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1. Inleiding 

Met genoegen bied ik u het jaarverslag 2017 aan, zodat u inzicht krijgt in de werkzaamheden en het plezier 
daarbij van de vrijwilligers van Bewonersorganisatie 110-Morgen. 
 
Na de onzekere periode in 2016 kwam er in 2017 toch wat zekerheid over het bestaan van de 
bewonersorganisaties in Hillegersberg – Schiebroek, dus ook voor 110-Morgen. 
De diverse werkzaamheden die we uitvoeren hebben toch voor een groot deel betrekking op welzijn en dat 
gaf de doorslag voor huisvesting. Bewoners weten door de laagdrempeligheid de organisatie te vinden en 
vanuit de Wijkwinkel kunnen we of mensen helpen of doorsturen naar Vraagwijzer, welzijnsorganisatie of 
woningbouwvereniging. Daarnaast als Opzoomer uitbetaaladres hebben we veel contact met mensen uit de 
wijk, maar ook uit heel het gebied. 
Er dienen wel 2 aanvragen gedaan te worden. Eén bij Couleur Lokaal en één bij de Gebiedscommissie. 
De aanvragen verlopen soepel.  
 
De doelstellingen voor 2017 van de Bewonersorganisatie 110-Morgen zijn gehaald en daar zijn we trots op. Zes 
wijkkranten zijn verschenen, de jaarlijkse wijkvergadering is gehouden en de deelname aan enkele 
participatieprojecten heeft plaats gevonden. De start van het Huis van de Wijk Arcadia is goed verlopen, 
evenals de begeleiding van de vrijwilligers en stagiaires aldaar, waardoor we een flink aantal activiteiten 
konden starten en uitbouwen. 
 
In het Huis van de Wijk heeft welzijnsorganisatie Dock inmiddels haar kantoor gevestigd.   
De receptie is bijna dagelijks bemenst om bewoners met raad en daad ter zijde te staan.  
De verbouwing is afgerond en de activiteiten die we voor ogen hadden zijn inmiddels opgestart. De financiële 
impuls van het Oranje fonds heeft daar een grote bijdrage aan geleverd. Plaza Arcadia heeft daardoor een 
frisse, warme uitstraling gekregen. Vooral de aanschaf van de Beleef TV geeft ouderen en cliënten van de 
dagopvang een leuke tijdsbesteding. Met een beleef TV kan je met meerdere mensen spelletjes doen zoals 
geheugen trainen, memory en naar oude muziek luisteren. 
 
Net als in 2016 vraagt de deelname aan de Gebiedscommissie veel tijd, maar de maandelijkse 
informatiebijeenkomsten van de 5 bewonersorganisaties in Hillegersberg en Schiebroek zijn zeer waardevol. In 
2017 is het besluit genomen om in 2018 weer mee te doen met de verkiezingen om zitting te krijgen in de 
Gebiedscommissie. Onafhankelijk bewonersbelang moet vertegenwoordigd blijven in een Gebiedscommissie. 
 
Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd door vele vrijwilligers, wiens inzet onmisbaar is om onze wijk de 
plezierige woonplek te laten blijven die het nu is. Dank voor jullie inzet allemaal! 
 
Jan Pierweijer, voorzitter Bewonersorganisatie 110-Morgen. 
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2. De Wijkwinkel 
 

Het aantal bezoekers en telefonische vragen zijn nagenoeg gelijk gebleven, maar de tijd per vraag is wel 
toegenomen. De wijkwinkeliers nemen er de tijd voor om bewoners goed te informeren. 
De wijkwinkeliers krijgen regelmatig de vraag waarom de bewonersorganisatie bepaalde activiteiten niet meer 
doet en waarom men doorverwezen wordt. De oorzaak ligt bij de steeds beter functionerende Vraagwijzer en 
de Sociale Wijkteams; deze gemeentelijke voorzieningen hebben die taken overgenomen.  
 

     
 
 
De berichtgeving van de sluiting van de Stadswinkel medio 2018 heeft niet gezorgd voor een extra toeloop, 
wel spraken veel bewoners hun zorg over de sluiting uit.  Wijkbewoners zullen daaraan moeten wennen. De 
laagdrempeligheid van de Bewonersorganisatie is een belangrijke factor voor wijkbewoners om hun vraag te 
stellen bij de Wijkwinkel. Voor de toekomst zal dat waarschijnlijk weer extra gaan vergen van de vrijwilligers, 
want laten we wel wezen bij elke bezuiniging zien we dat gebeuren. Ook aan de ondersteuning bij 
belastingaangiftes, belastingkwijtschelding en/of informatie bij doorverwijzen blijft de behoefte bestaan. 
De Wijkwinkeliers zijn een vast team die veel wijkbewoners kennen. Ook dit vergroot de laagdrempeligheid.  
 
De Opzoomer-ondersteuning loopt erg goed. De wijkwinkeliers krijgen veel mensen aan de balie voor 
informatie en uitbetaling van de Opzoomeractiviteiten.  
 
   

       
 
Wijkvervoer Hillegersberg – Schiebroek, de Belbus, maakt ook gebruik van onze ruimte en we delen enkele 
werkzaamheden. 

 

 
 
Bewoners! HIS, ZZPRO, het WMO Platform en het Huurdersplatform van Bouwvereniging Onze Woning maken 
regelmatig gebruik van de vergaderruimte van de Bewonersorganisatie.  
De kosten zijn niet dekkend; er wordt een onkostenvergoeding gevraagd voor koffie en thee. 
 
Daarnaast vinden er nog steeds kleine activiteiten plaats in de Wijkwinkel. Natuurlijk is er nog plaats voor 
meer en we moeten denken aan kleinschalige activiteiten voor bewoners. 
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3. Beheer       Buitenruimte       Tien gouden regels 
 
 

 
 
 
Het jaar 2017 was niet veel anders dan het jaar 2016 als het gaat om de buitenruimte. 
Schoon, heel en veilig is nog steeds ons motto en eigen initiatief als bewoner om je leefomgeving netjes te 
houden is iets wat wij als bewonersorganisatie zeer bevorderen. De middelen hiervoor zijn de Buiten Beter 
App, het bellen naar 14010 en staat er een container bij u in de buurt wordt dan container adoptant! 
Informatie bij de bewonersorganisatie hierover. 
Het systeem van wijkschouwen is zeer ondoorzichtig geworden; het wanneer en hoe is zelfs voor ons als 
bewonersorganisatie niet te volgen, dus schouwen we zelf! Ook hebben we avondschouwen om het 
onderwerp veilig te kunnen monitoren. 
U kunt onze schouwdata lezen op onze web-site, twitter of face-book. 
Ook deden we weer mee met Keep It Clean Day en de kilo’s zwerfvuil waren weer aanzienlijk. 
Als bewoners bij ons binnen lopen  om iets te melden over de buitenruimte dan verwijzen we naar 

de Buiten Beter App en/of 14010.  
      
Zwerfvuil is toegenomen in het afgelopen jaar, daar komen veel klachten over binnen. Zwerfvuil wordt niet 
veroorzaakt door de wind maar door degene die achteloos rotzooi op de grond gooit. 
Tien Gouden Regels: In totaal kwamen in dit kader 77 klachtenmeldingen binnen en werden ook afgehandeld, 
wat opviel was het grote aantal meldingen over verkeerd aangeboden grofvuil of huisvuil: 20 keer, ook 
meldingen over scheve stoeptegels en verkeerd geparkeerde auto’s scoorde hoog: 34 keer. 
Het verkeerd gebruiken van het Minervaplein is niet meer geteld, dit is onbegonnen werk. Dat op het plein 
alleen maar gewandeld mag worden en gebruikt door de bus op de busbaan wil maar niet indalen bij heel veel 
bewoners van de wijk. Jammer!  
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4. A16 Rotterdam  
 
Raad van State 
Op 11 en 12 mei werden alle beroepen tegen het Tracé Besluit behandeld door de Raad van State. Uiteindelijk 
werden alle beroepen, op een klein detail na, verworpen. Hiermee werd het Tracé Besluit definitief. 
Belangrijkste zaken voor 110-Morgen blijven:  

1) Ankie Verbeek Ohrlaan (AVOlaan) gaat over de A16 Rotterdam heen op een hoogte van ongeveer 
7m. om aan te sluiten op de N209 (Doenkade).  
2) De aansluiting van industrieterrein Schiebroek loopt langs VOC, gaat onder de AVOlaan door en 
draait door de het terrein van de volkstuinen terug en sluit aan op de AVOlaan tegen over de 
Hazelaarweg. Daar komt dan een nieuwe rotonde (zie ook afbeelding).  
3) Langs de AVOlaan komen 2m hoge schermen tot aan de Jasonweg.  
4) Het recreaduct tussen Schiebroekse Park en Vlinderstrik wordt 16 m breed  
5) De tunnel door het bos is te zien als 4 m hoge dijk door het bos.  

 
Saldo 010 
De actie groep, Saldo 010 is na de uitspraak van de Raad van State opgeheven. 
 
Gesprekken direct omwonenden 
In januari en november zijn er gespreksrondes geweest van RWS (Rijks Water Staat) met in de directe 
nabijheid van het tracé wonende mensen. Over en weer wordt informatie gedeeld en bewoners kunnen 
zorgen/ problemen voorleggen. De eerste gesprekken leverde al de nodige pijnpunten op.  De bedoeling is dat 
dit gecontinueerd wordt 2-3 x per jaar tijdens het hele proces. De bewonersorganisatie schuift aan om 
belangen van niet aanwezige bewoners te behartigen. 
 
Afspraken tijdens bouw 
RWS heeft, na ruggenspraak met een aantal vertegenwoordigers van bewoners, een lijstje eisen voor de 
(onder)aannemers gemaakt. Hieraan moeten ze zich houden tijdens de bouw. 
Er komt een telefoonnummer waar men met klachten en vragen terecht kan. 
 
Vervolgprocedure 
In 2017 zal de Raad van State uitsluitsel geven op de ingediende beroepen. De aanbestedingsprocedure wordt 
afgerond in 2017 en voorbereidende werkzaamheden, zoals leidingen dieper leggen, worden al uitgevoerd. 
Aanleg van de weg ongeveer van 2018-2023. 

 Informatiepunt                                                 
In de Stadswinkel aan de Argonautenweg is een onbemande informatiepunt van RWS over de A16 Rotterdam. 
Deze zijn er ook in Lansingerland en Ommoord. Voorafgaand aan en tijdens de bouw geeft de 
bewonersorganisatie in de Wijkwinkel aan het Minervaplein 96 informatie, ze praten mee over communicatie 
aan bewoners en houden de bouw in de gaten. 

Digitale informatie is op de volgende sites te vinden: 
www.platforma13a16.nl of http://www.A16rotterdam.nl/  voor actuele informatie van RWS. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.platforma13a16.nl/
http://www.a16rotterdam.nl/
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5. Luchtmeetnet 
 
Fijnstofmeters 
Bewoners maken zich zorgen over de kwaliteit van de lucht om hen heen. Daarom is in de loop van 2017  
samen met de bewonersorganisaties InHillegersberg en Leven in Schiebroek een bewonersinitiatief ingediend 
om fijnstof  PM 2,5 te meten op meerdere plaatsen in de wijk. Al snel haakten ook de Bewoners Organisatie 
Kleiwegkwartier en Terbregge’s Belang aan. Hierdoor komen er uiteindelijk 30 fijnstofmeters. De 
meetapparatuur is zodanig dat er real-time wordt gemeten en de resultaten ook real-time ingezien kunnen 
worden. Bij opstart alleen nog door de leden van de technische commissie; in de loop van 2018 kan iedereen 
de metingen inzien.  
De apparatuur wordt door de firma Munisense verzorgd en dit levert in de aanloopfase de nodige problemen 
op met vertragingen in het uitrollen van het project als gevolg. Begin 2018 moet alles goed werken. DCMR 
(Dienst Centraal  Milieubeheer Rijnmond)  is akkoord gegaan dat Munisense ook een van de fijnstofmeters 
naast het officiële meetpunt van DCMR hangt. Hiermee kunnen de waarden gecorreleerd worden met de 
waarden gevonden in het gebied. Een groep enthousiaste mensen in de datagroep gaat de uitkomsten 
analyseren. Er is al een mooi filmpje gemaakt van de gevolgen van het vuurwerk met Oud&Nieuw, 
gepubliceerd door het AD.  
Inmiddels zijn ook Overschie en Ommoord begonnen met resp. 4 en 8 meters! 

 

    
 

Palmesbuisjes 
Na gesprekken met DCMR is er ook begonnen met het meten van stikstofdioxide op 16 plaatsen in het gebied. 
Op elke plek hangen 2 buisjes en op 2 plekken hangen ook blanco buisjes ter controle. Met de gegevens van 
deze buisjes kan de gemiddelde hoeveelheid stikstofdioxide bepaald worden en dit is een maat voor uitstoot 
van auto’s. De buisjes worden elke maand vervangen en naar het laboratorium van Buro Blauw gestuurd ter 
analyse.  
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6. Evenementen  

  

• Voor de eerste keer dit jaar hebben we met de kerst gezellig met bewoners bij de kerstboom 
gezongen met warme Glühwein en oliebollen, hierbij waren ruim 30 bewoners aanwezig. 
 

• Voor het eerst hebben we in 2017 een kleine boekenmarkt op het Minervaplein gehouden . 
 

• Voor het 2e jaar: Competitie Stoepranden. Een sociaal gebeuren op straat, gebaseerd op het aloude 
balspel, waarbij de bal van stoep naar stoep gegooid moet worden. Dit jaar werden voorrondes 
gehouden op het Minervaplein, voor alle leeftijden.  Daarna was er de finale van het Nederlands 
kampioenschap stoepranden bij de SS Rotterdam. Helaas hadden we in 2017 geen kampioen zoals in 
2016. Halve finales waren het hoogst haalbare. 
 

                                    
 

• In september was er de jaarlijkse  Keep It Clean Day. Ook dit jaar hielpen weer meerdere bewoners en 
vrijwilligers van organisaties de wijk zwerfvuil vrij te maken. Jammer dat het op deze manier moet; 
handhaving op vuil op straat gooien zou intensiever mogen zijn. Ruim 90 kilo plastic en ander klein 
afval is er opgeruimd, tussen 10 uur en 13.00 uur. De inzet van de deelnemers werd beloond met een 
lunch in het Huis van de Wijk Arcadia. Wel werd bereikt dat Hillegersberg het meeste zwerfvuil dit jaar 
heeft opgehaald. Niet echt iets om trots op te zijn, maar door bewonersinzet is het wel schoner 
geworden. 
 

                                                                 
 
 

• In het Winkeltje, een project van BO 110-Morgen, wordt gebreid voor een goed doel en er is de 
knutselactiviteit op de donderdagmiddag.  
 

• In het Huis van de Wijk vond bovendien nog plaats:  
✓ Sociale lunches voor wijkbewoners met een smalle beurs 
✓ 3 succesvolle en zeer goed bezochte diner-chantants  
✓ een feestelijk Kerstdiner-chantant  
✓ zeer succesvolle Bingoavonden 
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7.  Het Winkeltje 
 
Inmiddels draait Het Winkeltje volledig zelfstandig en is een druk bezochte ontmoetingsplek in de wijk 
geworden. Er is een breed assortiment tweedehands goederen te vinden, van kleding voor kinderen en 
volwassenen, servies en huishoudelijke spullen, tot speelgoed, puzzels en een zeer brede keus aan boeken. En 
dat alles voor kleine prijsjes.  
 
Over de huur van de ruimte zijn hernieuwde afspraken gemaakt. De afgesproken huur blijft gehandhaafd door 
bouwvereniging “Onze Woning”. De huur wordt per jaar in juli vooruitbetaald. De energiekosten zijn er 
bijgekomen, maar die kunnen uit de inkomsten van de verkoop betaald worden. Dit is vooral van belang voor 
het voortbestaan. 
  
Er zijn 20 vrijwilligers die 5 dagen in de week een ochtend of middagdeel aanwezig zijn. Dagelijks zijn minimaal 
2 vrijwilligers aanwezig.  
In Het Winkeltje vinden ook activiteiten plaats, zoals een knutselmiddag en een breimiddag. 
De breiclub 5 deelneemsters, die voor goede doelen onder andere dekens breien. 
 
 

 
  
Trotse breisters met de eerste deken  

 
 
Daarnaast is er voor het tweede jaar een overeenkomst met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)  
Het CJG biedt mensen die dat nodig hebben een waardebon van €10,= te besteden in Het Winkeltje:  weer een 
gouden verbinding!  
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8. Arcadia – Huis van de Wijk 

 
Het Huis van de Buurt kreeg in 2016 officieel het predicaat Huis van de Wijk Arcadia. De oorspronkelijke opzet 
kon worden voortgezet. Als bewonersorganisatie hebben we met Plaza Arcadia een grote inbreng in het Huis 
van de Wijk. 
Het unieke van dit Huis van de Wijk is de samenwerking van veel partijen, te weten: Wooncompas, Pameijer, 
Habion, Bewonersorganisatie 110-Morgen, Profila zorg en DOCK.  
 

           
 
 
 
Tijdens de verbouwingswerkzaamheden zijn de activiteiten zoals een dagelijkse lunch of diner gewoon 
doorgegaan. 
 
Door de activiteiten en de aanwezigheid van meerdere organisaties in het gebouw heeft de receptie een 
centrale positie gekregen.  
De openingstijden zijn vooralsnog van 9.00 tot 16.00 uur. 
 

                   
 
Receptie        Arcadiashop 
 
Er wordt gestreefd naar een receptiebezetting van 2 personen, aangezien de receptiemedewerkers ook nog 
een klein supermarktje, “de Sjop” en de wasserij onder hun hoede hebben.  
In 2017 is de rol van de receptie uitgebreid, dit komt door de oplevering en bewoning van de woonunits 
bovenin Arcadia. 
     
De activiteiten in 2017 die succesvol waren worden voortgezet en/of uitgebreid, zoals de diner-chantants, de 
bingoavonden en de muzikale middagen. Voor de eerste keer, een winterfair. Ook dit was een succes. 
Uiteraard wordt er nagedacht over meerdere thematische activiteiten. Er blijkt veel behoefte te zijn aan dit 
soort feestelijke sociale gebeurtenissen. 
 
Het Oranje fonds heeft een aanvraag gehonoreerd voor Plaza Arcadia en daardoor konden stoelen en vele 
attributen aangeschaft worden. De aanschaf van de beleef TV was een groot succes en we zullen daar in 2018 
veel mee kunnen doen. Cliënten van de dagopvang en de ouderen hebben dat inmiddels ondervonden. 

https://www.dock.nl/
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9.  Interne en externe activiteiten (kwantiteit) 
 
Interne activiteiten 
 10 bestuursvergaderingen 
 5 overleg bouwvereniging – bewonersorganisatie 
 931 winkelbezetting en aanwezige bestuursleden 
 2 wijkwinkeliersbijeenkomsten 
 609 telefoonopnames 
 5325 totaal aantal bezoekers waarvan: 
     81        cliënten voor 10 belastingspreekuren  
             16        deelnemers van 2 kaartavonden                
   278   bezoekers voor 34 koffie-uurtjes  
       3789  belbusmedewerkers 
                             606     bezoekers met diverse vragen (binnenlopers) 
 2 Wijkschouwen gemeentelijk 
            9   Wijkschouwen ihkv 10 Gouden Regels 
 2 redactievergaderingen 
 
      1125      vrijwilligersinzet van Het Winkeltje 
      6385 bezoekers van Het Winkeltje 
 337 brei- en knutseldeelnemers 
  
 
Eenmalige activiteiten 
Nieuwjaarsreceptie   70   bezoekers 
Wijkvergadering   29   bezoekers 
Oranjefonds actie   25   deelnemers 
Keep It Clean Day   16   deelnemers 
 
Externe activiteiten 
Aantal vergaderingen Gebiedscommissie (gebiedslid namens His) 12 
Aantal bijeenkomsten Gebiedscommissie (dinsdagavond)  25 
Aantal Gebiedscommissievergaderingen/activiteiten   36 
Aantal bijeenkomsten Bewoners HIS!     18 
Aantal WMO-platform spreekuren en seniorendagen   20 
Aantal stedelijke bijeenkomsten, m.b.t. Pluspunt en A16   
    Rotterdam The Hague Airport   45 
 
 
Website bezoekers gemiddeld 500 per week 
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10. Financieel Verslag 
 

  Overzicht 2017       

  
      Vermogen:   

        
    Bankoverzicht 31-12  €          7.835  
    Kasoverzicht 31/12  €          2.714  
    Bankoverzicht (opzomer rek.) 31/12  €          6.077  
  

     €         16.625  
        
    

      Opbrengsten / subsidiebedragen:     
   

  

  
   Eindafrekening subsidie 2016 

 
 €          5.109  

   Gemeente subsidie Couleur locale 
 

 €        17.445  
   Gemeente subsidie Gebiedscommissie 

 
 €          9.805  

   Resultaat projecten  
 

 €         -3.723  
   

  

  
   Totaal 

 
 €        28.636  

         
   

      Kosten: Bank: Kas Totaal: 

          

  Personeelskosten   €               -     €          4.120   €          4.120  

  Huisvesting   €         32.911   €               -     €        32.911  

  Organisatie  €         16.594   €          2.362   €        18.956  

  Activiteiten   €         39.537   €          9.187   €        48.723  

  Overige  €         54.955   €        21.399   €        76.354  

          

  Totaal      €      181.064  

          

  
          

    Subsidie  €         28.636  
    Zelfgegenereerde opbrengsten  €       148.705  
    Kosten   €       181.064  
    Resultaat   €         -3.723  
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11. Financiële toelichting 2017 
 
De bewonersorganisatie heeft 5x projecten in beheer. Voor 2x projecten ontvangt de organisatie een subsidie 
voor de kerntaken van de bewonersorganisatie. De andere 3x projecten dienen zichzelf te bedruipen zonder 
financieel winstoogmerk. 
 
 
Overzicht resultaten projecten:

 Project 1. Project 2. Project 3. Project 4. Project 5. 

 Het Winkeltje Sjop Arcadia Plaza Arcadia Couleur locale Gebiedscommissie

Bank -9.225€          -5.443€          -14.736€        -5.539€          4.834€           

Kas 14.346€         5.504€           10.250€         -2.202€          -1.512€          

Resultaat 5.121€           61€               -4.486€          -7.741€          3.321€           

Totaal Resultaat:

Bank -30.110€        

Kas 26.386€         

Resultaat -3.723€          

 
 
De projecten welke zichzelf bedruipen zijn de projecten 1, 2 en 3. De projecten waar de bewonersorganisatie 
subsidie voor ontvangt zijn de projecten 4 en 5.  
 
De resultaten van de zelf bedruipende projecten komen indien samengevoegd uit, op een klein positief 
resultaat. Dat volgend jaar wordt geherinvesteerd in de 3 projecten.  
 
Project Couleur locale betreft een negatief resultaat, dit resultaat komt mede voort uit de reorganisatie 
overgang van deelgemeente naar gebiedscommissie. Als beide projecten worden samengevoegd, blijft er een 
klein negatief resultaat over. Dit resultaat betreft het consolideren van de subsidiebedragen van de afgelopen 
jaren.  
 
De subsidieaanvragen nemen structureel niet toe. Vanuit organisatorisch oogpunt organiseren wij met behulp 
van de overige projecten een financiële totaaldekking.  
 
 
Financieel overzicht toekomst:  
 
De bewonersorganisatie heeft 16,6K in beheer. Waarvan 10,6K als vermogen van de bewonersorganisatie en 
6K in beheer voor de Opzoomer uitbetalingen.  
 
Vanuit de organisatie zien wij een gezonde financiële toekomst tegemoet uitgaande van de subsidiëring van de 
grondbeginselen van een Bewonersorganisatie. Mede doordat de organisatie de zelf bedruipende projecten in 
stand houdt kunnen de algemene kosten in het totaal gedekt worden.   
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12. Algemene gegevens Stichting Bewonersorganisatie 110-Morgen  
 

 
Bestuur 

 Voorzitter  de heer J. Pierweijer 
 Secretaris  mevrouw L. van der Ham 
 Penningmeester de heer M. van Kleef 
 Evenementen  mevrouw L. de Villeneuve  
 A13/A16  IWAP  mevrouw S. van der Lubbe 
 Algemeen  mevrouw M. Hartog 
 
  

Wijkwinkel  de heer D.E. Starke 
     mevrouw R. ten Pierik 
     mevrouw K. Bijkerk 
   
                Ondersteuning  
                Communicatie   mevrouw K. Boomstra 
 

Adres: Minervaplein 96  
  3054 SK  Rotterdam 
 
  Telefoon: 010 - 418 86 90 
  E-mail: info@bo110morgen.nl 
  Website: www.bo110morgen.nl 
 
  Banknr: ABN 541304798 
  K.v.K.: Rotterdam 41134301 
  ANBI status 

Openingstijden: 
  Maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. 
 
 Adres: Het Winkeltje 
  Hectorstraat 23 ingang Minervaplein 
  3054 SK  Rotterdam 
   
  Telefoon, e-mail en website  via BO 110-Morgen. 
 
 Adres: Huis van de Wijk Arcadia 
  Apollostraat 207 - 213 
  3054 TB   Rotterdam 
  010 - 727 11 13 
 
 Adres: Plaza Arcadia     Sjop Arcadia 
`  Apollostraat 211a    Apollostraat 207a 
  3054 TB Rotterdam    3054 TB  Rotterdam 
  06 – 211 673 334 
  plazaarcadia@hotmail.com 

mailto:info@bo110morgen.nl
http://www.bo110morgen.nl/

