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VAN DE REDACTIE

Beste mensen
In het kader van het 25-jarig bestaan
van BO 110-Morgen hebben we
enkele leuke activiteiten samen met
u als bewoners, samenwerkende
organisaties en sponsors kunnen
uitvoeren.
Een jaar om niet snel te vergeten.
De rondvaart met de Smaragd door
de havens en over de Maas was een
leuke ervaring: gezellige muziek en
goed eten aan boord maakten het tot
een gezellige middag. Op vrijdag 6
september was het jubileumfeest op
het Minervaplein. Ouderwets gezellig
en deed aan vroeger denken, maar
het kost zoveel werk en energie dat
het als vrijwilligersorganisatie haast
niet meer te doen is dit te realiseren.
Alle vrijwilligers weer hartelijk
bedankt.
Ik ben erg trots dat we ondanks de
moeilijke jaren de organisatie in stand
hebben kunnen houden en hoop dat
de BO nog lang zijn diensten mag
kunnen aanbieden, want aan de
inloop en de vragen te zien is dat nog
steeds nodig.
Het Winkeltje aan het Minervaplein
heeft dit jaar ook een jubileum: het
bestaat 5 jaar. Andere jubilarissen
zijn: Onze Woning die dit jaar 100
jaar bestaat, de Belbus 30 jaar en
schaakvereniging Erasmus 125 jaar.
Waar we diverse bewoners veel over
horen is het zwerfvuil en de vele
naast plaatsingen van vuil en grof
vuil. Inmiddels hebben veel bewoners
en onze vrijwilligers via de Buiten
Beter app vele meldingen gedaan
en laten we hopen dat het succesvol
mag blijken. Maar het zal veel
aandacht blijven vergen. Als laatste:
noteer vast in uw agenda donderdag
14 november aanvang 20.00 uur
de wijkvergadering met het laatste
nieuws van de bouw van de nieuwe
snelweg A16 Rotterdam.

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.

Het Huurdersplatform is op zoek naar een
nieuw bestuurslid, die de voorzitter wil
ondersteunen en assisteren met het
secretariaat voor onder andere:
A. het maken van agenda’s,
verslagen en notulen van
bestuursvergaderingen
(4 tot 6x per jaar).
B. Het bijwonen van overleg, vergaderingen
met “Onze Woning” (4x per jaar).
C. Het bijwonen van overleg met de Raad
van Commissarissen (2x per jaar).
D. Het verzorgen van in- en uitgaande post
en mail.
E. Het bijhouden en archiveren van
belangrijke stukken, mededelingen en
mutaties.
Op jaarbasis is dit circa 150 tot 200 uur
werk, waarvoor belastingvrij een beperkte
vrijwilligersvergoeding beschikbaar is.
Graag zien wij uw reactie, liefst per mail,
tegemoet op
huurdersplatformbvow@gmail.com .

Overgebleven prijzen LOTERIJ 06-09-2019 110-MORGEN
PRIJS

ARTIKEL

KLEUR

NUMMER

1E PRIJS
3E PRIJS
4E PRIJS
9E PRIJS
12E PRIJS
14E PRIJS
23E PRIJS
24E PRIJS
26E PRIJS
32E PRIJS
36E PRIJS
37E PRIJS
39E PRIJS
40E PRIJS
42E PRIJS
43E PRIJS
50E PRIJS

Tour de Airport 20 personen
Fiets
1 Afwasborstel
Sandwichtoaster
1x4 kaartjes Plaswijckpark
Voor 2 personen Foto museum
Dinerbon Facet € 25,00
24 delig luxe bestek set
Lommerrijk 6 pers. bowlen +
Etensbon € 25,00 Gauchos
Multi snijset met 8 messen
Bon rituals van € 10,00
Windlicht met kaars
snackplace corner € 10,00
Dinerbon Plaza Arcadia 2p.
Voor 2 personen Fotomuseum
1 Afwasborstel

WIT
BLAUW
GROEN
GEEL
GEEL
ROZE
ROZE
BLAUW
ROZE
GROEN
BLAUW
BLAUW
BLAUW
ROZE
GEEL
WIT
ROZE

447
466
337
58
215
305
30
79
27
100
143
19
35
134
414
350
286

REDACTIE:
Sandra van der Lubbe
Louise van der Ham
Foto’s & illustraties
Sandra van der Lubbe
Chris Stahl
Uitgave: 6 keer per jaar
Oplage: 2500 stuks
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Vacature

VOLGENDE
UITGAVE:
Ons volgende nummer
komt uit in november
2019. Uw kopij en/of
ingezonden brieven
dienen binnen te zijn op
15 oktober 2019.

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

12-09-19 16:03

Wat doet een bewonersorganisatie wel
en wat niet?
De Bewonersorganisatie 110-Morgen is een organisatie
van vrijwilligers ten dienste van de bewoners in de wijk
110-Morgen. Ook het bestuur
is onbezoldigd. Wij doen een
deel belangenbehartiging en
zijn vooral actief op het gebied
van informatieverstrekking
en doorverwijzen naar de juiste
instanties. Graag bevorderen we de bewonersparticipatie
op vele gebieden.

opgezet voor mensen met een kleine beurs. Er worden
zoveel spullen en boeken gebracht dat de prijzen steeds lager
worden, soms een paar laarzen of een mooie broek voor
50 cent. Daar zijn mensen soms enorm mee geholpen. De
opbrengsten van Het Winkeltje moeten de huur dekken en
wat er over blijft gaat naar een goed doel.

Wat doen we dus:
Bewoners, die in de Wijkwinkel komen met vragen proberen
we zo veel mogelijk zelf te helpen.
Dat kan zijn omdat we het weten, maar ook doorverwijzen
naar de Vraagwijzer of 14010, omdat we het niet weten. Er
zijn ook zaken die zoveel privacy vergen dat het niet bij een
bewonersorganisatie moet komen te liggen.
We faciliteren ook diverse andere organisaties, inpandig
zoals de Belbus, maar ook kleine vergaderingen van b.v. het
Huurdersplatform, een VVE vinden plaats in het pand aan de
Minervaplein 96.
Wat we ook in samenwerking met de Sociale Raadslieden
éénmaal per jaar doen is bewoners ondersteunen met het
invullen van hun inkomstenbelasting. Per jaar helpen we daar
zo’n 80 bewoners mee. Dit is alléén in de periode maart- april
en ook alléén op afspraak!

Onze bemoeienissen in Arcadia, tegenwoordig het Huis
van de Wijk, vallen ook onder het sociale gebeuren. Er zijn
vrijwilligers, die de receptie bemannen en ook de Sjop
runnen, waar kleine boodschappen gehaald kunnen worden.
Tevens kan men via de receptie gebruik maken van de
wasmachines en drogers. In het restaurant, Plaza Arcadia,
kunnen mensen terecht om te eten of mee doen aan één van
de activiteiten, die er georganiseerd worden. Deze worden
gepubliceerd op flyers en de website www.bo110morgen.nl.
Het belangrijkste om te weten is dat we dit allemaal met
vrijwilligers doen en daar is nog steeds een tekort aan. Dus
meld je aan, er is genoeg te doen!

Ook op het gebied van schoon, heel en veilig zijn er
veranderingen opgetreden. Vele jaren hebben we samen
met de gemeentelijke diensten daarin opgetrokken. Op dit
moment organiseren we zelfstandig enkele schouwen per
jaar en betrekken zoveel mogelijk bewoners hierbij, want de
ervaring/inzet ligt niet alleen bij ons maar ook bij de bewoners
uit de wijk.
Wat betreft het sociale gebeuren in de wijk: we hebben 5
jaar geleden met steun van het Oranjefonds Het Winkeltje

Enkele dingen die we niet doen:
Woningen verhuren. Daar hebben we Bouwvereniging Onze
Woning dan wel Wooncompas voor in deze wijk. Voor
reparaties aan huurwoningen moet u ook bij Onze Woning/
Wooncompas zijn. Ook persoonlijke problemen b.v met
een psychische achtergrond verwijzen we door naar de
juiste instanties. Wij kunnen mensen niet direct verwijzen
naar het Wijkteam, dat kan alleen via een huisarts danwel de
Vraagwijzer.
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Plaza Arcadia
De zomervakantie is achter de rug en dan zien we toch
dat veel mensen gebruik blijven maken van de Plaza
Arcadia. Zowel de bingo, diners chantant en de muzikale
middagen blijven druk bezocht: ook in de vakantie is dus
behoefte aan activiteiten!.
Voor de komende tijd zijn er de volgende vaste
activiteiten.
Elke maandag is er een schaakavond van
schaakvereniging Erasmus; mocht u interesse
hebben, kom dan eens langs. De dinsdagen zijn voor
Klaverjasvereniging Sport en spel en ook daar kunnen
nog steeds mensen meedoen. Woensdagmiddag van
13.30 tot 15.30 uur gezellig kletsen en breien voor €
1,00 met een lekker sapje, koﬃe of thee erbij.
Om de veertien dagen op vrijdagmiddag, rond half vijf,

zijn er spelletjes met jong en oud en na aﬂoop gezellig
samen soep met een broodje eten.
De komende bingo avonden zijn zaterdag 28 september,
26 oktober en 23 november.
De muzikale zaterdagmiddagen zijn op 14 september
en 26 oktober. Tevens is er weer op 28 september in de
middag een modeshow van de ﬁrma Hoﬀmans. Op 15
november is er weer een diner chantant.
Daarnaast kunt u elke dag warm eten in Plaza Arcadia.
Van half 12 tot half 2. Een drie gangen menu voor €
8,00. Het menu kunt u vinden op de website van de BO
110-Morgen en de ﬂyers hangen in Arcadia en bij de
wijkwinkel aan het Minervaplein. Voor informatie kunt u
te allen tijde in de Plaza terecht en zullen de vrijwilligers
onder het genot van een kopje koﬃe u vertellen wat u
wilt weten.

Kom snuffelen:
Nieuwe herfstcollectie
Halloween decoratie en
kleding
Géén zomerkleding meer aanbieden svp
We hebben nl helaas geen opslag opties

Mail:
info@bo110morgen.
nl
FaceBook:
BewonersOrganisatie
Honderdtien Morgen
Twitter:
BO110Morgen
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2019

BO 110-Morgen
Jubileumfeest 110-Morgen groot succes
vrijdag 6 september op het Minervaplein
Om 13.00 uur werd het jubileumfeest geopend door wethouder
Grauss door het leeggooien van een zakje doppen in de verzamelzakken voor stichting
Geleidehond. Zelfs heeft hij even meegedaan aan het stoepranden,
waarvoor hij tot zijn verrassing een medaille kreeg.
Op het plein waren diverse snuﬀelmarkt kramen, waar veel mensen
hun slag konden slaan. De kramen van de organisaties werden ook
druk bezocht. Vooral bij de kraam van Onze Woning waren de prachtige taartjes in trek! In de
partytent ernaast werden verhalen opgetekend én de verhalers uit
110-Morgen getekend voor het boekje dat ter gelegenheid van het
100-jarige bestaan van Onze Woning wordt gemaakt.
Vanaf het podium waren er diverse optredens met tussendoor 3 keer
een
veiling voor de goede doelen: de stichtingen Ambulance Wens en
Geleidehond. Ook de opbrengsten van de loterij én wat overbleef uit
de inkomsten van het Winkeltje werden gedoneerd aan deze goede
doelen.
Vanaf 16.00 uur werden er voorrondes gehouden van het Rotterdams
kampioenschap stoepranden. Winnaars kregen een beker en kunnen
worden afgevaardigd naar het Nederlands kampioenschap op 22 september (leeftijd van 6 – 98 jaar).
Vanaf 17.00 uur kon er worden geproefd van eten uit diverse culturen:
Indiaas, Indonesisch, Frans, Italiaans, Hollands. Dat was zo’n groot succes dat binnen no time alles op was. Helaas begon het wat te regenen
en werd het plein snel leger. Daardoor werd de trekking van de grote
loterij met prachtige prijzen iets naar voren gehaald. Er zijn nog prijzen niet opgehaald: zie pagina 2.
Aan het eind werden de cheques aan Stichting Ambulance Wens en
Stichting Geleidehond overhandigd met beiden maar liefst €930,- .
De doppen actie leverde maar liefst 10 vuilniszakken op, waarvoor
hartelijk dank!

ZOZ voor impressie feest
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BO 110-Morgen
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BO 110-Morgen
De feestelijkheden rond het 25-jarig bestaan van BO 110-Morgen
werden mogelijk gemaakt door de steun van (willekeurige volgorde):

Wij zijn dankbaar voor de vele gulle gaven!
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Omleidingen door werk aan Kleiweg-Uitweg-Rozenlaan

Inmiddels heeft iedereen al kunnen merken dat je via de Uitweg niet meer bij het Rozenlaanviaduct kunt komen.
De werkzaamheden gaan ongeveer een jaar duren in verschillende fasen. Te allen tijde zal de Kleiweg vanaf de
Straatweg richting het Franciscus Gasthuis berijdbaar blijven.

Verdere informatie
Via de BouwApp blijf je op de hoogte van het project en kun je vragen stellen. Ook de faseringen en omleidingsroute
zijn hier te bekijken/downloaden. De app is beschikbaar in de App Store en Google Play.
Inloopochtend: Wekelijks is er op dinsdag tussen 7.30 uur en 10:00 uur een inloopochtend in het informatiepunt aan
de Kleiweg 108B. Je kan ook een afspraak maken tussen 10:00 uur en 11:00 uur via email: projecten@evsbv.nl
Projectsite: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kleiweg-uitweg/
Kijk ook op de website http://www.bo110morgen.nl voor details.

Openbaar Vervoer
Vervallen haltes bus 174:
Vervangende haltes bus 174
richting station Noord:
- De Wilgenring
- Station Melanchtonweg (Metro E lijn
en tramlijn 25)
- Erasmussingel
- St. Franciscus Gasthuis
- Bergpolderplein
- Kleiweg garage RET eindpunt
- Kootsekade
- Station Noord
Hierdoor heeft Schiebroek dus
geen verbinding meer met Station Noord!
Tramlijn 8 volgt vanaf station Noord de route van lijn 4 over de Straatweg
en keert bij de Burg. van Kempensingel.
RET: Informatie over de alternatieve routes en aanvullend vervoer voor
minder validen kunt u vinden op: www.ret.nl/omleidingen. Aanvullend
vervoer met 3 persoons electrisch voertuig (iYYo) reserveren op
06-1007 5588.
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Schoon en heel in de Wijk??
Verzakkingen in de wijk zijn inherent aan de slappe ondergrond. Af
en toe wordt er wat gerepareerd, maar helaas niet altijd met geweldig
resultaat. Ook dit wordt dan weer terug gekoppeld met hopelijk
uiteindelijk een beter resultaat.
Wij willen graag de stad groener maken maar of dit de juiste manier is?
De foto’s zeggen genoeg!
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OPLOSSING PUZZEL ZVM NR. 4

DE NIEUWE PUZZEL. SUCCES!
MIX EN MATCH

AANVULPUZZEL
Uit de goede oplossingen is de volgende winnaar
getrokken:

MEVR. G. DE FOCKERT
WILGENPLASLAAN
Van harte gefeliciteerd!
U kunt uw prijs afhalen bij de
Bewonersorganisatie, Minervaplein 96

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L

-

Lakken
Sportevenement
Soort
Piano
Grappig
Één-oog
Oxidatie
Truc
Fruit
Vogel
Geslepen

Uw oplossing kunt u vóór 15 oktober 2019 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
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