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BUURTKRANT VOOR 110-MORGEN

25 JARIG BESTAAN BO 110-MORGEN (vervolg)
Zoals inmiddels bekend
bestaat Bewonersorganisatie
110-Morgen dit jaar 25 jaar.
Tijdens de feestdag op 6
september hebben we een
podiumwagen van zo’n 4 x 7 m op
het plein staan. Wat zou leuker zijn
dan hier optredens te zien van talent uit de wijk? Dit mag
van alles zijn: muziek maken, zingen, toneel stukje, gedicht
voordragen, noem het maar op.
Alle deelnemers krijgen een kleine attentie!

Geef je op in de Wijkwinkel of in Arcadia.
Voor de boottocht op zaterdag 31 augustus met bewoners uit
110-Morgen zijn nog plaatsen beschikbaar. Je kan nog mee
voor het symbolische bedrag van € 25,00 p.p. Dit is inclusief
de bus naar/van de opstapplaats op het Noordereiland.
De boottocht zal 6 uur duren (14.00 tot 20.00 uur), eten en
entertainment is inbegrepen. Het enige dat je zelf nog betaalt
zijn de consumpties (wijn, bier en limonade) aan boord.
Wil je mee? Geef je op door onderstaand strookje in te vullen
en af te geven bij de Wijkwinkel, Minervaplein 96; dan wel bij
Plaza Arcadia. Bij aanmelden graag gelijk afrekenen, zodat
we op de dag zelf geen administratie hoeven te doen.

Wij vragen jullie vanaf nu plastic doppen
te sparen om die op het feest in te
leveren. Hiervan kunnen opleidingen
van hulphonden van het KNGF worden
bekostigd.

Naam: …………………………………………................

Tel. Nummer: …………………………………………................

Adres: …………………………………………................

Postcode: .....…………………………………………................

Vervoer heen 13.00 uur JA / NEE

Vervoer retour 22.00 uur JA / NEE
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VAN DE REDACTIE

Beste mensen,
Het lijkt wel of de tijd steeds
sneller gaat. In het jaar dat de
Bewonersorganisatie 110-Morgen
25 jaar wordt en we een leuk
vrijwilligersuitje samen met bewoners
gaan doen en het wijkfeest nog
eenmaal organiseren gaat het erg
snel. Er kunnen bij het uitkomen
van deze krant nog enkele bewoners
mee met het uitje op de boot van 31
augustus, maar vol = vol. Op vrijdag
6 september een ouderwets wijkfeest
aangepast in een modern jasje. Van
13.00 uur tot 20.00 uur zullen diverse
artiesten optreden en middels diverse
activiteiten en natuurlijk een loterij
maken we er een gezellige dag van.
Wat erg opvalt de laatste maanden
zijn de naast plaatsingen van
huisvuil en grof vuil. Vooral de plastic
vuilniszakken worden door de vogels
kapot gemaakt en het vuil zwerft door
de gehele wijk.
Dus hierbij een oproep: plaats niets
naast de vuilcontainers. Voor grofvuil
kunt u bellen met 14010. Treft u
een volle container dan zult u, hoe
vervelend ook, de volle huisvuilzak
weer even mee terug naar huis
moeten nemen of naar een andere
container brengen. Houd de wijk
schoon!
Ook in de vakantie maanden gaan
onze activiteiten in Plaza Arcadia
door, dus een bingo, muzikale middag
en een diner dansant hoeft u niet te
missen. De Wijkwinkel zelf is 4 weken
gesloten en Het Winkeltje 2 weken,
want de vrijwilligers willen graag open
blijven.

Ons blad wil een zo
compleet mogelijk
klankbord zijn voor wat
er leeft in onze wijk.
Ingezonden stukken zijn
dan ook van harte
welkom, maar daarvoor
gelden wel de volgende
spelregels:

Vakantie
De Wijkwinkel is gesloten vanaf 20 juli.
We zien u graag gezond en wel weer
na 18 augustus.

• Naam, adres en eventueel
telefoonnummer van de
afzender moeten bij de
redactie bekend zijn;
• Indien de briefschrijver het
wil, hoeft de naam niet onder
de brief geplaatst te worden;
• De redactie behoudt zich
het recht voor ingezonden
stukken te redigeren, in te
korten of, indien zij dat nodig
acht, niet te plaatsen.

is gesloten van 27 juli t/m 11
augustus

Onze Woning bestaat 100 jaar
en maakt Portretten in 110-Morgen
Misschien bent u ze al tegengekomen in de wijk? Verhalenliefhebbers Marleen
Bos, kunstenaar Bojoura Stolz en fotograaf Maarten Roukema zijn sinds vorige
maand regelmatig in de wijk te vinden om kennis te maken met de mensen
die hier wonen of werken. Op ontmoetingsplekken als de Speeltuinvereniging,
Medisch Centrum Hillegersberg en het Minervaplein, nodigen zij passanten uit
voor een korte ontmoeting. Aan een gezellig aangeklede tafel met een kop thee,
waar Bojoura de wijkbewoner portretteert, andere keren op straat voor een kort
gesprek waar Maarten een mooie portretfoto maakt. Marleen tekent van elke
ontmoeting een treffend citaat op.
Het doel? Even stil staan en u op een prettige manier bewust zijn wat
110-Morgen de wijk maakt die het is. Welke plek is u dierbaar? Waar spreekt
u graag af? Wat maakt het wonen hier plezierig? De serie portretten vertelt het
verhaal van de wijk. Een expositie van alle portretten opent op 28 november a.s.
op nader te bepalen locatie. Op die jubileum dag van Onze Woning wordt ook
het boek met verhalen en portretten gepresenteerd.
Tips welkom! De bewoners of gebruikers van de locatie waar de ‘verhalentafel’
komt te staan, worden steeds van te voren geïnformeerd. Tips voor bijzondere
locaties of bewoners die absoluut moeten worden geportretteerd, zijn welkom!
U kunt deze sturen aan info@bvow.nl ter attentie van Margot Itter of bellen, via
telefoonnummer 010-422 80 60 (op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur).
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Wijkfeest 6 september
Vrijdag 6 september houden we nog één keer een ouderwets wijkfeest op het Minervaplein. Dit in verband met
het 25 jarig bestaan van de BO 110-Morgen. Deels zullen we terug kijken hoe het vroeger ging, maar nu met een
hedendaags tintje. Het verschil is dat het feest nu niet op een zaterdag van 10 uur tot 16 uur is, maar op vrijdag van
13.00 uur tot 20.00 uur.
Wat gaat er die dag allemaal gebeuren? Er komt een podium waar diverse artiesten zullen optreden. We houden
enkele keren een veiling voor een goed doel(en), welke ook aanwezig zullen zijn op de dag zelf. In de wijk wonen
ook mensen met een bijzondere gave. Op deze dag zullen we ruimte geven aan mensen, die dat middels een open
podium willen tonen. Dit kan voor elke leeftijd, jong en oud!

Aanmelden hiervoor kan tot 15 augustus!
We hadden in het verleden een loterij en die gaan we herhalen. De sponsors van
weleer zullen we nog éénmaal proberen warm te laten lopen voor het wijkfeest in
110-Morgen. De loten hiervoor zullen net als vroeger in een enveloppe worden
verkocht en we hanteren de prijs van 5 lootjes voor € 2,50. De start van de
voorverkoop is vanaf 19 augustus in de Wijkwinkel.
Er komt een snuffelmarkt en mensen die een kraam willen huren kunnen zich vanaf heden aanmelden in de
Wijkwinkel. Kosten € 20,00 per kraam. Er dient wel gelijk te worden afgerekend.
Daarnaast worden er springkussens en voldoende zitjes geplaatst om van de muziek te genieten of vanaf ongeveer
17.00 uur van eten uit diverse culturen. Een voorronde van het Rotterdams kampioenschap Stoepranden zal ook
hier plaatsvinden en een ieder die zich plaatst kan mee naar het Nederlands kampioenschap.

Wij hopen met zijn allen op mooi weer en een fantastisch feest

Waardebon
Voor een presentje vanwege het
1e lustrum van Het Winkeltje
Deze bon, 1 pp, uitknippen en inleveren
op 6 september tijdens het wijkfeest

Verrassin
g

!

Buurt- en Speeltuinvereniging 110 morgen
gaat voor duurzaam

In 2018 was er een groot drijvend beneﬁetgala op
de Kralingse Plas in Rotterdam, dat was helemaal
uitverkocht, met meer dan 360 gasten werd geld
ingezameld op een groot ponton voor speeltuinen
in de stad. Het doel was om met het opgehaalde
geld speeltuinen op te knappen of uit te breiden. De
stichting Rotterdam Mooier Maken bepaalde samen
met de gemeente welke speelplaatsen aan de beurt
komen.
Als het bestuur van onze Buurt- en
Speeltuinvereniging hebben we een
plan ingediend om in aanmerking
te komen voor een deel van dat
opgehaalde geld, want we wilden graag
meewerken aan ROTTERDAM.
MAKE IT HAPPEN. We dienden een
goed onderbouwd plan in;

de bus kwam om het project uit te voeren.
Zij hebben d.m.v. een zeer professioneel en
enthousiast team binnen een week de volledige
installatie werkend opgeleverd incl. een training voor
ons bestuur.
Inmiddels functioneren er 38 zonnepanelen op het
dak van ons speeltuingebouw en schatten we in
dat deze installatie voor een groot deel van ons
energieverbruik gaat zorgen.
Wij kunnen ons voorstellen dat u onze mooie
speeltuin wilt bezoeken met uw kinderen /
kleinkinderen. Onder dit bericht staat de link naar
onze website. Wij proberen continu te verbeteren om
onze speeltuin nog mooier te maken.
https://www.buurtenspeeltuin110morgen.nl/
Hans Magnée (secretaris)
Buurt- en Speeltuinvereniging 110 Morgen
Minosstraat 6 3054 RT Rotterdam

WE WANT TO GO GREEN
Onze speeltuin was bijna geheel opnieuw ingericht in
de eerste helft van 2018, maar het leek ons mooi om
voor duurzaam te gaan.
Groot was onze blijdschap toen we ofﬁcieel via BSW
(Buurt en Speeltuin Werken) te horen kregen dat we
een aanzienlijk bedrag toebedeeld kregen om ons
plan te realiseren!
Onder toeziend oog van BSW vroegen we
bij verschillende partijen offertes aan waaruit
Zonnepanelen Vlaardingen uiteindelijk als beste uit

Mail:
FaceBook:
Twitter:

info@bo110morgen.nl
BewonersOrganisatie Honderdtien Morgen
BO110Morgen

Activiteiten in Plaza Arcadia
Activiteiten in Plaza Arcadia lopen erg goed en worden druk bezocht. Elke maandag heeft schaakvereniging
Erasmus zijn avond en er kunnen nog mensen zich aanmelden om lid te worden.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om op de dinsdagavonden te klaverjassen. Ook hier kunnen nog mensen
zich aanmelden. Deze activiteit heeft nu een zomerstop en begint weer op dinsdag 3 september.
Op de woensdagmiddagen is er inmiddels een gezellige breiclub ontstaan. Begonnen met 4 breisters en
inmiddels zijn het er gemiddeld 12 geworden, maar er kunnen altijd nog deelnemers bij. Ook kan er om de
veertien dagen op vrijdag meegedaan worden met spelletjes jong en oud. We starten rond half vijf en we
sluiten rond zes uur af met een broodje en soep.
Natuurlijk kan men er ook altijd een maaltijd nuttigen. Alleen door het geringe aantal mensen moeten we heel
gericht inkopen, dus wilt u komen eten neem even contact op met Plaza Arcadia of kom even langs in de
Apollostraat 211a.
Ook zijn er diverse vaste activiteiten welke plaatsvinden. Let op de flyers en de website, ook voor eventuele
wijzigingen.

Fusie gaat niet door
In de vorige uitgave van de wijkkrant heeft u uitgebreid kunnen lezen over de fusie besprekingen, die
“Onze Woning” en wij als Huurdersplatform BVOW hebben gehad met 3B Wonen uit Lansingerland.
Helaas is na grondig onderzoek het besluit genomen door Onze Woning / 3B Wonen om geen verdere stappen te
zetten. De fusie levert onvoldoende volkshuisvestelijke meerwaarde op omdat de afzonderlijke werkgebieden alle
aandacht, prioriteit en middelen vragen. Dat heeft gemaakt dat wij geen goede gezamenlijke portefeuillestrategie
kunnen ontwikkelen die recht doet aan de volkshuisvestelijke opgaven in algemene zin en in beide gebieden.
Kortom déze fusie is van de baan maar wij en “Onze Woning” houden vast aan onze ambities (zie het vorig jaar
opgestelde ondernemingsplan), dus blijven we zoeken naar alternatieve scenario’s.
Al ziet u dus nog geen direct resultaat, wij blijven actief. Via o.a. de wijkkrant houden wij u op de hoogte.
Heeft u nog vragen?
U kunt contact met ons opnemen via 06-21253542
of via huurdersplatformbvow@gmail.com
Het Huurdersplatform BVOW

APOTHEKERSASSISTENTE GEZOCHT
Je komt bij ons aan het Minervaplein 2A in een warm bad bij een gezellig en collegiaal team. Wij lachen veel
maar weten ook wat keihard werken is.
Jij helpt graag aan de balie, werkt met Pharmacom, bent flexibel, vrolijk en zelfstandig.
Kom je even langs voor informatie of een gesprek?
Wij zijn ook op zoek naar stagiaires, die de opleiding voor apothekers assistente willen volgen.
Bel 010-4181883 en vraag naar de administratie of mail naar administratie@apotheekhillegersberg.nl

Overgenomen uit AD artikelen van Yvonne Keunen over Rotterdam The Hague Airport
Aantal klachten overlast Rotterdam The
Hague Airport explodeert

Luchthaven kan ongestraft maximaal aantal
nachtvluchten overschrijden

Bij de Milieudienst Rijnmond DCMR zijn in 2018 bijna
37.000 meldingen binnengekomen over bulderende
Boeings. Dat is ruim twee keer zoveel als in 2017 en toen
was er al sprake van een record.

Rotterdam The Hague Airport kan niet worden bestraft
voor overschrijding van het aantal nachtvluchten.
Weliswaar bestaat een afspraak over maximaal 849
nachtvluchten per jaar, maar dat aantal is niet in een wet
vastgelegd. Dus kan daar volgens de bestuursrechter
niet op worden gehandhaafd.

Bijna driekwart van de klachten komt uit de noordkant
van Rotterdam/Lansingerland. Omwonenden ervaren de
meeste overlast van vliegtuiglawaai in de zomer, traditioneel
de drukste periode voor de Rotterdamse luchthaven met
veel vakantievluchten naar Zuid-Europa. Driekwart van alle
klachten kwamen het afgelopen jaar bij de meldkamer van de
DCMR binnen tussen mei en oktober.
Klagers worden met name horendol van de vakantievluchten
van Transavia. In ‘de randen van de nacht’ ondervinden
de directe buren van de luchthaven de meeste hinder
van overkomende toestellen. Het aantal klachten over
nachtvluchten neemt flink toe. De afgelopen drie maanden
werd ’s nachts bijna 1500 keer geklaagd, in dezelfde periode
vorig jaar was dat aantal nog de helft.
De BTV wijt de stijging in klachten aan grotere (vakantie)
toestellen en een lagere vlieghoogte. Dat laatste heeft te
maken met het feit dat vliegtuigen op Schiphol minder snel
opstijgen om brandstof te sparen. Het vliegverkeer van
Rotterdam moet onder de toestellen van Schiphol blijven,
daar zou eens een grondige analyse van moeten komen.
Een onderzoek van de Luchtverkeersleiding Nederland om
vliegtuigen die in noordelijke richting vertrekken een andere
bocht te laten maken om Bergschenhoek te ontzien, lost
volgens de BTV weinig op omdat mensen in Rotterdam en
Zevenhuizen dan juist meer last krijgen.

In 2009 is in een convenant tussen rijk, gemeenten,
luchthaven en bewoners vastgelegd dat het aantal starts
en landingen tussen 23.00 en 07.00 uur niet boven de 849
mag uitstijgen. Volgens de Bewoners tegen Vliegtuigoverlast
(BTV) wordt dat aantal echter al jaren overschreden. De
DCMR Milieudienst Rijnmond heeft vastgesteld dat vorig jaar
1300 nachtvluchten hebben plaatsgevonden. Reden voor de
BTV om naar de rechter te stappen, om zo te proberen de
minister te dwingen tot maatregelen. Nadat eerder bakzeil
werd gehaald bij de rechtbank, oordeelde de Raad van
State vandaag in het hoger beroep ook dat de luchthaven
‘s nachts zijn gang kan gaan, zolang de wel vastgestelde
jaarlijkse geluidsruimte niet wordt overschreden. Er kan niet
gehandhaafd worden omdat er eenvoudigweg geen wettelijke
norm bestaat.
De BTV is teleurgesteld. Door alle betrokken
overheidsinstanties is in de loop der jaren meerdere
malen expliciet de stellige indruk gewekt dat er maar
849 nachtvluchten zijn toegestaan en dat dit zou worden
gehandhaafd”, stelt voorzitter Alfred Blokhuizen. Wij vinden
dat er sprake is van een concrete en ondubbelzinnige
toezegging. Zo’n convenant met de overheid blijkt in de
praktijk dus niets waard.”

OPLOSSING PUZZEL ZVM NR. 3
VUL IN

BEROEPENTEST
en winnaar is:

G.E.M. PRINS
ARGONAUTENWEG
Van harte gefeliciteerd!
U kunt uw prijs afhalen bij de
Bewonersorganisatie, Minervaplein 96

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K

-

L
M

-

Een ……van rust
Voor…….staan
Het…….lichten
De zoete…….
Zitten als een …….
……. - eitje
…… spelen
Een ……. doen
Je …….. pakken
Zonder …… aanziens
des persoons
Onder ….. paraplu
Aan de …… raken

Uw oplossing kunt u vóór 19 augustus 2019 inleveren
bij de Wijkwinkel, Minervaplein 96

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

