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Over onze buitenruimte

Ja dat leest u goed, onze! buitenruimte. En hoe daar mee om te gaan.
Nou dat is op sommige plekken in onze wijk een groot probleem. Te noemen: de
containers hoek Ajaxstraat-Orionstraat en in de Achillesstraat. Het is verboden
grofvuil naast te plaatsen en u kunt een boete krijgen. Helaas staan de namen er niet
bij als men rotzooi, huisraad, verpakking en welja: een wc pot er naast plaatst. Als u
het maar kwijt bent zult u denken. Nou dat is een foute gedachte en zeer asociaal.
U kunt 14-010 bellen als u grofvuil kwijt moet, u houdt uw rotzooi thuis en zet het buiten
voor uw eigen deur op de dag dat u de afspraak heeft gemaakt.
Dozen en verpakkingen maakt u klein en doet u in de papiercontainer iets verderop in de
Ajaxstraat (Minervaplein). Beetje moeite doen en de buitenruimte schoon en netjes houden, is dat teveel gevraagd?
Heeft u elektronica dat defect is, brengt u het naar het Milieupark.
Heeft u geen vervoer vraagt u dit aan anderen die wel vervoer hebben.
Dit is echt een oproep aan de mensen, die steeds de fout in gaan. Het is heel
frustrerend voor de bewoners, die het wel netjes volgens de regels doen.
Wij gaan als bewonersorganisatie in overleg met ambtenaren, die de buitenruimte controleren om passende maatregelen te nemen. Dat we het echt
zat zijn, dat mensen onze mooie wijk zo verpesten, mag duidelijk zijn!
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VAN DE REDACTIE

De start van het jaar 2019
zit er inmiddels weer op en
als bewonersorganisatie
110-Morgen kunnen we terug
kijken op een druk maar
succesvol jaar.
We zullen alle zeilen bij moeten
zetten om de organisatie, met
het vele werk wat in 2018 verzet
is, ook voor 2019 voort te zetten.
Plaza Arcadia heeft een groei
doorgemaakt en voorziet
duidelijk in een behoefte.
Bewoners kunnen er eten en aan
diverse activiteiten deelnemen;
hier kom ik op terug elders in de
krant.
De nieuwjaarsreceptie op
zaterdag 5 januari was erg goed
bezocht en dat geeft weer aan
hoe laagdrempelig de organisatie
is en hoe bereikbaar Arcadia
Huis van de Wijk.
De terugblik op december:
het zingen bij de kerstboom
was wederom erg succesvol
en ja dat blijven we doen.
Dat de kerstversiering op het
Minervaplein jaarlijks zo mooi
brandt komt voor rekening van
Broeke elektra, die het ophangt
en weghaalt. Fijn zulke sponsors
te hebben, nogmaals dank
daarvoor.
Het Winkeltje op het
Minervaplein groeit bijna uit
zijn voegen. Dit zou kunnen
betekenen dat mensen niet alles
zo maar weggooien maar ook
denken aan mensen die het niet
zo breed hebben.
Deze laatsten kunnen in het
Winkeltje weer voor weinig geld
kleding of klein huishoudelijke
artikelen aanschaffen.
Voor het komend jaar gaan we
ook weer vrijwilligers mobiliseren
die, onder toezicht van de sociale
raadslieden, bewoners gaan
helpen met het invullen van hun
inkomstenbelasting 2018.

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:

AED op het Minervaplein
Sinds begin januari hangt er een AED
bij de Wijkwinkel, Minervaplein 96. Dit
is gerealiseerd door een samenwerking
met Huisartsencentrum Hillegersberg,
Onze Woning, Broeke Elektrotechniek en
Bewonersorganisatie 110-Morgen.
De kast is ook aangemeld, waardoor
officiële hulpgevers deze kast via de app
kunnen vinden.

• 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.

Warung Ventje
In het voormalige pand van Warung Ventje is op 18
oktober j.l. Warung Jantje geopend aan de Bergse
Dorpsstraat 102 in Hillegersberg, Rotterdam.
Warung Jantje is opgericht door Yatchun Poon,
ook wel Jantje Poon in zijn kinderjaren, en moeder
Lai Yuen. De naam Warung Jantje is afgeleid van
Yatchuns kinderroepnaam. Warung Jantje verkoopt
Indonesische gerechten, Surinaamse broodjes en
Surinaamse roti. Denk aan gerechten zoals Daging
Smoor, Rendang, Sate Ayam, Tempeh, Saoto soep
en noem maar op. De gerechten worden door de
oom van Jantje, Wan Yuen, dagelijks vers gekookt
in het Overschie, waar zijn toko Ritwan al jaren
succesvol draait. U kunt vanaf heden dagelijks
terecht bij Warung Jantje in het mooie Hillegersberg
voor smaakvolle Indonesische en Surinaamse
gerechten.
Openingstijden:
Dinsdag tot en met zaterdag
Zondag en maandag

12:00 - 20:00
16:00 - 20:00

Nieuwjaarsactie:
Toon deze krant bij de kassa voor 10% korting en
een klein zakje krupuk (zolang de voorraad strekt).
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VOLGENDE
UITGAVE:
Ons volgende nummer
komt uit in april 2019.
Uw kopij en/of
ingezonden brieven
dienen binnen te zijn op
11 maart 2019.
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Wijkvergadering Bewonersorganisatie 110-Morgen 15 november 2018
Helaas waren er weinig bewoners aanwezig waarschijnlijk omdat het abusievelijk niet
in de wijkkrant had gestaan. Korte samenvatting:
1. mededelingen: volgend jaar bestaat de BO 25 jaar en Onze Woning 100
jaar, het is de bedoeling gezamenlijk hier invulling aan te geven en o.a. een
herinneringsboek te maken.
2. Nav. het verslag van 2017: punt 8: Stadskantoor is nu Zorg & Welzijnskantoor; 65
plussers kunnen nog wel 1x per maand ID kaart/paspoort aanvragen of verlengen;
Buiten Beter app: dit jaar al 100 meldingen.
3. stand van zaken a16 rotterdam: een conglomeratie van bouwbedrijven “de
Groene Boog” gaat de weg aanleggen. Er wordt energie neutraal gebouwd:
ledverlichting, zonnepanelen, gelijkstroom etc. Er komt een info gebouw in
het bos, er wordt geschroefd of getrild, zo min mogelijk geheid. Ook komen er
ongelijkvloerse kruisingen met tijdelijke bruggen voor de bouwweg naast het tracé.
Er worden bomen gekapt: voor de aanleg maar ook vanwege essentakziekte.
Begin: 2019, eind 2023/24.
4. Huis vd Wijk arcadia: wij beheren Plaza Arcadia en receptie. In 2019 staan er
veel activiteiten op de planning: schaak-en bridge avonden, rock and roll middagen
en 2 modeshows.
5. luchtmeetnet: Met de resultaten van fijnstof en stikstofdioxide metingen
hopen we ook de politiek warm te krijgen! Via de website kan men de resultaten
inzien. We blijven onder de normen van WHO en Europa. Er is aandacht voor,
zelfs op televisie.
6. Gebiedscommissie/bewoners! His: na verkiezingen 3 zetels voor
Bewoners!HiS. Jan Pierweijer is voor 1 jaar technisch voorzitter. Er zijn 85
bewonersinitiatieven geweest dit jaar. Uitbreiding Airport is voorlopig nog van de
baan. Vraag uit de zaal: worden de adviezen naar de Coolsingel serieus genomen:
antwoord: zeker!
7. Wat speelt er in de wijk: Ondanks protest stopt bus 174 na 20 uur met rijden.
Oproep in de krant over kapotte tegels en stoepen: daar is goed gehoor aan
gegeven, ook avondschouw was nuttig: veel kapotte verlichting gemeld;
14-010 bellen kan natuurlijk altijd.
8. rondvraag: raadszaal aan de Argonautenweg wordt niet meer gebruikt voor
trouwerijen, wel vergaderingen. Vraagwijzer en WMO zit daar ook.

Nieuwjaarsspeech 2019
Met inmiddels ruim 35 vrijwilligers runnen we als
bewonersorganisatie bijna een bedrijf. De Wijkwinkel blijkt
beter bij bewoners bekend dan de Vraagwijzer aan de
Argonautenweg.
Het bezuinigen op de Stadswinkel en het verdwijnen van bus
174 in de avonduren waren de 2 hot items uit 2018. Vooral
het laatste moeten we proberen te herstellen.
De 5 bewonersorganisaties uit Hillegersberg-Schiebroek
deden voor de tweede keer mee aan de verkiezingen
met o.a. 4 kandidaten uit 110-Morgen. Bewoners! HiS
kreeg de meeste stemmen en daardoor 3 leden in de
Gebiedscommissie.
Laagdrempeligheid is hetgeen wat onze organisatie sterk
maakt. De Wijkwinkel: inloop ruim 5600 personen, Het
Winkeltje ruim 7500 bezoekers en Plaza Arcadia ruim
10.000 bezoekers! Onze organisatie staat voor een grote
opgave om dit in 2019 te evenaren of zelfs te verbeteren.
Maatschappelijke organisaties kunnen gebruik maken van
vergaderruimte of spreekkamer en we gaan bewoners weer
helpen met het invullen van hun belastingen.
Om de wijk leefbaar, schoon en veilig te houden zal steeds
meer inzet kosten omdat het geen prioriteit meer is bij de
gemeentelijke diensten. Schouwen worden nu extern gedaan.
Wij gaan wel samen met bewoners en organisaties uit de wijk
zelf wat organiseren.

Het Winkeltje wordt door veel inwoners van het hele
gebied Hillegersberg en Schiebroek bezocht. De opzet was
mensen met een kleine beurs te helpen: samen met andere
maatschappelijke organisaties hebben we afspraken dat
sommige mensen een bon krijgen om € 10,-- te besteden in
Het Winkeltje.
Het beheren van Plaza Arcadia, een onderdeel van het Huis
van de Wijk, doet de bewonersorganisatie. Bewoners kunnen
er eten en dat moet verder worden uitgebreid. Daarnaast
organiseren we elke maand een bingo, 10x een muzikale
middag, 3x een diner chantant en een paas- en kerstbrunch,
mogelijk door bewonersinitiatieven. Maandag-, dinsdag- en
woensdagavond zijn gevuld met schaken, klaverjassen
en bridgen. Maatschappelijke organisaties uit Rotterdam
organiseren regelmatig bijeenkomsten in Plaza Arcadia.
In 2019 blijft het breiclubje op woensdagmiddag.
Het uitbreiden van de beleef TV, filmmiddagen en
spelletjesmiddagen is een wens voor 2019 maar afhankelijk
van dringend gewenste extra vrijwilligers!
De BO 110-Morgen bestaat in 2019 25 jaar. Samen met
Onze Woning, die dit jaar 100 jaar bestaat, zorgen we dat het
niet ongemerkt voorbij zal gaan. Houd hiervoor websites en
wijkkrant in de gaten!
Dan rest mij een toast uit te brengen op een gezond en
voorspoedig 2019.
Het komend jaar zullen we afscheid nemen van
Louise van der Ham na 19 jaar als secretaris van de
bewonersorganisatie! Notuleren van vergaderingen, grote
inzet plegen in het verhaal schoon, heel en veilig en dat tot op
de dag van vandaag.
Wij willen onze grote waardering voor haar uiten door haar uit
te roepen tot VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2018.

Gegevens BO?

Activiteiten in Plaza Arcadia.
Dagelijks kunt u eten in Plaza Arcadia in het Huis van de Wijk gevestigd
aan de Apollostraat 211a.
Maandags tot en met vrijdags van half 12 tot half 2 serveren we een
warme maaltijd voor € 8,00. Hiervoor krijgt u de soep van de dag, een
hoofdschotel en dessert na. Vrijdags en zaterdag kunt u terecht van 17.30
tot 19.30 uur. Wij kopen niet ruim in omdat we erg op de kosten moeten
letten. Het is daarom aan te bevelen u van te voren op te geven als u
met meerdere personen wilt komen eten. Natuurlijk kunt u voor de lunch
ook terecht voor een uitsmijter, tosti of gewoon een broodje kroket. Vanaf
10.00 uur kunt u op werkdagen terecht voor een kopje koffie.
Daarnaast zijn er wekelijks en maandelijks diverse activiteiten. Hieronder
zullen we proberen steeds een vooruitblik te geven van de activiteiten, dit
alles onder voorbehoud, want er kan altijd wat mis gaan. Elke woensdag
van 13.30 uur tot 15.30 uur is er het handwerk café met breien. De kosten
zijn hiervoor € 1,00 en daarvoor krijgt u er een consumptie bij. De start in
september vorig jaar met 3 dames is inmiddels uitgegroeid tot 8 dames en
een heer.
De bingo avonden zijn op 23 februari, 23 maart, 20 april de paasbingo en
18 mei. De inloop is vanaf 19.30 uur en we starten om 20.00 uur en rond
22.15 uur is het afgelopen.
Daarnaast de muzikale middagen op zaterdagen 16 februari, 9 maart,
6 april en 11 mei. Hiervoor is de zaal open vanaf 13.30 uur en we starten
van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Op 30 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur ( zaal open 13.30 uur) is er weer
een modeshow, dit inmiddels voor de derde keer.
Een diner chantant is er op 12 april, hiervoor dient u zich 10 dagen van te
voren voor op te geven omdat er maar plaats is voor 60 personen. Inloop
vanaf 17.30 uur en de avond duurt van 18.00 uur tot ongeveer 22.00 uur.
Op deze manier houden we ook via de wijkkrant op de hoogte van de
activiteiten in Plaza Arcadia. Nogmaals data en tijdstippen kunnen altijd
wijzigen. We zullen zoveel mogelijk de activiteiten aangeven op posters
en op de sociale media / website (www.bo110morgen.nl).

Het Winkeltje heeft
momenteel elke vrijdag
speciale acties. Loop eens
langs om te snuffelen!

boskap in het lage bergse bos
Zoals iedereen inmiddels heeft kunnen merken worden in het Lage Bergse Bos(LBB)
heel wat bomen gekapt. De bomenkap in het LBB voor de aanleg van de A16 start
in feb 2019 gefaseerd teneinde vliegroutes van diverse vleermuissoorten mogelijk
te houden. Er is op gewezen dat er door essentaksterfte al grootschalig gekapt gaat
worden in het bos naast het A16 tracé: eerste jaren blijft er meer een park over.
Bomenkap wordt gecoördineerd met Recreatieschap Rottemeren/Staatsbosbeheer.
Afkomstig van: staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte
De essentaksterfte is een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet
herstellen en niet te bestrijden is. Op bijgaande kaart kunt u zien waar er allemaal
gedund en verjongd gaat worden in het LBB. De rood aangegeven bomen worden
in februari en augustus-oktober 2019 gekapt. (blauw blijft, wit gesnoeid). Sommige
paden worden tijdelijk afgesloten. Informatie hierover komt op borden in het bos en is
ook digitaal te zien op heerlijkbuiten.nl.
De werkzaamheden worden gecombineerd met regulier bosonderhoud in de vorm
van dunningen ten einde de overlast te beperken voor zowel het gebied als de
bezoekers. Andere bomen krijgen meer ruimte om verder te groeien ter verbetering
van de bosstructuur.
Herplant van bomen gebeurt van november 2019-maart 2020. Er komen meer
gevarieerde soorten terug. Op den duur zal het bos erop vooruitgaan, maar het zal
wel een aantal jaren duren voor het LBB er weer een beetje als een bos uitziet.
Tijdens de bouw is het bos wel bereikbaar!

luchtmeetnet His
De persbelangstelling rond het Luchtmeetnet heeft geresulteerd in interesse van
gemeentelijke, provinciale én rijksoverheden. Gesprekken hiermee zullen zeker van
invloed zijn. Dit leidde er bv toe dat Margreet Hovenkamp en Sandra van der Lubbe
een pitch konden houden toen het College in de wijk was afgelopen november, met als
vervolg weer een afspraak met wethouder Bonte in januari.
Verder is het Luchtmeetnet HiS in gesprek met Professor Alex Burdorf van het
Erasmus MC: Hij wil de resultaten van het Luchtmeetnet betrekken bij onderzoek
m.b.t. de consequenties van wonen op milieubelaste locaties. Daartoe heeft hij plannen
ingediend bij de Nationale Wetenschapsagenda. Ook longarts Hans in ‘t Veen wil de resultaten koppelen aan
opnames voor astmaproblemen. Daarnaast wordt het Luchtmeetnet genoemd in een te publiceren boek over
het Kleiwegkwartier van Henk Koetsveld onder zijn hoofdstuk Gezondheid en Omgeving. Kortom er is veel
belangstelling uit de omgeving voor dit initiatief!

VK Risk Management
- veiligheid voor bedrijven Risk Management
Security audits
Veiligheidsplannen
www.vk-riskmanagement.nl

UItvaartblOemIsteN
JOke eN maarteN OtteN:
“Wij willen via deze weg graag iedereen
bedanken voor het vertrouwen dat u in ons heeft
gehad in alle jaren. Om gezondheidsredenen van
ons beiden zijn wij genoodzaakt te stoppen.”

Hartelijke groeten
en een gezond 2019!
PS De Bewonersorganisatie willen Joke en
Maarten hier ook hartelijk danken voor hun
jarenlange inzet voor de wijk!
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Houdt je op de hoogte
Website dagboek
Verhaal in boekvorm
Actie & gevaar
1x per maandag
Meerdere bladen in map
Nieuws van iedere dag
Leer je uit
Aanbiedingen enz.
Puzzel woordenboek
Speciale wijkuitgave

