Naast deze mooie, unieke en waardevolle kunstwerken biedt de kunstwinkel regelmatig aanbiedingen voor lage prijzen om deze voor ons kostbare pop-upwinkel draaiende te kunnen houden.
De aanbiedingen zijn veelal donaties van sympathisanten van de Kunstkring, zoals fotolijstjes, afdrukken etc.
U kunt zich in de winkel ook inschrijven voor
onze workshops en cursussen. Dagelijks is er iemand aanwezig om ondersteuning te bieden bij
herstel van beschadigde foto’s. Dagelijks zijn er
kunstenaars aanwezig om, desgevraagd, toelichting te geven op de geëxposeerde kunst en op
de voordelen van lid worden van de Kunstkring.
Kunstkring Prins Alexander is een vereniging aar-
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in lokale kunstenaars samen werken en samen
exposeren. Kunstwinkel Binnenhof 98 is geopend
van dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 uur tot
16.00 uur.
Info:Peter Buisman 06 44 360156
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Vanaf 1 augustus tot 1 september nieuwe oogst
in Kunstwinkel Binnenhof 98. Zes kunstenaars,
leden van Kunstkring Prins Alexander, exposeren
een maand lang hun nieuwste werken. Deze keer
Annelies Ligtenberg (schilderijen, acryl), Els Mulder (schilderijen, olieverf en kleine cadeau-kunstwerkjes), Karin van der Zwaan (schilderijen,
olieverf), Henk de Jong (unieke foto’s op groot
formaat), Flip Kolet (tekeningen van onder meer
bekende Rotterdamse plekjes en gebouwen) en
Liesanne den Haan (glaskunst).
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Kunstwinkel Binnenhof 98

Het belooft een warme dag te worden aanstaande
zondag, we zullen tenten opzetten voor voldoende
schaduw. Zorgt u vooral dat u iets te drinken bij
u hebt, U kunt ook op de kinderboerderij bij ‘De
Groene Kikker’ terecht om iets te kopen. Het concert vindt plaats op De Blijde Wei van 15.00-16.00
uur en is gratis toegankelijk. De Blijde Wei is met
ov of de auto te bereiken via de President Wilsonweg in Ommoord en het Kikkerpad (parkeren aan
de President Wilsonweg). Alleen op de fiets kunt u
via de Rottekade de kinderboerderij bereiken.
Na dit concert volgt op 11 september het laatste
concert van dit seizoen. Het Rotterdams Jeugd
Symfonieorkest, 45 talentvolle jonge musici in de
leeftijd van 8-14 jaar brengen dan een lichtklassiek
programma.
Meer informatie over elk concert vindt u steeds
op http://ommoordseveld.boo.nl/, in de digitale
nieuwsbrief van de BOO en op de Facebookpagina
van Ommoordse Veld Open & Groen. Heeft u nog
vragen? Stel ze via ommoordseveld@upcmail.nl.
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Zs&More. Maandelijks verzorgt hij concerten in
Wilskracht (Rotterdam Alexander), met diverse
formaties en in Kralingen, met Cruise Control en
Rotterdam Jazz Lab. Educatieve activiteiten, onder meer: workshops voor jazzmusici; luistercursussen jazz (aan de Volksuniversiteit Rotterdam);
bandcoaching en saxofoonles.
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In de serie zondagmiddagconcerten in het Ommoordse Veld speelt het trio ‘J’ai deux amours’o p
14 augustus de mooiste Franse chansons van o.a.
Jacques Brel, Edith Piaf, Charles Aznavour, Barbara, Josephine Baker, Charles Trenet. ‘J’ai deux
amours’ bestaat uit Waldin Roes: zang Bert Nicodem: piano/accordeon, Ruud Bergamin: saxen
Sopraan Waldin Roes is afgestudeerd aan het Rotterdams conservatorium en vervolgde haar zangstudie bij Cristina Deutekom, Henk Smit, Roberta
Alexander en Liesbeth Damen. Zij verwierf bekendheid met de tv- en theaterproductie Scherzo
van Mini en Maxi, haar programma ‘Van Smartlap
tot Opera’ en door de succesvolle serie Zondagochtendconcerten in De Doelen, Rotterdam, als
gastsopraan en presentatrice. Zij vervulde talloze
hoofrollen in opera’s en operettes en heeft zich
door de jaren heen gespecialiseerd in het Franse
liederenrepertoire, van Poulenc, Duparc, Debussy
en Fauré tot Brel, Piaf, Barbara e.v.a.
Bert Nicodem is pianist, componist, arrangeur,
orkestleider, tekstschrijver. Studeerde hoofdvak Piano aan het Rotterdams Conservatorium.
Daarna werkzaam als pianist/arrangeur/orkestleider in theaterproducties van o.a.: Ted de Braak,
de Mounties, André van Duin, Mini & Maxi, Vera
Lynn, Joke Bruijs, Gerard Cox en Robert Long.
Ruud Bergamin is saxofonist, componist, dirigent
en docent. Studeerde aan het Rotterdams Conservatorium schoolmuziek. Hij treedt onder meer op
met: Cruise Control, Rotterdam Jazz Lab, TangoZ-
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Zondagmiddagconcert Ommoordse Veld

Franse chansons in het Ommoordse Veld
door J’AI DEUX AMOURS

Groene klussen
De IVN Stadsvergroeners bestaan pas een jaar,
maar ze kunnen nu al terugkijken op veel mooie
groene klussen. Ze maakten een wand van wilgentenen voor het Kabouterbos in Alphen a/d Rijn en
ze bouwden een groot insectenhotel in een Tiny
Forest in Schiedam. En op 12 juni organiseerden ze
een mini-event over stadsnatuur met gave work-

Boost geven aan stadsnatuur
Komend jaar schalen de IVN Stadsvergroeners
verder op, de plannen zijn ambitieus. De jongeren
willen ook scholen en vrijwilligers in buurten
gaan ondersteunen, bijvoorbeeld bij onderhoudsklussen op groene schoolpleinen en in buurttuinen. En ze willen de stadsnatuur een boost
geven door te helpen bij de aanleg van een eigen
Tiny Forest, groene geveltuintjes en boomspiegels. Mark: ‘Wij vinden het erg belangrijk om ons
steentje bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering en de toename van biodiversiteit. Alle kleine beetjes helpen daarbij. Hoe meer
we helpen bij verschillende activiteiten en initiatieven, hoe groter de impact.’
Doe mee!
Ben je tussen de 18 en 30 jaar en wil je actief bijdragen aan de stadsnatuur? De IVN Stadsvergroeners zoeken een aantal nieuwe leden voor het
kernteam. Ben je van september t/m maart 2 á 3
uur per week beschikbaar? Meld je dan aan via
www.ivn.nl/ivn-stadsvergroeners en maak samen
met andere jonge mensen de wereld een stukje
groener.
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Jonge mensen willen graag actief bijdragen aan
de natuur, maar ze weten soms niet waar ze precies moeten beginnen. De IVN Stadsvergroeners
maken het voor alle jonge mensen tussen de 18 en
30 jaar mogelijk om actief aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door Tiny Forests (minibosjes) te planten. Maar ook door andere natuurklussen, workshops en buitenactiviteiten uit te voeren en te
organiseren. Een groene opleiding of achtergrond
is niet nodig. ‘Het is leuk om met gelijkgestemden
samen te komen en buiten aan de slag te gaan om
bij te dragen aan de biodiversiteit in de stad’, zegt
Mark van der Kolk (30), lid van het Kernteam van
de IVN Stadsvergroeners. ‘Het is laagdrempelig,
vrijblijvend en bovenal erg gezellig!’

shops en lezingen, onder meer over zaadbommen
maken en composteren.

BOO

Minibosjes aanplanten, insectenhotels bouwen en
klussen in buurtparken; de jonge vrijwilligers van
IVN Stadsvergroeners hebben dit jaar veel werk
verzet. Het doel: meer natuur in de stad en daarmee bijdragen aan meer biodiversiteit. De plannen voor komend jaar zijn ambitieus. Daarom
zoeken de IVN Stadsvergroeners meer jonge pioniers in Zuid-Holland die hun mouwen willen opstropen.
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IVN Stadsvergroeners

Gezocht: jonge pioniers die de stad willen
vergroenen
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Unie Van Vrijwilligers Rotterdam

Ouderen en jongeren ervaren
samen Remastered

Eind juni zijn ruim 30 Rotterdamse Helden samen
met een oudere naar Remastered gegaan. Veel
ouderen bij UVV zouden graag een dagje erop uit
willen. Dit is echter niet altijd mogelijk, doordat
ze een klein netwerk hebben of omdat ze slecht
ter been zijn. Mevrouw Smith (67) heeft een dag

beleefd waar ze nog vaak met veel plezier aan zal
terugdenken: “De verbinding tussen jong en oud
was zeer goed voelbaar en aanwezig. Niet alleen
in het gezelschap, maar ook bij Remastered worden de oude Hollandse Meesters......

Lees meer: https://www.uvvrotterdam.nl/mailing/webview/1591/57266b1e1a8e16f2205528a32393fcdb/233
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Voederverbod

Voederverbod in Rotterdam

Het voeren van stadsdieren in Rotterdam mag
niet meer per 1 juli 2022. Bewoners mogen dan
nergens meer in de Rotterdamse openbare ruimte stadsdieren zoals eenden, ganzen en duiven
voeren.
Het verbod draagt er aan bij dat de vogels gezonder worden en dat mensen minder overlast hebben van plaagdieren zoals ratten. Ook maakt dit
stadsbrede verbod een einde aan een aantal lokale
verboden verspreid door de stad.
Boswachter Alisa Troost legt hieronder uit waarom het verbod nodig is.
Waarom is een verbod op het voeren van dieren in
de openbare ruimte nodig?

Samen de eendjes voeren, je laatste frietje aan de
duiven geven of oud brood en andere etensresten
op straat achterlaten voor de dieren. Het is goed
bedoeld van veel Rotterdammers. Ze willen daarmee de dieren helpen en geen voedsel verspillen.
En toch is er een stadsbreed voederverbod nodig.
Want brood en etensresten maken de stadsdieren
te zwaar of ziek.
Het brood bevat te veel zout en de etensresten die
over blijven trekken ratten, muizen, meeuwen of
andere plaagdieren aan. Deze plaagdieren zorgen
weer voor veel overlast in de wijk door lawaai of
agressief gedrag. En waar veel dieren samenkomen, wordt ook veel gepoept. Dit belandt samen
met het brood en andere etensresten in het water
wat zorgt voor algen en bacteriën die het water
vervuilen. Dat maakt de dieren ook ziek.

Lees meer:
https://www.rotterdam.nl/nieuws/niet-voeren/#:~:text=Vanaf%201%20juli%202022%20geldt,of%20voedsel%20op%20straat%20achterlaten
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Buurtwerk gro-up

Buurtwerk gro-up
Geniet je van de zomer?
Alsjeblieft, dit is de eerste gro-update. Ieder kwartaal ontvang je, als relatie van ons buurtwerk
deze nieuwsbrief. Vol inspiratie voor en over kinderen, jeugd en wijken.
Wat is gro-up?
Sinds februari heet Buurtwerk gro-up. Naast
buurtwerk bieden wij ook kinderopvang, jeugdhulp, onderwijs en kraamzorg aan. We hebben
dus een heleboel kennis van kinderen en jongeren
in verschillende levensfases. Dat noemen wij het
groeipad. We gebruiken die kennis graag om ieder
kind op weg te helpen over het groeipad naar zelfstandigheid.

Wat wil jij weten?
In de ideale wereld krijgt iedereen de ruimte om
het mooiste uit zichzelf te halen. Die wereld bouwen wij. Dat is onze belofte. In de gro-update ontdek je hoe we die wereld bouwen. Bijvoorbeeld in
de proeftuinbuurten. Daar bedenken we ideeën
om bewoners de ruimte te geven om te groeien.
Zo leren kinderen en jongeren dankzij een Sportbus waar hun talent ligt. Naast wat wij zelf vertellen, zijn we natuurlijk vooral benieuwd naar wat
jij graag van ons wil ontvangen. In een volgende
gro-update kan je dat aangeven. Alles wat belangrijk is voor jouw wijk, hoor je sowieso van ons.
Veel leesplezier en een mooie zomer!

Lees verder: https://us12.campaign-archive.com/?u=a2700a9060c979d992afd2905&id=1b045215b5

Carla van der Laar (acryl),
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Joanne DeBrass (modeltekenen/schilderen)

en Margarita Santana (tassen en sierraden).
Nadere info:
Margo Odijk 010 4561000

Fransje van Lieshout (mixed media),
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In Ommoord gebruikt Kunstkring Prins Alexander
de ruimte onder in de knik van deze flat als opslagruimte. De ruimte heeft echter 4 etalages, die
we maandelijks vullen met nieuwe kunstuitingen
van onze leden. Feitelijk een soort service naar
Ommoordse wandelaars, ontstaan in de coronatijd.
Nog steeds blijven we deze service bieden. De
ruimte is niet toegankelijk voor publiek, maar de
etalages zijn wel een sieraad om even stil te blijven staan, tijdens een wandeling door het groene
Ommoord.
De hele maand augustus is er werk van 4 kunstenaars die dit jaar lid van de Kunstkring zijn geworden en voor het eerst exposeren in de etalages
van de Einsteinflat:
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Kunst in Ommoord

De hele maand augustus nieuwe kunst in
Einsteinflat Ommoord
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Ommoord Informatiepunt

Ommoord Informatiepunt is
weer bereikbaar!

Als bewonersorganisatie willen wij de bewoners
informeren over zaken waar wij aan werken en
belangrijk vinden voor het leefklimaat en het welzijn van de wijk Ommoord. Dat betekent dat wij
ook artikelen verzamelen en schrijven over onze
activiteiten en over andere organisaties en initiatieven die wij van belang vinden voor dit doel.
Via ons kantoor en informatiepunt in de hal van
wijkgebouw de Romeynshof zijn wij voor iedereen
bereikbaar en helpen wij ook bewoners aan informatie over Ommoord.

Geopend van maandag t/m
vrijdag 13.30 t/m 15.30
Telefoon: 010-420 65 76
Email: info@boo.nl
Website: www.boo.nl
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OmmoordNieuws Facebook

Meer nieuws op de Facebookpagina van de
Bewonerorganisatie Ommoord.
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Vind je het leuk om met Facebook te
werken? Ommoord Nieuws zoekt versterking van het Facebookteam.
Stuur een email naar info@boo.nl en wie
weet ga jij Ommoord van nieuws voorzien. Wij zijn benieuwd...
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