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In 2019 bestaat 

Bewonersorganisatie 

110-Morgen 25 jaar. Dit 

vieren we op 2 manieren.

Ten eerste houden we op 

vrijdag 6 september van 13.00 

tot 20.00 uur een ouderwets 

wijkfeest zoals we dat jaren 

geleden deden met een feestelijk tintje.  

Reken op diverse snuffelkramen, kramen met informatie uit 

de wijk en enkele kramen met eten uit diverse culturen. Een 

podium met optredens (optredens uit de wijk worden zeer 

gewaardeerd!) en een loterij zullen niet ontbreken om er een 

gezellige dag van te maken.

Ten tweede vieren we het op zaterdag 31 augustus met 

onze vrijwilligers, genodigden en bewoners uit de wijk. We 

gaan die dag een boottocht houden met een grote partyboot. 

Bewoners uit 110-Morgen, die mee willen, kunnen dit voor 

het symbolische bedrag van € 25,00 p.p. We gaan daarvoor 

met een bus naar de opstapplaats op het Noordereiland en 

worden ook weer teruggebracht. De boottocht zal 6 uur duren 

(14.00 tot 20.00 uur), eten en entertainment is inbegrepen. 

Het enige wat u daarnaast zelf dient te betalen zijn de 

consumpties (wijn, bier en limonade) aan boord.

Er kunnen 110 wijkbewoners mee op dit feestuitje, dus vol is 

vol. U kunt zich via het onderstaand invulstrookje opgeven bij 

de Wijkwinkel, Minervaplein 96. U dient wel gelijk bij opgave 

af te rekenen, zodat we op de dag zelf geen administratie 

hoeven te doen.

O.a. in dit nummer

Huurdersplatform

Apotheek
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25 JARIG BESTAAN BO 110-MORGEN



Krant nummer 3, dat betekent dat we 

al weer bijna op de helft zitten van 

2019.

Een belangrijk jaar voor bewoners-

organisatie 110-Morgen. 

We bestaan 25 jaar in 2019. 

De officiële oprichtingsdatum was 
21 april 1994. Voor festiviteiten 

hebben we 6 september uitgekozen 

als een dag voor een wijkfeest op het 

Minervaplein en  31augustus om een 

dagje uit te gaan met vrijwilligers en 

genodigden. Ook 110 bewoners uit de 

wijk kunnen hieraan meedoen. In deze 

krant zal staan hoe en ja vol = vol.

De afgelopen periode is er een goed 

contact ontstaan met Albert Heijn en 

de twee scholen in ons gebied de 

Wolfert Dalton en het Vak College. 

De wijk schoonhouden en het 

Minervaplein gezellig aankleden werd 

samen gedaan met o.a. deze partijen.

De proef met spelletjes doen in 

Arcadia met jong en oud was erg leuk 

om mee te maken en is voor herhaling 

vatbaar. Leuk om iemand van 90 jaar 

voor het eerst te zien darten en dan 

ook nog de bulls eye raken.

We zullen dit zeker verder oppakken. 

Daarnaast zijn er nog meer 

activiteiten in Plaza Arcadia, dus houd 

flyers en de website 
www.bo110morgen.nl in de gaten.

Het Winkeltje, ook gevestigd aan 

het Minervaplein, bestaat dit jaar 

5 jaar en is inmiddels een begrip 

in Hillegersberg-Schiebroek aan 

het worden. Dit samen met het feit 

dat Bouwvereniging Onze Woning 

dit jaar haar 100 jarig bestaan 

viert, staat 110-Morgen flink in de 
feestschijnwerpers dit jaar.

Snackplace The Corner

Met veel enthousiasme hebben wij in 2014 Snackplace the Corner 

overgenomen. Onze snackbar staat op het Minervaplein in het hart van 

110-Morgen. Wij zien onszelf als een gezellige ontmoetingsplaats waar 

buurtbewoners onder het genot van een kop koffie en een broodje lekker 
kunnen bijkletsen. Met mooi weer hebben wij een klein terras waar u fijn in 
de zon kunt genieten van een vers getapt soft ijsje of een milkshake.

Bij onze knapperig gebakken frietjes hebben wij naast de gebruikelijke 

snacks ook vaak een nieuwe snack. Als deze bij u in de smaak valt komt hij 

in het assortiment.

Veel bedrijven uit de buurt komen bij ons lunchen of belegde broodjes 

afhalen. Op aanvraag kunnen wij ook bezorgen bij deze bedrijven.

Vorig jaar hebben wij een kleine verbouwing gedaan met een mooie 

nieuwe counter en vitrine. Ons pronkstuk na de verbouwing is dan ook 

de kippengrill. Wij braden iedere dag 

vers voor u hele en halve kippen en 

kippenpoten. Deze zijn vanaf 16.30 uur af 

te halen. 

Om teleurstelling te voorkomen en wij een 

inschatting kunnen maken hoeveel we 

moeten braden is het verstandig om ze te 

reserveren, dit kan telefonisch: 

010 - 844 41 86.

Wij zien u graag een keer bij ons in de 

snackbar.

VAN DE REDACTIE

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:

• 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.
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VOLGENDE  
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Ons volgende nummer 
komt uit in juli 2019.
Uw kopij en/of  
ingezonden brieven  
dienen binnen te zijn op 
29 mei 2019.

(POST)ADRES:

Bewonersorganisatie
110-Morgen
Minervaplein 96
3054 SK Rotterdam

of per e-mail:

info@bo110morgen.nl



Wijkcontacten
We hebben momenteel leuke contacten in de wijk. Met leerlingen van het Wolfert Dalton en personeel van AH en 

Onze Woning hebben we op 11 april een schoonmaakactie in de wijk gehouden. Samen met leerlingen van het Vak 

College Hillegersberg, kindertjes én begeleiders van Kinderdagverblijf Hillegonda’s tuin en cliënten van Pameijer, 
Minervaplein hebben we het plein weer opgefl eurd met plantjes. Het viel niet mee om ze allemaal in leven te 
houden tijdens de warme, droge paasdagen. Gelukkig heeft iemand al een nieuw geplante brem meegenomen om 

ons werk wat makkelijker te maken. Misschien kan diegene volgend jaar het van tevoren zeggen, dan kunnen we 

ons de moeite van het planten besparen! We hopen dat ze er veel plezier van hebben.

Wij zijn wel heel blij met alle inzet van deze heel verschillende partijen in de wijk!

Vliegveld (RTHA) perikelen: Artikelen en column uit het AD
Wethouder Bokhove pleit zelfs voor onderzoek naar het 

verkleinen van RTHA; lees artikel in Rijnmond Nieuws: 

https://www.rijnmond.nl/nieuws/amp/180444/Onderzoek-

naar-kleiner-Rotterdam-The-Hague-Airport



Volop 
zomerkleding 
te koop

Elke vrijdag 
speciale 
aanbiedingen!

  Mail:    info@bo110morgen.nl
  FaceBook:  BewonersOrganisatie Honderdtien Morgen
  Twitter:  BO110Morgen

Nieuwe ontwikkelingen apotheek Hillegersberg: 
Afhaalautomaat Pharmaself

Vanaf nu kunt u uw medicijnen ook ophalen via onze afhaalautomaat 

Pharmaself aan de Junolaan! De automaat is 24 uur per dag, 7 

dagen per week beschikbaar. Dus ook buiten de openingstijden 

van de apotheek. U bepaalt zelf het gewenste moment van afhalen, 

zonder dat u daarvoor moet wachten in de apotheek. Deze service is 

geheel kosteloos. Na ontvangst van het afhaalbericht heeft u 72 uur 

de tijd om uw medicatie af te halen. U kunt zich voor deze service 

aanmelden via de apotheek.

LinScriptum/RecAppt

Linscriptum zorgt ervoor dat u uw chronische herhaalmedicatie of 

uw herhaalrecepten tegenwoordig eenvoudig kunt aanvragen; 24 

uur per dag, 7 dagen in de week. Als op het etiket van uw medicatie 

een herhaalnummer is afgedrukt, dan kunt u dit op drie manieren 

aanvragen: via de receptenlijn (088-0800148), via internet 

(www.apotheekhillegersberg.nl) of via de gratis APP (RecAppt).  

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden dan zien wij u graag bij 

apotheek Hillegersberg!



Belettering

Op de ramen van Plaza Arcadia zijn meerdere plaatjes aangebracht om 

duidelijker te maken waar het restaurant is en wat voor activiteiten daar 

plaatsvinden.

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 te klaverjassen op de dinsdagavonden, ook hier kunnen nog mensen 

zich aanmelden om lid te worden.

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

langzaamaan uitgebreid tot gemiddeld 12 deelnemers. Er is altijd plek voor meer enthousiastelingen!

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 op de 

Apollostraat 211a. U bent van harte welkom!

Ook zijn er diverse data waarop vaste activiteiten plaatsvinden en enkelen zullen we hier aangeven. Let wel 

wijzigingen kunnen altijd voorkomen, dus houd ook de flyers en de website in de gaten.

Zaterdag 8 juni is er een muzikale middag van 14.00 uur tot 16.00 uur, inloop 13.30 en hiervan zijn de kosten 

€ 3,00 inclusief een consumptie.

Op zaterdag 22 juni en zaterdag 27 juli is er een bingo avond. Start 20.00 uur, inloop 19.30 uur en een boekje 

kost € 3,00 met een superronde van € 1,00. 

Op vrijdag 12 juli is er het 2e diner chantant van 2019. Deze keer met Perry Zuidam. Samen zingen en het 

nuttigen van een maaltijd, altijd heel gezellig! Inschrijven vooraf en de kosten zijn € 5,00. De zaal opent om 

17.30 uur en we starten om 18.00 uur.

Impressie van de paasbrunch



VK Risk Management
- veiligheid voor bedrijven -

Risk Management
Security audits

Veiligheidsplannen

www.vk-riskmanagement.nl

Als Huurdersplatform voeren wij regelmatig gesprekken met 

“Onze Woning” als wettelijke adviesorgaan om de belangen 

te behartigen van alle huurders van “Onze Woning”. Dezen  

waren allen uitgenodigd voor een huurdersvergadering om 

vragen te kunnen stellen over de mogelijke fusie met 3B 

Wonen in Lansingerland. Wij waren dan ook erg  blij met de 

opkomst van ca 35 huurders. De mogelijke fusie behoefde 

deze avond wel wat toelichting. De aanwezigen kregen 

daar de mogelijkheid om zich te laten informeren, vragen te 

stellen en mee te denken.

Omdat niet iedereen bekend was met het bestaan en 

de functie van het Huurdersplatform, hebben wij onszelf 

voorgesteld en uitgelegd wat onze functie en positie met 

betrekking tot Onze Woning is. Dit staat in het werkplan voor 

het komende jaar, in te zien op de website van Onze Woning 

onder bewonersparticipatie.

Onze Woning is, na het verscherpte toezicht, onophoudelijk 

doorgegaan met het behalen van haar volkshuisvestelijke 

doelstellingen en het voldoen aan de eisen van de overheid. 

Onze Woning is vorig jaar tot de conclusie gekomen, dat 

door factoren zoals investeringen in duurzaamheid, de 

grootschalige - en noodzakelijke renovaties en de nieuwbouw 

aan de  Apollostraat, zij op langere termijn hier niet meer 

aan kan voldoen. Daarom is Onze Woning naar een 

samenwerkingsverband gaan kijken met een soortgelijke 

woningbouwcorporatie om niet “opgeslokt” te worden door 

een grote corporatie. Dit moet niet ten koste gaan van de 

identiteit van Onze Woning of de wijk 110-Morgen.

Na een uitgebreide zoektocht is 3B Wonen een serieuze 

kandidaat gebleken en hebben vorig jaar de eerste 

verkenningsgesprekken plaatsgevonden. Er is dus géén 

sprake van een overname maar van een samenwerking/fusie 

verband welke een meerwaarde heeft op zowel het financiële 
- als het organisatorische vlak. Wie de nieuwe directeur/

bestuurder zal worden of welke naam de samenwerkende 

corporaties gaat dragen komt pas aan het eind van de fusie 

aan de orde.

Het Huurdersplatform heeft inmiddels een aantal gesprekken 

met de Huurdersvereniging van 3B Wonen gehad. Ook 

deze gesprekken zitten nog in een verkenningsfase. 

De meerwaarde voor een fusie dient eerst door beide 

organisaties te worden onderzocht en uitgewerkt. Daarna 

kunnen beide huurdersorganisaties verder.

We hebben de huurders gevraagd: wat wilt u behouden, 

verbeteren en/of vernieuwen als u het karakter van Onze 

Woning wil behouden? Genoemd werd onder andere:

 - Verlaging van de servicekosten

 -  Onderhoud in eigen beheer (b.v. kleine reparaties door 

een ”wijkbeheerder”)

 -  Graag kijken naar de behoefte qua doelgroep met 

nieuwbouw/verhuizingen

 - Behoud van groen, geen verstedelijking

 -  De bereikbaarheid uitbreiden van Onze Woning tot 

16.00 uur i.p.v. 12.30 uur

Wij als Huurdersplatform hebben de indruk dat er deze avond 

positief op deze verkenningsfase gereageerd is. Wij zullen 

de vragen die gesteld zijn en de punten die aangedragen 

zijn voor verbetering en vernieuwing meenemen in onze 

gesprekken met 3B Wonen.

Wij blijven u via deze wijkkrant over de voortgang van de fusie 

informeren.

Heeft u nog vragen? U kunt uiteraard contact met ons 

opnemen via 06-21253542 of via 

huurdersplatformbvow@gmail.com

Het Huurdersplatform BVOW

GESLAAGDE HUURDERS BIJEENKOMST OP 26 MAART J.L.



A - Brievenbesteller

B - Werkt met vee

C - Schenkt dranken

D - Bestuurt vliegtuig

E - Onderwijzer

F - Helpt de chef

G - Mark Rutte

H - Zit in de horeca

J - Speelt een rol

K - Verkoopt mooie dingen

L - Werkt niet in ziekenhuis

M - Maakt testament

GEMAKKELIJKER

Uit de goede oplossingen is de volgende winnaar 

getrokken:

F. WAAKOP REIJERS
PALAMEDESSTRAAT

Van harte gefeliciteerd!

U kunt uw prijs afhalen bij de 

Bewonersorganisatie, Minervaplein 96

Uw oplossing kunt u vóór 29 mei 2019 inleveren 

bij de Wijkwinkel, Minervaplein 96

BEROEPEN

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




