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1. Inleiding 2019
Het jaarverslag van 2019 van de Bewonersorganisatie 110-Morgen bieden wij u aan zodat u inzicht krijgt in de
werkzaamheden en activiteiten van de organisatie.
2019 is een hectisch jaar geweest voor de bewonersorganisatie. Het bestaansrecht van onze organisatie is de
laatste jaren wel aangetoond. De laagdrempelige toegang tot de Wijkwinkel gecombineerd met het
veranderen van de samenleving door digitale activiteiten zorgen voor andere werkzaamheden als voorheen.
Veel van onze informatie gaat via de website, facebook en twitter, maar de wijkkrant in de brievenbus is voor
veel bewoners nog steeds het middel om op de hoogte te blijven van wat er in de wijk gebeurt.
Het doorverwijzen naar de Vraagwijzer gebeurt erg veel en als Opzoomer uitbetaaladres zien we nog veel
mensen gebruik maken van de functie van de Wijkwinkel.
De nevenactiviteiten die door de verandering van de samenleving een grote rol zijn gaan spelen voor de
bewonersorganisatie zijn Het Winkeltje en Plaza Arcadia in het Huis van de Wijk.
Het Winkeltje dat inmiddels vijf jaar bestaat blijkt een noodzaak te zijn geworden. De vele vrijwilligers die
ervoor beschikbaar zijn, zitten niet achter de geraniums en mensen die niet veel te besteden hebben kunnen
voor weinig geld kleding, boeken en kleine huishoudelijke artikelen aanschaffen.
Wat Plaza Arcadia betreft doen we nog steeds met te weinig vrijwilligers teveel. De activiteiten zijn zo
uitgebreid dat het met de nu beschikbare vrijwilligers bijna niet te doen is.
Daarnaast hebben we vrijwilligers die, samen met DOCK, de receptie en de Sjop daar bemensen.
Diverse organisaties maken gebruik van Het Huis van de Wijk Arcadia. Dit is goed, want op deze manier weet
men het Huis van de Wijk te vinden en worden de ruimtes op deze manier goed gebruikt
We merken dat de boodschappen die vergeten worden in de supermarkt in de Sjop een steeds grotere rol
gaan spelen. We blijven proberen dit te optimaliseren zodat de service steeds beter wordt voor de senioren
aldaar. Natuurlijk steeds wijkgericht, dus iedereen is er welkom.
De samenwerking met andere bewonersorganisaties, die samen Bewoners! HiS vormen, is na een
samenwerking van inmiddels 5 jaar nog steeds van kracht. We kunnen namens bewoners op deze manier nog
goed onze stem laten horen.
Inmiddels zitten we aan 37 vrijwilligers en we zien dat hun inzet onmisbaar is. Hulde en dank aan onze
vrijwilligers voor hun inzet van 110% in de wijk 110-Morgen.
Jan Pierweijer, voorzitter Bewonersorganisatie 110-Morgen

2019
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2. De Wijkwinkel
Het aantal bezoekers en telefonische vragen zijn nagenoeg hetzelfde gebleven als 2018, 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
doen 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 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. Naar aanleiding van die sluiting zijn er wel veel mensen aan de balie geweest om te vragen waar
ze terecht kunnen voor rijbewijs en paspoort. Ook de behoefte aan ondersteuning bij belastingaangiftes,
belastingkwijtschelding en/of informatie bij doorverwijzen blijft bestaan.
De Wijkwinkeliers zijn een vast team die veel wijkbewoners kennen. Ook dit vergroot de laagdrempeligheid.
Wat betreft het fungeren als Opzoomer mee uitbetaaladres is dat een hele opgave geworden. Een groot
gedeelte van Hillegersberg-Schiebroek weet ons hierin te vinden. Gelukkig gaan veel uitbetalingen per bank,
maar ook hier vinden mensen het leuk het contant op te halen en met de medewerker even een gesprekje te
hebben hoe de activiteit verlopen is.

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.
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3. Beheer

Buitenruimte

Tien gouden regels

Het jaar 2019 is een voortzetting geweest van het jaar ervoor wat betreft de buitenruimte. Sinds heel recent is
duidelijk geworden dat de gemeente Rotterdam niet meer wil schouwen op de gebruikelijke manier, dat was
met ambtenaren én bewoners uit de wijk.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de schouwen alleen nog door de clusters (ambtenaren) gedaan worden.
Dus hou het schoon in uw omgeving, meld het bij het telefoonnummer 14010 als u rommel of naast
plaatsingen ziet. Dit blijft een steeds terugkerende ergernis.
Of gebruik de Buiten Beter App; wij deden dit het afgelopen jaar meer dan 100x!

Ook zullen we doorgaan net als in 2019 met schouwen zonder de ambtenaren, maar wel met doorzetten van
de meldingen naar, zo mogelijk, de juiste personen. Ook avondschouwen en schouwen met mensen die
minder mobiel zijn, zullen we blijven doen. Dit om de wijk toegankelijk, veilig en schoon te houden.
Samen met de Bouwvereniging Onze Woning en met een bewoners initiatief vanuit Schiebroek gaat men in
2020 schone wijken promoten en natuurlijk zullen wij dit ondersteunen en waar nodig voor de wijk
begeleiden.
Doe gewoon, hou het schoon blijft ons motto.
Defecte lamp

onkruid
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4. A16 Rotterdam
Aanbesteding
De aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de A16 Rotterdam is gewonnen door de Groene Boog, een
bouwcombinatie van Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel, TBI) en voorbereidende
werkzaamheden, zoals leidingen dieper leggen, zijn grotendeels uitgevoerd.

De Groene Boog:

:

In februari 2019 werden grote delen van het bos gekapt. De rest volgt eind 2019-begin 2020, voordat het
nieuwe broedseizoen begint.

Inmiddels zijn er omleidingen voor fietsers ingesteld zowel rond de N471/N209 als bij de Wildersekade, zie
hierboven.
Tijdens de bouw worden tijdelijke wegen, omleidingen aangelegd zodat er ruimte is voor het werken aan de
(bouw) weg. Hiertoe zijn er al enorme zandpakketten aangebracht.
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Afbeelding van de tijdelijke ontsluiting Ankie Verbeek Ohrlaan en N209 als ook de tijdelijke ontsluiting van het
industrieterrein Schiebroek.

Gesprekken direct omwonenden
In mei en november zijn er gespreksrondes geweest van de Groene Boog/RWS met in de directe nabijheid van
het tracé wonende mensen. Over en weer wordt informatie gedeeld en bewoners kunnen zorgen/ problemen
voorleggen. De werkzaamheden leveren de nodige overlast op voor de direct omwonenden. De bedoeling is
dat deze gesprekken tijdens het hele proces gecontinueerd worden door de Groene Boog 2-3 x per jaar. De
bewonersorganisatie schuift aan om belangen van niet aanwezige bewoners te behartigen.

Afspraken tijdens bouw
RWS heeft, na ruggespraak met een aantal bewoners vertegenwoordigers, 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.

Informatiepunt
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. Tijdens de bouw
verzorgen RWS en de Groene Boog voor informatie punten langs het tracé.

Digitale informatie
Actuele informatie van RWS is te vinden op http://www.A16rotterdam.nl/ .
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5. Luchtmeetnet 2019
Fijnstofmeters
Vanwege bewonerszorgen over de kwaliteit van de lucht 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 BOK en Terbregge’s Belang aan.
Hierdoor kwamen er uiteindelijk 30 fijnstofmeters. De meetapparatuur is zodanig dat er real-time wordt
gemeten en resultaten ook real-time ingezien kunnen worden via een link op de website van BO 110-Morgen.
Doelen:
1) inzicht krijgen in blootstelling op wijk/straatniveau;
2) ervaring opdoen met zelf meten;
3) idee krijgen bijdragen verschillende bronnen;
4) onderwerp gezonde lucht beter op de agenda krijgen.
Resultaten:
ad 1) op straatniveau lijken de PM 2,5 waarden eerder beïnvloed te worden door
weersomstandigheden zoals wind en mist en niet zozeer door lokale invloeden. De gemiddelde
PM2.5 concentratie van alle meetstations is 13,9 μg/m3 en 1 keer op 1 locatie was een
maandgemiddelde concentratie > 25 μg/m3
ad 2) het zelf meten lukt maar is toch complexer dan vooraf gedacht.
ad 3) dit blijkt in de praktijk erg lastig door de enorme hoeveelheid data. De gemiddelde
jaarwaarden liggen wel onder de Europese norm van 25 µg/m3, maar boven de WHO norm van
10 µg/m3..
ad 4) dit is heel goed gelukt door alle pers belangstelling en interesse van gemeentelijke,
provinciale én rijksoverheden. Verder is er contact met professor Alex Burdorf van het
Erasmus MC: Hij wil de resultaten van het Luchtmeetnet HiS betrekken bij onderzoek mbt de
consequenties van wonen op milieubelaste locaties. Hij heeft plannen ingediend bij de
Nationale Wetenschapsagenda. Ook longarts Hans in t Veld wil de resultaten koppelen aan
ziekenhuis opnames voor astmaproblemen. Daarnaast worden het luchtmeet initiatief
genoemd in het boek “Een eeuw Kleiwegkwartier” van Henk Koetsveld onder zijn hoofdstuk
Gezondheid en Omgeving, pagina 137.
Correlatie DCMR meetpaal A13 & LHIS meetpunt Asserweg

PM2.5 conc Molenlaan Oost (periode: 1 tm26 nov)

Boek Koetsveld

Palmesbuisjes
Het meten van stikstofdioxide op 16 plaatsen in het gebied is inmiddels afgesloten, na 1 jaar onafgebroken
metingen. De jaargemiddelden blijven onder de EU en WHO grenswaarde van 40 µg/m3 , maar op sommige
meetpunten komen ze er wel in de buurt. Deze plekken worden ook het zwaarst belast door uitstoot van
verkeer. Er is ook sprake van seizoen fluctuatie met laagste waarden in de zomer en hoogste in de winter.
Verder blijft het interessant in hoeverre piekbelastingen van invloed zijn op de gezondheid.
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6. Jubileumjaar
In 1994 is de Stichting Bewonersorganisatie 110-Morgen opgericht, dat betekende in 2019 het vieren van het
25 jarig bestaan. We hebben dat op 2 manieren gevierd. Op 31 augustus zijn we met ruim 160 mensen gaan
varen op de Maas. We werden door bussen vanaf het Minervaplein opgehaald en naar de Smaragd op het
Noordereiland gebracht om aan boord te gaan. Aan boord was er live muziek van zanger/entertainer Hans,
een artiest die al jaren ondersteunend is geweest bij wijkfeesten en activiteiten in Plaza Arcadia. Daarnaast
was er een hapje en drankje en aan het einde van de middag een warm/koud buffet. Rond half acht stonden
de bussen weer klaar om iedereen terug te brengen naar het Minerva plein. De mensen die mee zijn geweest,
waren 110 bewoners van de wijk, organisaties waar we mee samenwerken en oud bestuursleden. Mede door
het mooie weer was het een super dag.

Op vrijdag 6 september was er in het kader van het 25 jarig bestaan van Bewonersorganisatie 110-Morgen
nog een ouderwets wijkfeest. Vele jaren hebben we in juni een wijkfeest gehad met een snuffelmarkt,
activiteiten en een podium vanwaar er optredens gedaan werden. Een loterij met leuke prijzen en tussendoor
een rad van avontuur. Maar door het gebrek aan vrijwilligers is dat tegenwoordig haast niet meer te doen.
Voor het jubileumfeest was gekozen om ’s middags te beginnen en tot het begin van de avond door te gaan.
Rond 18.00 uur waren er diverse eetkraampjes, New York pizza sponsorde met pizza’s. Foodconnect, de
leverancier van maaltijden in Arcadia, sponsorde diverse stampotten en bewoners hadden eten uit eigen
cultuur gemaakt.
Maar wederom speelde het weer op het parten maar door de eindtijd iets naar voren te halen was het festijn
voor de regen afgelopen en konden we al met al terugzien op een geslaagd 25 jarig feest.
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7. Evenementen 2019
•

Voor de tweede keer hebben we met de kerst gezellig met bewoners bij de kerstboom op het
Minervaplein gezongen met warme Glühwein en oliebollen, hierbij waren ruim 40 bewoners
aanwezig.

•

Voor het 3e 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 in het Excelsior stadion in Kralingen. Helaas hadden we geen kampioen in
ons midden. Halve finales waren het hoogst haalbare.

•

Omdat Keep It Clean Day is afgeschaft hebben we als alternatief samen met scholieren van het
Wolfert Dalton, Onze Woning en AH XL een schoonmaakactie in de wijk gehouden. Daarna hebben we
met scholieren van het Vakcollege het Minervaplein met plantjes opgefleurd.

•

In het Winkeltje, een project van BO 110-Morgen, wordt gebreid voor een goed doel en is er de
knutselactiviteit op de donderdagmiddag. Dit naast de verkoop van 2e hands spulletjes en de
mogelijkheid om boeken te lenen/kopen.

•

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 Kerst- en Paasbrunch
✓ zeer succesvolle Bingoavonden
✓ 9 muzikale middagen op zaterdag
✓ 3 rock en roll zondagen via een bewonersinitiatief
✓ Wekelijkse schaak, bridge- en klaverjasavonden
✓ Wekelijkse yoga lessen
10

8. Het Winkeltje 2019
Inmiddels draait Het Winkeltje volledig zelfstandig en is het 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. Geld dat overblijft wordt geschonken aan een goed doel.
Wat betreft het voortbestaan: in 2019 bestaat het Winkeltje alweer 5 jaar en het succes is inmiddels bewezen.
De reden om door te gaan is tweeledig: onze vrijwilligers blijven actief en zullen niet zo snel achter de bekende
geraniums belanden én mensen die het niet breed hebben financieel, kunnen hier terecht.
Er zijn 20 vrijwilligers die 5 dagen in de week een ochtend of middag aanwezig zijn. Per dagdeel zijn minimaal 2
vrijwilligers aanwezig.
In Het Winkeltje vinden ook activiteiten plaats, zoals een knutselmiddag en een breimiddag.
De breiclub heeft 3 deelneemsters op maandagmiddag, die voor goede doelen onder andere dekens breien.
Geld dat overblijft na betaling van huur, gas, water en licht wordt ook gedoneerd aan een goed doel. Dit jaar
waren dat Stichting Ambulancewens en Geleidehond.

Donaties

Boekenkast

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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9. Arcadia – Huis van de Wijk 2019
Het Huis van de Buurt kreeg in 2016 officieel het predicaat Huis van de Wijk Arcadia. De oorspronkelijke opzet
kon in 2019 worden voortgezet. Als bewonersorganisatie hebben we met Plaza Arcadia een grote inbreng in
het Huis van de Wijk.
Het unieke van deze Huis van de Wijk is de samenwerking van veel partijen, te weten: Wooncompas, Pameijer,
Habion, Bewonersorganisatie 110-Morgen, Profila zorg en DOCK.

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

Arcadia Sjop

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.
De activiteiten, die in 2019 die succesvol waren, worden voortgezet, zoals de diner-chantants, de
bingoavonden en de muzikale middagen en voor de derde keer ook een winterfair. Uiteraard wordt er
nagedacht over meerdere thematische activiteiten. Diverse verenigingen hebben inmiddels onderdak
gevonden in Arcadia: schaken, bridgen en klaverjassen nemen diverse avonden in beslag. Daarnaast vinden er
ook bijeenkomsten plaats via de gemeente of andere organisaties, die hebben ontdekt dat het een
vergaderlocatie is waar veel mogelijk is voor weinig geld.
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10. Interne en externe activiteiten (kwantiteit) 2019

Interne activiteiten
bestuursvergaderingen
11
overleg bouwvereniging – bewonersorganisatie
8
winkelbezetting en aanwezige bestuursleden
937
telefoonopnames
741
totaal aantal bezoekers
5768
waarvan: cliënten voor 6 belastingspreekuren
81
bezoekers voor 45 koffie-uurtjes
357
belbusmedewerkers
3905
bezoekers met diverse vragen (binnenlopers) 1266
wijkschouwen volgens de 10 Gouden Regels
vrijwilligersinzet van Het Winkeltje
bezoekers van Het Winkeltje
brei- en knutseldeelnemers
vrijwilligersinzet Plaza Arcadia
bezoekers Plaza Arcadia
vrijwilligersinzet receptie/Sjop Arcadia

6x
1093
8715
283
965
16668
750

Eenmalige activiteiten
nieuwjaarsreceptie
72 bezoekers
wijkvergadering
26 bezoekers
boottocht 25 jarig bestaan
160 bezoekers
jubileumfeest 25 jarig bestaan 500 bezoekers

Externe activiteiten
aantal vergaderingen Gebiedscommissie (gebiedslid namens His)
aantal wekelijks overleg ambtelijk gebiedscommissie (lid)
aantal bijeenkomsten Gebiedscommissie (dinsdagavond)
aantal Gebiedscommissie activiteiten ( o.a. jubilea)
aantal bijeenkomsten BewonersHiS!
aantal stedelijke bijeenkomsten, m.b.t. A16, luchtmeetnet
Rotterdam The Hague Airport en Klei-Uitweg

12
46
35
22
12
16
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11. Financiële verslag en toelichting 2019
De bewonersorganisatie heeft 4x projecten in beheer. Voor 2x projecten ontvangt de organisatie een subsidie
voor de kerntaken van de bewonersorganisatie. De andere 2x projecten dienen zichzelf te bedruipen zonder
financieel winstoogmerk.

Financieel overzicht Bewonersorganisatie 2019
Nadere toelichting subsidiebestedingen:
Gemeente subsidie Coleur locale:
Subsidiebedrag
Huisvestingskosten
Organisatie kosten
Opbrengsten zelf gegenereerd (resultaat)
Resultaat
Gemeente subsidie Gebiedscommissie:
Subsidiebedrag
Kosten activiteiten
Communicatie kosten
Opbrengsten zelf gegenereerd
Resultaat

€
€
€
€
€
€

17.500
22.556
9.876
-14.932
-6.088
-21.021

€
€
€
€
€
€

8.015
23.372
350
-15.707
483
-15.224

Overzicht resultaten projecten 2019:
Project 1.
Het Winkeltje
Omzet
Kosten
Resultaat

€
€
€

Totaal financieel resultaat:
Project 1.
Project 2.
Project 3.
Project 4.

Project 2.
Arcadia

20.963 €
-8.052 €
12.912 €

€
€
€
€
€

Project 3.
Couleur locale
34.986 €
-25.927 €
9.060 €

Project 4.
Gebiedscommissie

-1.451 €
-4.638 €
-6.088 €

2.408
-1.925
483

12.912
9.060
-6.088
483
16.366

Liquide middelen:
Bank
Bank Opzoomer
Kas
Totaal

€
€
€

1-1-2019
31-12-2019
25.872 €
42.021
12.506 €
7.777
1.495 €
2.171
€

51.970

De projecten welke zichzelf bedruipen zijn de projecten 1 en 2. De projecten waar de bewonersorganisatie
subsidie voor ontvangt zijn de projecten 3 en 4.
De resultaten van de zelf bedruipende projecten komen, indien samengevoegd, uit op een positief resultaat
van 22K. Dit wordt volgend jaar geherinvesteerd in de 2 projecten.
14

Project Couleur Locale betreft een negatief resultaat, dit resultaat komt mede voort omdat dit bedrag
niet verhoogd mag worden, terwijl de kosten wel stijgen. Indien het resultaat van alle projecten wordt
samengevoegd dan is het resultaat wel positief.

Financieel overzicht toekomst:
In het financieel overzicht Liquide middelen is een bedrag opgenomen van 8K met betrekking tot subsidie
gebiedscommissie 2020 en 7,7K opgenomen Opzoomer Mee gelden ook voor 2020.
Indien deze bedragen van het resultaat 51,7K worden afgehaald dan is het vermogen 36,3K.
Vanuit de organisatie zien wij een gezonde financiële toekomst tegemoet uitgaande van het subsidiëren 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.

Wijkwinkel

het Winkeltje

Sjop Arcadia

ingang Arcadia
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12. Algemene gegevens Stichting Bewonersorganisatie 110-Morgen

Bestuur:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Evenementen
A16/ Luchtmeetnet

de heer J. Pierweijer
mevrouw L. van der Ham
de heer M. van Kleef
mevrouw L. de Villeneuve
mevrouw S. van der Lubbe

Wijkwinkel:

de heer D.E. Starke
mevrouw R. ten Pierik

Ondersteuning Administratie:

mevrouw A. Gelens

Ondersteuning Communicatie:

mevrouw K. Boomstra

Adres:

Minervaplein 96
3054 SK Rotterdam

Telefoon:
E-mail:
Website:

010 - 418 86 90
info@bo110morgen.nl
www.bo110morgen.nl

Bankrekening:
K.v.K.:

NL32ABNA0541304798
Rotterdam 41134301

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Het Winkeltje:

Adres: Hectorstraat 23 ingang Minervaplein
3054 SK Rotterdam
Telefoon, e-mail en website via BO 110-Morgen.

Huis van de Wijk Arcadia:

Adres: Apollostraat 207 - 213
3054 TB Rotterdam
010 - 727 11 13

Plaza Arcadia:

Adres: Apollostraat 211a
3054 TB Rotterdam
06 - 211 673 334
plazaarcadia@hotmail.com

Sjop Arcadia:

ANBI status

Apollostraat 207a
3054 TB Rotterdam
Via receptie: 010 - 727 11 13

16
16

