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speelplek
vernieuwd

O.a. in dit nummer
BOA voor 1 dag
Nieuwjaars speech

Speelplek Ledastraat
gemoderniseerd
Afgelopen november- december is de speelplek aan de
Ledastraat vernieuwd, nadat bewoners in een eerder
stadium hum wensen kenbaar hadden gemaakt. Het ziet
er al aardig uit, hoewel de aardehopen in januari nog niet
waren weggehaald. Hopelijk kunnen de kinderen uit de
buurt weer lekker spelen met de nieuwe apparaten.
Gezocht: Bestuurslid met hart voor de
buitenruimte. Tijdsbeslag: 11x per jaar
vergadering á 1,5 uur en door de weeks 2-3 uur.
Kom eens langs om te praten!
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VAN DE REDACTIE

Als deze krant uitkomt is 2020 al
weer begonnen maar toch hoop ik
voor een ieder een voorspoedig en
gezond 2020. De nieuwjaarsreceptie
was weer druk bezocht en het lijkt wel
of steeds meer mensen het weten
te vinden. Dit is te danken aan de
laagdrempeligheid van de organisatie.
De jaarwisseling was behoorlijk
rumoerig in de wijk en dat niet alleen
door het vuurwerk. Al vanaf begin
december werden we getrakteerd
op vuurwerkbommen, dit was de
afgelopen jaren minder.
Dezelfde zware bommen zorgden
in delen van de wijk tijdens de
jaarwisseling voor het sneuvelen van
ramen in diverse straten en kleine
“vreugde” vuren. Op 1 januari was
de Onze Woning nog het doelwit van
een verfbom. We koesteren onze
tradities, maar of het op deze manier
moet, vraag ik me ernstig af. Zoveel
schade en dat voor een traditie?? We
moeten maar eens ernstig denken of
dat niet anders moet.
Het kerst zingen was weer een groot
succes en dankzij de sponsoring van
firma Broeke Elektrotechniek hadden
we weer een fantastisch verlicht plein.
Zowel het ophangen als weghalen
wordt door hen gedaan.
Hiervoor weer onze hartelijke dank.
De wens om in 2020 te continueren
en op enkele punten wat uitbreiden
zal een flinke klus worden, maar
we gaan ervoor. Eén punt voor
uitbreiding is dat we graag een nieuw
bestuurslid erbij krijgen, zodat we na
het vertrek van Mw. Van der Ham,
de ontstane leegte weer invullen.
Voelt u zich aangesproken om ons te
ondersteunen kom gerust langs voor
een gesprek.

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.

Oplossing hersenbrekertje:
5+ [(5 + 10 + 4) x 2]= 43
Uitgesplitst: één schoen = 5 ;
mannetje = 5 ; één puntzak = 2
In de som heeft het mannetje 2 schoenen
aan én 2 puntzakken in zijn handen,
samen 5+10+4=19. Dit moet je eerst
vermenigvuldigen met 2 (één puntzak)
wordt 38. Hierbij moet nog één schoen
(5) worden opgeteld, dus 38 + 5 = 43

OPROEP ACTIE BOA VOOR 1 DAG
Wat zou je een BOA op 1 dag willen laten doen, als je het voor het zeggen had?
Suggesties kunnen nog steeds doorgegeven worden via de Wijkwinkel of per
email. Graag zo specifiek mogelijk en dus niet algemene aanwijzingen om te
controleren op hondenpoep of fietsers op de stoep. Maar wel met straatnaam
en liefst ook tijdstip met grootste kans op succes. 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. Wij horen héél graag jullie
suggesties!

Klaverjasmarathon
Speeltuinvereniging
Zaterdag 21 maart 2020
Vanaf 11.00 tot 23.00 uur,
10.45 uur aanwezig zijn.
Inschrijven vanaf
zondag 2 februari 13.00 uur
in het clubhuis van de
speeltuinvereniging tegen
betaling van het inschrijfgeld
van € 40,00 per koppel.
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Sandra van der Lubbe
Jan Pierweijer
Foto’s & illustraties
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Uitgave: 6 keer per jaar
Oplage: 2500 stuks

VOLGENDE
UITGAVE:
Ons volgende nummer
komt uit in april 2020.
Uw kopij en/of
ingezonden brieven
dienen binnen te zijn op
2 maart 2020

(POST)ADRES:
Bewonersorganisatie
110-Morgen
Minervaplein 96
3054 SK Rotterdam
of per e-mail:
info@bo110morgen.nl

(ADVERTORIAL)

TACOYO: ik ben om
Ik ga iets nieuws proberen. TACOYO heet ‘t.
Een mix van inspanning (ha, de co van conditie in TACOYO)
en ontspanning (Jaja...de Yo van yoga....). Ontspannen? Ik?
Zal mij benieuwen. Zelfs mijn fysio vraagt zich af of ik dat
wel kan. Mijn man bevestigt geregeld van niet...
Nou goed, daar sta ik. Tussen de kwekkende dames.
Het lijken in ieder geval niet van die zweverige types,
dus dat valt mee. Ik kijk goed en doe ze na. Matje....
gewichtjes... ik kies de paarse waar 0,5 kg op staat.
De muziek is goed. Gericht op het type oefening dat
we doen. Inspanning versus ontspanning, uptempo
versus slow motion, versus klassieke muziek. Ik hou niet
van ontspanning. Sporten is voor mij alleen leuk als je
kapot bent na een uur. Dus daar lig ik op een matje naar
klassieke muziek te luisteren.

Shuttle ……
Er zit een shuttle vast in het plafond. Zien de andere mensen het ook? Die hebben hun ogen dicht.
Oja.... ontspanning. Mijn gedachten dwalen af. In gedachten zie ik tieners in deze zaal, die melig proberen een shuttle
keihard tegen het plafond te slaan. Pats .... doet het racket tegen de shuttle. Plok doet de shuttle tegen plafond. En dan
zit ie vast in het rooster van de lamp. Hilariteit alom. Ik glimlach bij dit tafereel maar ik word uit mijn modus, uit mijn
ontspannen zijn gehaald door de stem van de docent. Wàt? Heb ik nou zojuist echt ontspannen? Ik denk daar nog even
over na tijdens de volgende inspanningsoefening, terwijl de gewichtjes langzaam te zwaar worden. Moet niet gekker
worden. Ik ga het nog leuk vinden! Hoe heette dit ook alweer? Oja. TACOYO denk ik als ik tijdens de laatste minuten van
het uur weer op mijn matje lig. Met m’n ogen dicht dit keer, net als al die anderen.

Nieuwsgierig naar ook zo’n ervaring? Opgeven voor 2 gratis proeflessen mailt u met
trainer Viktor Verwoerd via v.verwoerd@tacoyo.nl of u belt 06-41549731 tacoyo.nl

TACOYO Hillegersberg/Schiebroek

Molenvijver 19 (gymzaal Melanchthon Mavo Schiebroek)
dinsdagavond 18.15, 19.30 of 20.45 uur
donderdagavond van 19.45-21.00 uur

Terugkoppeling bijeenkomst A16 Tunnelmond Bergweg Zuid/Grindweg 17 dec 2019
Belangrijkste items van deze avond:
• De planning van het plaatsen van kwelschermen (soort damwand)
loopt vertraging op doordat ze niet geluidsarm de grond ingaan. Er is
ontheffing gevraagd om meer lawaai te gebruiken.
• Vanaf februari tot augustus 2020 zullen er op de Grindweg geregeld
opstoppingen zijn doordat de Bosweg omgeleid moet worden, de
tijdelijke bouwbrug eroverheen aangelegd moet worden én omdat
er zand ingereden wordt dat gelijkvloers! de Grindweg- Bergweg
Zuid moet kruisen. Dit laatste zal geregeld moeten worden door een
stoplicht en/of verkeersregelaars.
• De zandwagens zijn duidelijk herkenbaar door de kleuren groen/wit
en het logo van de Groene Boog en A16 Rotterdam. Hierdoor kan er
makkelijk gezien en gemeld worden als ze ergens rijden waar ze niet
mogen zijn zoals bv de Molenlaan.

Tentoonstelling Portretten van 110-Morgen op reis door de wijk
Onze Woning bestaat 100 jaar. Ter ere van dit jubileum is de tentoonstelling
“Portretten in de wijk 110-Morgen” gemaakt. Het persoonlijke contact met
bewoners, werkers en vrijwilligers in de wijk leverden mooie en bijzondere
verhalen op. Deze verhalen vormden het uitgangspunt voor een jubileumboek.
Het was ook de basis van de tentoonstelling, die op de jubileumdag 28
november 2019 officieel werd geopend in het kantoor van Onze Woning.
Deze tentoonstelling is de hele maand februari te zien in het atrium van de
Gerrit Spronkersflat, Achillesstraat 290 (op alle dagen), daarna volgt in maart
waarschijnlijk het Medisch Centrum.

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

Activiteiten in Plaza Arcadia

Plaza Arcadia heeft in het jaar 2019 veel voor iedereen kunnen doen. Veel activiteiten zijn gestart waar we in
2020 een vervolg aan willen geven. Elke dag zijn tussen de middag warme maaltijden, voor informatie hierover
kunt u terecht bij Plaza op de eerste verdieping, “per lift bereikbaar”.
Vaste wekelijkse activiteiten: Op maandagavond schaken van Schaakvereniging Erasmus.
Op dinsdagavond klaverjassen van Sport en Spel.
Woensdagmiddag breien van half 2 tot half 4.
Woensdagavond bridgen.
Voor de komende maanden staan hieronder niet wekelijkse activiteiten:
Spelletjes middag voor jong en oud en erna gezellig soep met brood eten van 16.30 uur tot 17.30 uur op
vrijdagen 14 februari, 28 februari, 13 maart, 27maart, 10 april, 24 april en 8 mei.
BINGO op zaterdagen 22 februari en 28 maart en 25 april van 20.00 tot 22.15 uur.
Rock en Roll middagen op zondagen 23 februari en 29 maart.
Diner Chantant met Anja Winter op vrijdag 20 maart.
Modeshow op zaterdag 4 april door Hoffmans Mode van 14.30 uur tot 17.30 uur.
Paasbrunch op zondag 13 april van 11.00 tot 14.00 uur zie flyer voor opgave.
Muzikale middag op zaterdag 2 mei met Shantikoor De Albatros van 14.00 – 16.00 uur.
Middels onze website www.bo110morgen.nl, onze facebook pagina en flyers op diverse locaties kunt u de
informatie over de activiteiten volgen.

2020: 75 jaar vrijheid! Heeft u een origineel idee om dit te vieren?
Geef het aan ons door! Persoonlijk of via info@bo110morgen.nl

Winterspullen
Langzamerhand gaan de winterspullen weer ingeruild
worden voor het voorjaarsspul. Geregeld zijn er dus
allerlei aanbiedingen voor winterjassen, truien enz.
Kom vaak snuffelen, want er komt constant nieuw
materiaal binnen!
Misschien kun je ook iets voor carnaval vinden.

Nieuwjaars speech 2020, ingekort
Complete speech op website
Een eenmalige gebeurtenis in 2019 was het 25 jarig
bestaan van de BO 110-Morgen. Gevierd op zaterdag 31
augustus met een leuke havenrondvaart met buffet voor
onze eigen vrijwilligers, 110 bewoners uit de wijk, sponsors
en collega organisaties.

Steeds meer zijn onze activiteiten ook wijk overstijgend.
We praten b.v. mee over de nieuwe rijksweg A16 en het
luchtmeetnet. In sommige gebieden heeft men last van te
lage waterstanden en in 110-Morgen hebben we last van
wateroverlast na flinke regenbuien. Hier ligt een taak om
op te pakken.

Vorig jaar gaf ik al aan dat de BO bijna een bedrijf is
geworden en dat blijkt: er komen rond de 5800 mensen
binnen in de Wijkwinkel, dat is inclusief de vrijwilligers van
de Belbus.

Voor de advisering naar de gebiedscommissie hebben we
korte lijnen, omdat we hierin ruim zijn vertegenwoordigd via
Bewoners!HIS.

De vergaderruimte in de Wijkwinkel wordt ook gebruikt voor
externe vergaderingen. Het Winkeltje bestaat inmiddels 5
jaar. Opgezet met steun van het Oranjefonds en nu nog
steeds met de ondersteuning van de BVOW. Wie had dat
gedacht? Het lekker snuffelen voor weinig geld maakt het
Winkeltje uniek, dat blijkt ook uit de 8700 bezoekers.
Ook Plaza Arcadia is zeer succesvol met vaste activiteiten
maar ook met sociale activiteiten. Activiteiten zijn bv.:
schaken, klaverjassen, bridge, breien, bingo, diner
chantant, muzikale middagen en speciale brunches.
De mogelijkheden om te eten zijn nog te verbeteren qua
gebruik: een punt voor 2020. Tussen de middag van half
12 tot half 2 is de keuken open. Een vast clubje eet er elke
middag een heerlijke warme maaltijd én op vrijdagavond
en zaterdagavond. Maar ook lunchen met een uitsmijter,
tosti of gewoon een broodje is mogelijk!
Daarnaast wordt Plaza ook door externe partijen gebruikt
en dat betekent passen en meten. Het aantal bezoekers in
2018 is was 10.400, in 2019 16.668, waar ligt de uitdaging
in 2020?

Vrijwilliger
van het jaar 2019
Unaniem gekozen is Chris Stahl vanwege
zijn inzet in zowel Plaza, het Winkeltje en bij
alle activiteiten. Dit alles naast zijn reguliere
baan; een voorbeeld voor ons allen!

De uitdaging voor 2020 is het werven van vrijwilligers in
alle geledingen. Dringend is het vinden van een nieuw
bestuurslid. Louise van der Ham is na 19 jaar gestopt
bij BO 110-Morgen. Wij danken haar hartelijk voor haar
enorme inzet. Weet u iemand of denkt u dat is wat voor
mij, u bent van harte welkom voor een gesprek.
Dan wil ik met u het glas heffen op een voorspoedig en
gezond 2020.

OPLOSSING PUZZEL ZVM NR.6
SPELLETJES

SNEEUWMAAND
Uit de goede oplossingen is de volgende
winnaar getrokken:

E. DE HEER
THESEUSSTRAAT
Van harte gefeliciteerd!
U kunt uw prijs afhalen bij de
Bewonersorganisatie, Minervaplein 96

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M

-

mand aan paal
veertigen
zoek gelijke stenen
diverse soorten
racketbal
4 personen + 52 kaarten
hetzelfde aanleggen
in een gat slaan, klein
pionnen
keeper nodig
(draaibare) blokken
3x3 hokjes

Uw oplossing kunt u vóór 2 maart 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

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

