Op 12 juli was ons eerste zondagmiddagconcert
van dit jaar. De maatregelen ter bestrijding van
het coronavirus werden gevolgd, dat ging gelukkig
heel goed. Wij gaan dus met een gerust hart verder met de volgende concerten.
Op zondag 9 augustus staat op het programma
Duo Flamenco Light. Kambiz Afshari en Abdel Chico spelen naast serieuze flamenco stukken ook
een lichter flamenco repertoire met bijvoorbeeld
covers van Gypsy Kings en meer bekende Spaanse nummers. Duo Flamenco Light trad vorig jaar
op in het 50 jaar Ommoord festival en het publiek
was zo enthousiast dat we ze graag ook een keer
op De Blijde Wei horen.
Het deel van het terrein waar de concerten plaatsvinden, wordt afgesloten van de rest van de boerderij. Wie bij het concert wil zijn, kan reserveren
via ommoordseveld@upcmail.nl. Alleen als u niet
over een computer beschikt via telefoonnummer
010-2201060. Bij de bevestiging van uw aanmelding

krijgt elke aangemelde persoon een volgnummer.
Bij binnenkomst wordt gecontroleerd of u op de
lijst staat. Als u meerdere personen opgeeft, wilt
u dan aangeven of u de stoelen naast elkaar wilt
(één huishouden) of op 1,5m afstand?
De vrijwilligers van de werkgroep Ommoordse Veld meten precies uit of de stoelen op 1,5m
staan, dus laat u ze a.u.b. staan waar u ze aantreft. Uiteraard blijft u thuis als u klachten heeft
die op het coronavirus kunnen wijzen en houdt u
ook bij aankomst en vertrek voldoende afstand tot
anderen.
Het concert vindt plaats op zondagmiddag 9 augustus van 15.00-16.00 uur op de Blijde Wei. De
toegang is gratis, de concerten zijn een bewonersinitiatief en worden mogelijk gemaakt door
financiële steun van de gebiedscommissie Prins
Alexander. U bereikt De Blijde Wei via de President
Wilsonweg en het Kikkerpad.
De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen hoopt
u op 9 augustus te zien, maar vergeet niet te reserveren!
Hierna volgen er nog twee concerten. Op 6 september halen we een concert in dat in mei gepland stond en op 13 september is het laatste
concert van dit seizoen. 6 september speelt strijkorkest Touché klassieke muziek en op 13 september speelt TenSea lichte muziek uit de jaren ’50
tot nu. Zet de data vast in uw agenda en vergeet
niet te reserveren.
Meer informatie over de concerten vindt u op
http://ommoordseveld.blogspot.com

BOO

9 augustus zondagmiddagconcert op
De Blijde Wei. Reserveer uw plekje
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Het is oppassen en aanpassen voor de vrijwilligers
én voor de deelnemers. Maar ze gaan ervoor.
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Gemeente Rotterdam heeft nu groen licht gegeven. Uiteraard moet Wijkbus Alexander de nodige
voorzorgsmaatregelen nemen. Passagiers dragen
een mondkapje, zij moeten zelfstandig in- en uitstappen en is betalen met gepast geld gewenst.
Binnenkort hebben alle bussen een pin-apparaat.
Wijkbus Alexander doet er alles aan om ieder verzoek om een rit zo soepel mogelijk te laten verlopen, zoals de passagiers gewend zijn van onze
service.
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De vrijwilligers van Wijkbus Alexander zijn sinds
maandag 15 juni weer aan het werk. 12 weken
mochten ze geen passagiers van en naar huis
brengen. Uit de vele telefoontjes in die periode
bleek het gemis: de wijkbewoners misten hun ritjes naar het winkelcentrum, de kapper, de fysio en
naar het IJsselland Ziekenhuis; de chauffeurs en
telefonisten misten hun werk en het contact met
de cliënten.
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Wijkbus Alexander

We rijden weer!

Eenvoudig parkeren
De vijftien stadsgarages zijn met de zoekfunctie
in de app gemakkelijk te vinden en te zien op de
kaart [2] van de gemeente Rotterdam onder
“Parkeergarage (gemeente).” Stadsgarages zijn
garages met een lager tarief dan commercië-

Contactloos en cashless
Kosten
Af en toe parkeren € 0,27 per keer. Meer niet!
Betaal per parkeeractie
Achteraf betalen via maandfactuur
Regulier parkeertarief
GRATIS KLANT WORDEN
Veel parkeren € 2,50 per mnd. (per nummerplaat) Ga
los!
Onbeperkt parkeren
Achteraf betalen via maandfactuur
Regulier parkeertarief
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le garages. Bij binnenkomst in de parkeergarage
neemt men het ticket uit de automaat en wordt
het kenteken gescand. Na binnenrijden kan op elk
gewenst moment de transactie worden overgenomen in de Parkmobile-app door het zonenummer
in te voeren. Bij het uitrijden van de parkeergarage wordt de transactie automatisch beëindigd.
Zoals Parkmobile-gebruikers gewend zijn, worden
de kosten achteraf gefactureerd.
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Automobilisten minder lang op zoek naar parkeerplek
Diemen, 1 augustus 2020 – Zoals vandaag aangekondigd door de gemeente Rotterdam, wordt parkeren nog makkelijker nu vijftien parkeergarages
met ruim 6.300 parkeerplaatsen toegankelijk zijn
via Parkmobile [1]. De garages, waaronder Museumpark, Schouwburgplein en De Boompjes, zijn
vanaf vandaag toegankelijk met de Parkmobile-app. Parkmobile is tot dusver de enige die
parkeren met een app in deze garages mogelijk
maakt.
Op deze manier wordt bijgedragen aan de verbetering van de parkeerdruk op straat, aangezien automobilisten minder lang zoeken naar een
beschikbare parkeerplek op straat. Dit heeft als
voordeel dat rondjes rijden op zoek naar een parkeerplaats wordt verminderd, wat zorgt voor
CO2-reductie.
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parkeergarages Parkmobile

Vijftien Rotterdamse parkeergarages
beschikbaar via Parkmobile

kunt u vanaf nu aan de Sigrid Undsetweg 300 vinden.
U bent uiteraard van harte welkom om binnen te komen kijken in het nieuwe
wijkgebouw, dat u waarschijnlijk nog als de Molshoop kent…
I.v.m. Coronamaatregelen verzoeken wij u vriendelijk om voordat u langskomt, eerst contact
met ons op te nemen. In de zomerperiode zijn we beperkt bereikbaar!
Volg ook onze update berichten op FB en op de website www.buurtwerk.nl

Heeft u zelf een leuk idee voor een activiteit of wilt u meer informatie, neem
dan SVP contact op met:
Jeanette.devisser@buurtwerk.nl
010 4553799
Met vriendelijk groet,
Namens Buurtwerk
Team Ommoord
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Huis van de wijk Ommoord
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Buurtwerk is verhuisd!!!
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Beste bewoner van Ommoord
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OmmoordNieuws Facebook

Meer nieuws op de Facebookpagina van de
Bewonerorganisatie Ommoord.
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