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Bewonersorganisatie bestaat 25 jaar

Vooraankondiging voor viering 25 jaar bestaan van BO 110-Morgen: zet vrijdag 6 

september alvast in uw agenda! Opgericht in 1994 bestaat de bewonersorganisatie dit 

jaar dus 25 jaar. We willen er extra aandacht aan besteden en kijken of we het verleden 

met de toekomst kunnen verbinden.

Vele jaren was er in juni een wijkfeest met een 

rommelmarkt. Een podium met artiesten en een loterij 

met meestal een leuke hoofdprijs zoals een rondvlucht 

boven Rotterdam.

Al enkele jaren is het voor onze organisatie niet meer te 

doen om het te organiseren, te weinig vrijwilligers, te veel 

regelgeving en het weer was ook regelmatig een spelbreker.

In het kader van het 25 jarig bestaan willen we dit nog eenmaal organiseren op 

vrijdag 6 september. De opzet is dat er enkele kramen komen voor een rommelmarkt, 

informatiekramen en enkele kramen met eten uit diverse culturen en ook mogelijkheden 

voor een open podium worden bekeken.

De dag begint om 13.00 uur en eindigt rond 20.00 uur. Ook zal het Rotterdams 

kampioenschap stoepranden op die dag plaatsvinden en natuurlijk alles op het Minervaplein.

We gaan vanaf het podium zorgen voor live muziek en een programma opzetten 

zodat u weet wanneer u in ieder geval op het Minervaplein moet zijn. In de komende 

wijkkranten zullen we u steeds op de hoogte houden wat er allemaal gaat gebeuren. 

Deels zullen we ook samenwerken met Onze Woning, die dit jaar 100 jaar bestaat. 

Beide organisaties zijn gevestigd aan het Minervaplein.
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Krant 2 alweer. De ene krant is nog 

maar net klaar en de volgende krant 

valt alweer in de brievenbus. 

Er gebeurt veel in de wijk. Bewoners 

zijn aan het uitverhuizen voor 

herstelwerkzaamheden in de 

Orionstraat. Dit gebeurt per portiek 

en bewoners vinden tijdelijk onderdak 

in lege woningen in de wijk. Niet leuk 

maar wel noodzakelijk.

Daarnaast hebben we weer diverse  

hockeywedstrijden gehad (Let op 

weekend 13-14 april!). Door een 

samenwerking van HCR en de 

bewonersorganisatie is ervoor 

gezorgd dat het geen parkeerchaos 

is geworden. De inrijkaarten op 

wedstrijddagen zorgen ervoor dat niet 

de gehele wijk vol komt te staan met 

auto’s van bezoekers.

We hebben ook weer veel bewoners 

kunnen helpen met het invullen van 

hun belasting formulieren. Dit is een 

hele fijne taak om uit te voeren. Veel 
bewoners kunnen het niet alleen en 

samen met ondersteuning van onze 

vrijwilligers komen we er wel uit. 

Dankbaar werk, dus fijn om te doen.
Helaas moeten we komend jaar 

afscheid nemen van onze secretaris. 

Louise van der Ham heeft deze functie 

19 jaar vervuld, maar door haar 

verhuizing naar het oosten van het land 

zal ze daarmee moeten stoppen.

Als bestuur hebben wij daardoor 

gemeend haar voor te dragen voor 

de Erasmusspeld en die is haar op 

de bestuursvergadering van februari 

inmiddels uitgereikt.

 Dit jaar bestaat de 

Bewonersorganisatie 110-Morgen 

25 jaar en dat zullen we niet zomaar 

voorbij laten gaan. Noteer vast vrijdag 6 

september in uw agenda, zodat u niets 

van het feest zult missen.

We zullen dit deels met de 

Bouwvereniging Onze Woning doen, 

die dit jaar 100 jaar bestaat.

Warung Jantje
Warung Jantje staat voor u klaar aan de 

Bergse Dorpsstraat 102 in Hillegersberg, 

Rotterdam voor smaakvolle Indonesische 

en Surinaamse gerechten.

Openingstijden: 

Dinsdag tot en met zaterdag 

12:00 – 20:00 uur

Zondag en maandag 

16:00 – 20:00 uur

Erasmus speld
Tijdens de bestuursvergadering op 11 februari j.l. werd 

Louise van der Ham compleet overvallen doordat 

wethouder Grauss haar de Erasmus speld kwam uitreiken. 

Dit unieke feit was heel goed geheim gehouden door haar 

collega’s, die zich in allerlei bochten moesten wringen 

om de vergadering uit te laten lopen tot de wethouder 

aankwam. Later dit jaar verhuist Louise en haar man naar 

Arnhem en zal aan zo’n 20 jaar samenwerking met de Bewonersorganisatie 

een eind komen.

De Erasmus speld is een onderscheiding die in 1979 door de gemeente 

Rotterdam werd ingesteld. De zilveren speld is vernoemd naar de humanist 

Desiderius Erasmus (1466-1536) en wordt uitgereikt aan personen die zich 

lange tijd op sociaal, cultureel, economisch of sportief gebied verdienstelijk 

hebben gemaakt voor de Rotterdamse samenleving. Dit geldt zonder meer 

voor Louise daar zij ook jaren vrijwilliger is geweest in dierentuin Blijdorp en in 

het dierenasiel in Schiedam alsook coördinator in het Ron Wichmanhuis voor 

terminale aids patiënten.
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H. Klijnsmit en K. Okkema (bestuur Belbus) krijgen de 

sleutel van de nieuwe Ceder van L. Cozijn (Rogam)

De Belbus neemt nieuwe bus in gebruik
De vrijwilligers van de Belbus hebben er lang naar uitgekeken: naar 

de nieuwe Belbus. De oudste bus van de drie Belbussen, de Ceder, 

was na zes jaar intensief gebruik, dringend aan vervanging toe. Door 

spaarzaamheid en enkele giften had de Belbus meer geld beschikbaar 

voor de nieuwe bus dan voor de vorige bussen. Omdat de Belbus 

bedrijfszekerheid en veiligheid belangrijk vindt is een robuuste bus 

aangeschaft: een Mercedes-bus van het model Sprinter.

Met deze nieuwe Ceder heeft de Belbus de beschikking gekregen over 

een tweede rolstoelbus. De nieuwe bus heeft tevens vijf comfortabele zitplaatsen voor passagiers, twee traptreden 

i.p.v. één om makkelijker in- en uit te stappen en een opstelplaats voor rollators. De Belbus, al dertig jaar actief in 

Hillegersberg en Schiebroek, hoopt met deze nieuwe bus de klanten nog jaren lang veilig en comfortabel te kunnen 

vervoeren. Bent u 55+, slecht ter been of kunt u om andere redenen geen gebruik maken van ander vervoer? 

Dan kunt u klant worden van de Belbus door tijdens kantooruren te bellen naar 010 418 81 21. Een abonnement 

kost €15,-/jaar en per rit rekent u €1,25 af.

Alle informatie over de Belbus vindt u op https://www.belbus-his.net/

De Belbus wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers, de gemeente Rotterdam en onze sponsors.

Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek
Aan de Argonautenweg 23 vindt één keer per maand de gebiedscommissie vergadering plaats.

De gebiedscommissie is de opvolger van de deelgemeente, iets waar velen nog steeds niet aan kunnen wennen. 

Het bewonersaandeel is meer geworden en dit kunnen we ook zien aan de samenstelling in de gebiedscommissie. 

Het staat u vrij om in te komen spreken bij zo’n vergadering over een probleem wat bij u speelt. Onderwerpen 

moeten niet in één keer op te lossen zijn b.v. een probleem als een vuilniszak naast een container is voor 14010 of 

de buiten beter app.  Maar als uw hele straat dit vindt en het gebeurt elke week en het wordt steeds gemeld, dan 

kan inspreken een middel zijn om het op te lossen.

Vanuit de gezamenlijke bewonersorganisaties hebben we afgesproken dat de vertegenwoordigers in de commissie 

de belangen van alle bewoners in de wijken in Hillegersberg-Schiebroek (HIS) behartigen.

Het blijft dus nog steeds belangrijk voor bewonersorganisaties om gezamenlijk op te trekken. Op de “Coolsingel” 

hebben wij wel geen partij zitten en dat kan als nadeel worden gezien maar ook als een voordeel. Wij kunnen bij 

elke partij terecht met wijkaangelegenheden die onze bewoners aangaan. Wat erg veel speelt in het gebied zijn de 

parkeerproblemen van Plaswijckpark en het Kleiwegkwartier. Het gaat er vooral om wel of niet betaald parkeren, 

maar als je daar betaald parkeren in zou voeren, dan krijg je het zogenaamde waterbed effect en staan 110-Morgen 

en het gebied Straatweg richting Molenlaan ook in een mum van tijd vol. Adviezen uitbrengen over Rotterdam The 

Hague Airport over de uitbreiding doen we met inbreng van Bewoners HiS en de gebiedscommissie , dus op vele 

gebieden zijn de bewoners vertegenwoordigd om mee te praten. Een belangrijke taak van de gebiedscommissie is 

participatie. Een oud slogan zegt meepraten, meedenken en meedoen.



Gegevens BO?

Let op de Paasaanbiedingen! 
In de nieuwe voorjaarscollectie 
zitten veel leuke spullen, loop 
eens langs om te snuffelen!

Er is ruimte voor nieuwe advertenties: informatie via redactie@bo110morgen.nl

Schoonmaak in de wijk op 11 april

Op donderdag 11 april is er een wijk schoonmaak dag  

georganiseerd door Bewonersorganisatie 110-Morgen. 

Omdat wij het heel jammer vonden dat Keep it Clean 

Day werd afgeschaft, houden wij zelf een schoonmaak 

dag, start 10.00 uur bij de Wijkwinkel, Minervaplein 96. 

Scholen in de buurt, Bouwvereniging Onze Woning, 

AH, vrijwilligers en gebiedscommissieleden zijn ook 

uitgenodigd. Hopelijk komen er veel mensen helpen!

Zwerfvuil en naast geplaatst afval is (en blijft?) een van 

de grootste frustraties en klachten in heel Rotterdam 

en dus ook in onze wijk. Al vele malen gezegd: het 

wordt veroorzaakt door eigen bewoners. Zou er ooit 

verbetering in komen???



Werkbezoek aan Food Connect

Wat is Food Connect nu voor een bedrijf zult u zich afvragen. Het is het 

bedrijf dat het eten voor Plaza Arcadia levert. Letterlijk kregen we een 

kijkje in de keuken. Bewoners, die regelmatig in Plaza Arcadia eten, de 

vrijwilligers uit de bediening en vrijwilligers van BO 110-Morgen waren 

uitgenodigd. Met de bus helemaal naar Almelo, want wat je van ver haalt is 

lekker, zegt men altijd.

We werden ontvangen met koffie en thee en kregen een presentatie 
over hoe het werkt in het bedrijf.  Het bedrijf is zo ontwikkeld dat er 

overal glazen wanden zijn, zodat je overal kon kijken, zowel bij de 

servicetelefoons als in de keukens en de opslagruimte.

Wat indruk maakte was een niet al te grote keuken, maar waar heel 

efficiënt gewerkt werd. 7000 kilo aardappelen gaan er wekelijks doorheen 
en dan nog de rest, dus heel wat kilo’s vlees en groente. Het is nu ook 

duidelijk waarom we 10 dagen in het voren moeten bestellen, want op 

deze manier is er weinig verspilling en kunnen ze het  heel nauwkeurig uitvoeren voor hun klanten. Ook waren 

we onder de indruk van de professionele aanpak, waarbij de menselijke maat niet uit het oog wordt verloren.

De hygiëne speelt er een hele grote rol, zodat wij ook met gerust hart de verse maaltijden aan onze gasten in 

Plaza Arcadia kunnen serveren. U bent dus van harte welkom het te komen uitproberen. 

Activiteiten in Plaza Arcadia

Deze activiteiten lopen erg goed en worden druk bezocht. Elke maandag heeft schaakvereniging Erasmus zijn 

avond en elke dinsdagavond kan men klaverjassen. Voor beide avonden kunnen mensen zich nog aanmelden 

om lid te worden.

Op woensdagmiddagen is er inmiddels een gezellige breiclub ontstaan. Ooit begonnen met 4 breisters en 

inmiddels aangebreid tot gemiddeld 12. Er is altijd plek voor meer!

Natuurlijk kan men ook dagelijks een maaltijd nuttigen. Alleen door het geringe aantal mensen moeten we heel 

gericht inkopen, dus wilt u komen eten? Graag even contact opnemen met Plaza Arcadia of kom even langs op 

de Apollostraat 211a.

Enkele van de komende activiteiten: 

Zaterdag 20 april is er een bingo, aanvang 20.00 uur zaal open 19.30 uur. Maandag 22 april 

(2e Paasdag) is er een Paasbrunch, hiervoor dient u zich op te geven, maar vol =vol. Op zaterdag 11 mei is er 

een muzikale middag aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 en entree is € 3,00 inclusief een consumptie. Zaterdag 

18 mei wederom een bingo avond; tijden zie 20 april. Wijzigingen kunnen altijd voorkomen, dus houd ook de 

flyers en de website in de gaten.
De flyers van activiteiten hangen altijd in het Huis van de Wijk, de Wijkwinkel en Het Winkeltje. In sommige flats 
of grote wooncomplexen zullen we ze ook zoveel mogelijk laten ophangen.

U bent te allen tijde welkom In Plaza Arcadia.



VK Risk Management
- veiligheid voor bedrijven -

Risk Management
Security audits

Veiligheidsplannen

www.vk-riskmanagement.nl

A16 informatiemarkten

Vanaf februari is het traject offi cieel overgedragen aan de Groene Boog, 
de bouwcombinatie die de aanleg van de A16 Rotterdam gaat verzorgen 

(Besix, Dura Vermeer, van Oord, John Laing, Rebel, TBI). Zij stellen speciale 

omgevingsmanagers aan voor diverse delen van het traject. In februari zijn 

er verschillende informatie markten geweest over de aanleg van de A16 

en over het ontwerp van het Lage Bergse Bos. Deze werden goed bezocht 

en leverden duidelijke informatie. Het kappen van de bomen in het Lage 

Bergse Bos kwam voor sommige mensen toch nog als een onaangename 

verrassing. Mede door de kap i.v.m. essentaksterfte is het bos heel kaal 

geworden. In het ontwerp voor het bos komen 3 landschapselementen terug: een buitenring van bos, daarbinnen een 

parkrand met speel/barbecue velden en in het midden een eilandenrijk. Tijdens de bouw is het bos wel bereikbaar, maar 

zullen er wel af en toe afsluitingen zijn op verschillende plekken.

Langs het tracé komt een vrij liggende parallelle bouwweg met bv een 

tijdelijke brug over de Bergweg Zuid/

Grindweg inclusief tijdelijke geluid/zicht 

schermen. Hierdoor wordt bouwverkeer 

op het onderliggend wegennet 

voorkomen en beperkt op de N209. 

Ter hoogte van de Vlinderstrik zal deze 

bouwweg ten noorden van de weg liggen. 

Tijdens de bouwfase komt er al een ongelijkvloerse kruising bij 

de N471/N209/G.K. van Hogendorpweg en een rotonde bij de 

kruising AVOlaan. Dit om doorstroming verkeer tijdens bouw 

te mogelijk te maken. De kruising Ankie Verbeek Ohrlaan met 

N209 wordt tijdens de bouw iets verlegd en met een tijdelijke 

rotonde uitgevoerd. De details hierover zijn nog niet bekend. 

Verkeer vanuit industrie terrein Schiebroek wordt tijdens de 

aanleg van de A16 Rotterdam niet via de wijk gestuurd. 

Er komen grote zandhopen als voorbelasting, die met name 

in de bocht naar de A13 wel 15 meter hoog kunnen zijn.

Op diverse plekken wordt “het verhaal” van de aanleg 

verteld, zie hiernaast.



A - Nergens

B - Oneven

C - Breed

D - Liefde

E - Licht

F - Onzeker

G - Veel

H - Mooi

J - Grof

K - Duur

L - Gezond

M - Onaardig

WOORDENBOEK

Uit de goede oplossingen is de volgende winnaar 

getrokken:

EM Burgerhout
Theseusstraat

Van harte gefeliciteerd!

U kunt uw prijs afhalen bij de 

Bewonersorganisatie, Minervaplein 96

Uw oplossing kunt u vóór 17 april 2019 inleveren 

bij de Wijkwinkel, Minervaplein 96

TEGENSTELLINGEN

Onder de goede inzenders wordt een prijs verloot!

Als u wint, gaat u ermee akkoord dat uw naam en adres 

(zonder huisnummer) in de volgende krant komt.

Noot voor de redactie: Medewerkers en familieleden zijn van deelname uitgesloten




