
 
 
Kort verslag vergadering Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) 
 
Datum: 14 februari 2018 
Locatie: Wijkcentrum Stervoorde 
Aanvang: 19.30 uur 
	
1. Sinterklaas 
Het Sinterklaasfeest op 26 november jl. in Stervoorde – georganiseerd door de 4 bewonersorganisaties 
gezamenlijk – is goed verlopen. Jovel Entertainment bleek zeer ervaren te zijn en had de zaken goed in 
de hand. Bij binnenkomst werden de kinderen al met enthousiasme begroet en deden zij meteen mee. 
Zelfs toen na afloop er enige vertraging ontstond bij het uitdelen van de cadeautjes bleven de ouders 
en de kinderen keurig en rustig in de rij staan. Na afloop complimenten binnengekregen via Facebook 
en Nextdoor.  
 
2. Kerstattentie voor oudere alleenstaanden 
Het uitdelen van de kerstattenties verliep goed, mede omdat er zich nieuwe vrijwilligers hebben 
aangemeld om de attenties uit te delen. Er is van tevoren een flyer in de bus gedaan om te vertellen dat 
deze attentie er aan komt. Dit heeft goed gewerkt.  
De ontvangers zijn blij, en tonen zich verrast. Voor de vrijwilligers is het een goede manier om even 
uit te vinden hoe het gaat met de ouderen in onze wijk.  
 
3. Paasattentie voor oudere alleenstaanden  
Voor de Pasen wordt nagedacht of er niet iets bij de Plus geregeld kan worden, bijvoorbeeld iets met 
Paaseitjes. Er zal wederom van tevoren een flyer in de bus worden gedaan met de mededeling dat er 
een vertegenwoordiger van de BSN langskomt.  
 
4. Palmpasen 
Binnen de 4 bewonersorganisaties wordt nagedacht over het versieren van een Palmpasenstok door 
kinderen. Afgesproken is voorlopig dit op zondag Palmpasen (25 maart) te doen in Stervoorde.  
Nadat de stok klaar is, zal deze door de kinderen worden bezorgd in Florence. Er gaat vanuit de 
Bernadettekerk eveneens een groep kinderen naar Florence, bezien zal worden of het aanbieden 
gezamenlijk kan plaatsvinden.  
 
5. Koningsdag 
Door 3 bewonersorganisaties (met uitzondering van De Strijp) zal geprobeerd worden een 
Koningsdagfeest te organiseren vóór de AH-winkel in de Bogaard. AH sponsoort het e.e.a. en er kan 
ook subsidie worden aangevraagd bij de gemeente. De bedoeling is in de ochtend oudhollandse 
spelletjes te doen en een vrijmarkt voor kinderen te organiseren. Als het regent zal worden uitgeweken 
naar De Terp.  
’s Middags zal voor de wat oudere kinderen een ‘levend voetbal’ competitie georganiseerd worden. 
Hoofdprijs is een wisselbeker en 3 maanden gratis fruit voor het hele team (van AH). T.z.t. zal een 
mail worden rondgestuurd worden met verzoek om hulp op die dag.  
 
6. Braderie 
Op 5 september 2018 vindt er wederom de Prinsessebraderie plaats. Besloten dit keer de taken meer te 
verdelen. De waterballonnen en het opblaaskussen waren een groot succes, deze zullen weer gehuurd 
worden. Ook aan een bandje wordt gedacht, bijvoorbeeld een Braziliaans bandje Verder wordt nog 
nagedacht over een stukje groenmarkt. Geprobeerd zal worden een spandoek op te hangen dat van de 
verte te zien is.  



 
7. Buurtnieuws 
Geprobeerd zal worden 2x het Buurtnieuws uit te brengen dit jaar. Bij voorkeur in april/mei en 
december. Iedereen die iets kwijt wil over de wijk is van harte welkom daarover een stukje in te 
dienen. Graag eind maart kopij aanleveren bij het bestuur.  
 
8. Volgende vergadering 
De volgende vergadering vindt 18 april 2018 plaats in Stervoorde. Aanvang 19.30 uur. Deze 
vergaderingen zijn openbaar.  


