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BUURTKRANT VOOR 110-MORGEN
Inmiddels is het een traditie geworden om samen kerstliedjes
te zingen rond de kerstboom op het Minervaplein. Elk jaar komen
er meer mensen: het is dus een groot succes! We wisselen het
zingen af met het drinken van een beker glühwein of chocomelk
én het opsmikkelen van een heerlijke oliebol.
We starten op donderdag 19 december om 19.00 uur.
Kom gezellig met ons meezingen!

Wij wensen u gezellige feestdagen en een goed
en gezond jaar toe in 2020.
Vanaf maandag 23 december tot/met vrijdag
3 januari is de Wijkwinkel en het Winkeltje gesloten
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VAN DE REDACTIE

Beste mensen,
De laatste krant van 2019, wat gaat
de tijd snel en dat zult u veel horen.
Zelf zeg ik het geloof ik elk jaar in de
laatste krant. Als bewonersorganisatie
hebben we een druk jaar achter de
rug. Het 25 jarig bestaan van de
Bewonersorganisatie 110-Morgen
hebben we met veel bewoners en
organisaties kunnen vieren. De
boottocht en het jubileumfeest op het
plein waren een groot succes.
Voor de maand december hebben we
nog enkele leuke activiteiten zowel
in Arcadia als op het Minervaplein.
Elders in de wijkkrant leest u er meer
over. De wijkvergadering hebben we
weer achter de rug en de aanwezigen
zijn weer met flink wat informatie naar
huis gegaan. De punten in de wijk
waar bewoners ons op aanspreken
zijn meegenomen en we gaan
kijken wat er aan te doen valt. De
werkzaamheden rondom de wijk,
zoals Kleiweg en de A16 zijn aan
bewoners uitgelegd en we weten wat
ons het komend jaar te wachten staat.
Herhaling van zingen op het
Minervaplein zal ook weer
plaatsvinden en we hopen op
sneeuw!!! Begin 2020 zullen we een
bestuurswissel krijgen en afscheid
nemen van onze secretaris na 19 jaar.
Louise, hartelijk dank voor de fijne
samenwerking. Ik hoop ook dat
we uit de wijk op korte termijn een
nieuw bestuurslid erbij krijgen zodat
we een voltallig bestuur houden.
Heeft u interesse? Meld u aan bij de
Wijkwinkel. Rest mij u fijne kerstdagen
en een goede jaarwisseling te
wensen en u welkom te heten op de
nieuwjaarsreceptie op zaterdag
4 januari 2020 in Plaza Arcadia.

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:

Bezorging Wijkkrant
Er is veel te doen over onnodige
post in de brievenbussen, ook bij het
College in Rotterdam. Zij vinden dat
wijkkranten niet onder de nee/nee
stickers vallen. Ons beleid om onze
wijkkrant overal te bezorgen wordt
hiermee bevestigd.

• 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.

Het bestuur van
Bewonersorganisatie 110-Morgen
heeft het genoegen iedereen uit te
nodigen voor de nieuwjaarsreceptie
op zaterdag 4 januari.
Graag heffen we samen het glas
op een gezond en voorspoedig 2020
Plaza Arcadia 15.00-17.00 uur
(1e etage, lift aanwezig)
Apollostraat 211a
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Sinterklaas op bezoek bij
Buurt en Speeltuin 110morgen
Op zondag 1 december komen de Sint en zijn Pieten tussen 15.00 en 16.00 uur weer gezellig bij
ons langs met een cadeau voor de aanwezige kinderen. Vanaf 14.00 uur is er een voorprogramma.
Dit jaar zijn ook niet-leden welkom. Bij inschrijving dient er aan de bar €2,00 contant per kind
betaald te worden. Maximale leeftijd is 7 jaar. U kunt zich uiterlijk tot zondag 17 november
inschrijven via het bijgevoegde inschrijfstrookje. In het speeltuin gebouw ligt ook de nieuwsbrief
november met de details over het bezoek van de Sint.

Vul onderstaand strookje in!
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ik kom naar het sinterklaasfeest met mijn:
kinderen/neefjes/nichtjes/kleinkinderen(maximale leeftijd 7 jaar).
Naam: ……………………………………………………………….Leeftijd: ………. Meisje/Jongen
Naam:……………………………………………………………….Leeftijd: ………. Meisje/Jongen
Naam:……………………………………………………………….Leeftijd: ………. Meisje/Jongen
(A.u.b. invullen en doorkruisen wat niet van toepassing is)

Persoonlijk inleveren vóór 17 november bij de Speeltuin. Kosten €2,00 per kind alleen
d.m.v. contante betaling aan de bar.
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wijkvergadering

Op 14 november j.l. is onze
jaarlijkse wijkvergadering geweest.
Een kleine greep uit de aan bod
gekomen onderwerpen:
1) Oproep om aan te geven wat u
een BOA op een dag zou willen
laten doen, als u het voor het
zeggen had. Suggesties kunnen
nog steeds doorgegeven
worden via de Wijkwinkel of per
email. Bv van 7.00- 8.30 uur
controleren op hondenpoep op
de Amazonelaan; daarna tot
9.00 uur controleren op fietsers
op het Hermespad enz.
2) Fase 2 van de afsluiting
Kleiweg-Uitweg gaat in op 4
november. Zie omleidingsroutes.
Let op: de rijtijd van de
oproepbare iYYo (3 persoons
vervoer) wordt in november
op proef uitgebreid. Ma-vr van
7.00-20.00 uur; za 9.00-18.00
uur via 06-100 755 88.
3) A16: in de periode najaar
2019-voorjaar 2020 wordt de
waterhuishouding aangepast
en de grond voorbelast
(zandhopen aanbrengen om
grond in te laten klinken).
Het is de bedoeling dat in de
zomer 2020 de tijdelijke situatie
AVOlaan-N209 in werking gaat.
Zie afbeelding.

Mail:
FaceBook:
Twitter:

info@bo110morgen.nl
BewonersOrganisatie Honderdtien Morgen
BO110Morgen

Activiteiten in Plaza Arcadia
De activiteiten in Plaza Arcadia zijn in 2019 erg succesvol geweest. Drie geslaagde diner chantants, een 9 -tal
muzikale middagen en de maandelijkse Bingo avonden gaan we dan ook in 2020 voortzetten. Het opstarten
van de spelletjes op vrijdagmiddag loopt goed, met een 93-jarige tafeltennissen is best inspannend kan ik u
vertellen, maar ook sjoelen, spelen met de Beleef TV en darten is erg leuk. Dan rond 18.00 uur heerlijk aan de
soep en broodjes. Dit wordt gesponsord door Albert Heijn aan de Argonautenweg. Dank hiervoor.
Naast activiteiten, die georganiseerd worden door derden, zullen we deze activiteiten in 2020 voortzetten.
Enkele activiteiten die ook blijvend zijn: het klaverjassen op dinsdagavond en de breimiddagen op
woensdagmiddag. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden om deel te nemen.
Voor herinnering: donderdag 12 december een kerstmarkt van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Zaterdag 21 december een Kerst Bingoavond: start om 20.00 uur, inloop zaal 19.30 uur.
Op zondag 22 december is een kerstbrunch van 11.00 uur tot 14.00 uur, kosten hiervoor zijn € 10,00 en houd
de flyers in de gaten om op te geven, want vol=vol.
Op dinsdag 31 december hebben we nog een muzikale jaarafsluiter met een oliebollen en appelflappen
middag.
Op de volgende vrijdagen 6 en 20 december hebben we nog spelletjes met jong en oud.
De eerste activiteit in 2020 zal op zaterdag 4 januari zijn en dat is de nieuwjaarsreceptie van de
Bewonersorganisatie 110-Morgen. Er is genoeg gezelligs te doen voor u. U bent van harte welkom. Let wel: de
meeste activiteiten zijn tegen een heel kleine vergoeding.

Kerststukken maken
Op 7 december kun je kerststukken maken in
het Winkeltje. Materiaal is aanwezig, maar je kan
ook (deels) eigen materiaal gebruiken. Tevoren
aanmelden in het Winkeltje.
Er zijn 2 groepen: van 11.00-13.00 uur en
13.00-15.00 uur.
Kosten volwassenen €1,- en kinderen €0,50.

Aan alle bewoners van de wijk 110-Morgen
Langs deze weg wil ik namens alle medewerkers van M&V
Dienstengroep B.V. de bewoners en medewerkers van
Bewonersorganisatie 110-morgen en Bouwvereniging Onze
Woning bedanken voor het vertrouwen en de vele jaren
dat wij onze diensten met betrekking tot de schoonmaak
en groenvoorziening in de wijk 110-Morgen hebben mogen
leveren. Ongeveer 30 jaar geleden is mijn vader Geert
Molle begonnen met werken voor de bouwvereniging, voor
velen bekend als Ome Geert of Geert. Mijn vader heeft
heel wat jaren gewerkt in zowel de schoonmaak als de
groenvoorziening en ook mijn moeder heeft meegeholpen
in de schoonmaak van de wijk. Vroeger kreeg mijn vader
van heel wat van de “oude” bewoners water voor het
schoonmaken van de portieken en galerijen, waarbij hij ook
regelmatig werd uitgenodigd voor een lekkere bak koffie en
een sociaal gesprek. Langs deze weg wil ik ook namens hem
de bewoners daarvoor bedanken. Mijn vader is inmiddels 83
jaar maar voelt zich nog steeds erg betrokken bij het welzijn
van de wijk én de bewoners. In al die jaren hebben wij ook
regelmatig bewoners in dienst genomen om op die manier
iets terug te doen voor de bewoners en de wijk.

Ongeveer 15 jaar geleden heb ik het bedrijf van mijn vader
overgenomen en ben ik doorgegaan met de dienstverlening

aan Onze Woning. Na een aantal jaar ben ik samen gaan
werken met Hans Vlek en in deze periode hebben we ook de
bedrijfsnaam aangepast in M&V Dienstengroep B.V.
In de afgelopen 30 jaar hebben wij meerdere malen middels
een aanbesteding moeten inschrijven voor een nieuwe
contractperiode en ons contract kunnen verlengen met Onze
Woning. Helaas is er nu door het nieuwe bestuur een andere
keus gemaakt. Dit betreuren wij zeer, maar we kunnen trots
zijn dat wij zolang onze diensten hebben mogen leveren aan
de bouwvereniging. Wij zullen onze diensten voortzetten tot
en met 31 december 2019 en vanaf 1 januari 2020 zullen
de schoonmaakwerkzaamheden worden voortgezet door
2 andere bedrijven en ook voor de groenvoorziening is een
ander bedrijf aangesteld.
Wij danken alle bewoners, bewonerscommissies en de
medewerkers van Bouwvereniging Onze Woning voor de
vele jaren dat wij voor u hebben mogen werken.
Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers van M&V Dienstengroep B.V.

OPLOSSING PUZZEL ZVM NR.5
DECEMBER

VAN ALLES WAT
Uit de goede oplossingen is de volgende
winnaar getrokken:

W. METTROP
APOLLOSTRAAT
Van harte gefeliciteerd!
U kunt uw prijs afhalen bij de
Bewonersorganisatie, Minervaplein 96

Kinderen kunnen een kerst
kleurplaat afhalen bij het Winkeltje/
Wijkwinkel en gekleurd weer
inleveren bij het Winkeltje, hoek
Minervaplein/Hectorstraat:
altijd prijs!

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L

-

Wordt versierd
6 december jarig
Kan je mee glijden
Strooigoed
…ballen
Knallen
Gezellig
In geboren
Surprise
Boodschapper
…kalender

Uw oplossing kunt u vóór 6 januari 2020 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

INFORMATIE

Bel 14010 voor informatie over:
- Vraagwijzer open inloop ma-vr 9.00-13.00 uur
				 op afspraak ma-vr 9.00-17.00 uur
- Gebiedscommissie
- Sociale Raadslieden
- Roteb

Bel 010-4188690 voor

- Bewonersorganisatie 110-Morgen Minervaplein 96,
Open ma-vr 9.00-12.00 uur

- Ondersteuning Opzoomer Mee voor afspraak,
Inloopspreekuur dinsdag van 10.00-11.00 uur
- Het Winkeltje Minervaplein naast 96
Open ma-vr 10.00-15.00 uur
- WMO-Platform Hillegersberg-Schiebroek opgeheven!

Tijden en data onder voorbehoud
Bel 010-7271113 voor Huis van de Wijk Arcadia, Apollostraat 207-213
Bel 06-21167334 voor Plaza Arcadia, Apollostraat 211a

Vragen, klachten en/of informatie over de wijk?
Kom naar de Wijkwinkel!
De Wijkwinkel van Bewonersorganisatie 110-Morgen is geopend:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
Het adres is Minervaplein 96
Telefoonnummer: 010-418 86 90
U kunt ook het contactformulier op onze website
www.bo110morgen.nl invullen en automatisch naar ons zenden.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Algemeen klachtennummer gemeente Rotterdam is 14010
Huisartsenpost SFG
Bouwvereniging Onze Woning
Installatie storingen (Feenstra)
Gebiedscommissie
Belbus
Vogelklas Karel Schot (nog levende vogels)
Drinkwaterleiding (Evides)
Storingen gas en elektriciteit
Politie
Politie spoed
Dierenambulance Rotterdam en omstreken
Dierenambulance Rotterdam

466 95 73
422 8060
088 84 55 000
14 010
418 81 21
485 78 47
0900 0787
0800 9009
0900 8844
112
0900 0245
06 161 744 64

