inrichtingsvoorstellen bevatte wel erg steile voet- en fietspaden om over die landtunnel heen te komen. Voor de gebiedstafels was dit alles wel een erg mager
resultaat van hun inbreng.
2. Vervolgens werd in april een pakket aanvullende maatregelen van de Stadsregio en gemeenten bekend gemaakt waarmee werd voldaan aan de in 2012
door de gemeenteraad gestelde eisen, dat het voor de omwonenden niet slechter
mag worden dan het toen was. Dat betekent bv dat waar nu het geluid de helft
van de norm is dat ook de helft van de norm moet blijven. Dit zogenaamde
“saldo nul” pakket komt voor rekening van de Stadsregio (sinds 2015 Metropoolregio genoemd). Het toch wel verrassende resultaat was dat saldo nul te realiseren is met hogere schermen in combinatie met een nieuw soort open asfalt
en binnen het budget van € 30mln. Geen glazen overkapping dus als gevraagd,
maar er wordt wel voldaan aan de saldo nul eis. Komende maanden worden de
oplossingen uitgewerkt tot een Afsprakenkaart en mogen de gebiedscommissies (mei) en de raadscommissies (juli/september) hierover adviseren, waarna
in september de Afsprakenkaart bestuurlijk wordt vastgesteld.
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OMMOORD ZIET SARAH
Eind 1965 werd de eerste paal geslagen voor
de wijk Ommoord. Wij willen dit feit graag
onder de aandacht brengen bij een groot publiek.
Als Historische Commissie "De Ommoordse
Polder" doen wij jaarlijks mee aan Open
Monumentendag. Dit jaar vindt dat plaats op
12 en 13 september. Wij zijn van plan fotoexposities en lezingen te houden rond die data.
Het lijkt ons een goed idee om diverse verenigingen en organisaties in
Ommoord te benaderen en hen te vragen rond die tijd ook iets te organiseren, allemaal onder de paraplu: “Ommoord ziet Sarah"
Het kunnen activiteiten zijn die speciaal daarvoor georganiseerd worden of
"standaard" activiteiten die dit jaar "onder de paraplu" kunnen vallen.
Wij hopen wat van je te horen.
Historische Commissie "De Ommoordse Polder"
www.historie.heidebes.nl
historie@heidebes.nl
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den dat hier werd gespeeld. Maar
nu... de kinderen zijn weer terug.
Zelfs Fifi wordt er dartel van!
Nu wilde Bessie er wel even beter
kijken, maar er staat een hek omheen. Honden niet gewenst! En terecht natuurlijk. Ook al haalt BesLang leve de lente. Bessie loopt met
Fifi blij rond door onze prachtige
wijk. Alles is goed: de bomen beginnen uit te lopen, de vogels broeden hun eieren uit en een gans achter in de wijk ook. De kinderen spelen buiten verstoppertje of voetbal-

sie de drolletjes van Fifi weg (ben
ik de enige?), dit is voor de kinderen. Bessie laat Fifi pas buiten de
wijk los! Bessie geniet volop van de
lente en van de buiten spelende
kinderen. Doe dat ook en word net
zo blij als Bessie en Fifi!

len. Dat laatste was even schrikken
voor mijn Fifi, want ook achter in
de wijk is weer een heus voetbalveld in gebruik. Dat was lang gele-

Bessie Heidemans

