
Buitenspeeldag 2014
woensdag 18 juni a.s.

BSN

Wat vindt u  
ervan?
Wat vindt u belangrijk in onze wijk?  
Laat het ons weten en stuur een mail 
naar voorzitter@steenvoordenoord.nl
Kijk ook eens op  
www.steenvoordenoord.nl

Vergaderingen
De BSN vergadert één keer per maand. 
Deze vergaderingen zijn openbaar. 
Bewoners uit de wijk Steenvoorde Noord 
kunnen er vrijblijvend bij komen zitten. 
U kunt aanschuiven als geïnteresseerde 
toehoorder of meediscussiëren. Vaak zijn 
er ook gemeenteraadsleden aanwezig.

De resterende vergaderdata 2014 zijn:  
25 juni, 17 september, 15 oktober,  
19 november en 17 december. 

Locatie:
Wijkcentrum Stervoorde,
Dr. H.J. van Mooklaan 1,
2286 BA Rijswijk.

Aanvang: 19.30 uur. 

De Bewonersorganisatie Steenvoorde 
Noord (BSN) organiseert samen met 
vrijwilligers op woensdag 18 juni 
a.s. de Buitenspeeldag op de Prinses 
Margrietsingel. Van 08.00 tot 18.00 uur 
is de Prinses Margrietsingel - tussen 
de Prinses Marijkesingel en de Prinses 
Irenelaan - voor alle verkeer afgesloten 
en kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar 
veilig op straat spelen. 

Buitenspeeldag 2014 zal geopende 
worden door burgemeester Michel 
Bezuijen. De muziek wordt verzorgd 
door Edwin Bovendeur en de Poppenkast 
zal twee voorstellingen geven. Er zijn 
weer verschillende attracties: grote 
drijvende ballen in het water van de 
Marijkesingel en het Piraatluchtkussen; 
er is Voetbalvangen en Koemelken en er 
is een Racecircuit-attractiekussen. 
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Net zoals vorig jaar kunnen kinderen zich 
weer laten schminken of een glitter-
tattoo laten zetten. Knaagdierencentrum 
‘t Knagertje is ook weer van de partij. 
We krijgen weer assistentie van de 
leerlingen van het Mondriaan College 
en ondersteuning komt van de winkels 
uit de buurt: B&B stomerij, Chinees 
restaurant Ni Hao, Kapper Piet Pijl, 
Mediq Apotheek, Snelbuffet Marcel 
en Supermarkt Plus Jongenotter. Ook 
dit jaar heeft Rijswijk Wonen ons weer 
gesponsord en ontvingen wij subsidie 
van de gemeente Rijswijk. 

Alle vrijwilligers van de 
Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord 
(BSN) gaan er weer een gezellige middag 
van maken.

Frans Kalse

Buitenspeeldag 2013 - foto: Ron Fitz



Hierbij een bericht van uw wijkagent. 
Na mijn 3 maanden stage bij de recher-
che (nu heet dit afdeling opsporing), 
ben ik al weer geruime tijd terug in 
de wijk. De stage was in verband met 
de vorming van de Nationale Politie, 
waarbij van mij als wijkagent mogelijk 
ook werkzaamheden worden verwacht 
bij deze afdeling.

We hebben Oud en Nieuw achter de 
rug, wat rustig is verlopen. Ook de 
opening van de Brede School en de ver-
plaasting van een aantal groepen van 
de Steenvoordeschool naar de nieuwe 
locatie aan de P van Vlietlaan is goed 
gegaan. Koningsdag 2014 dat door de 
bewonersorganisatie is georganiseerd 

De Bewonersorganisatie Steenvoorde 
Noord (BSN) heeft met een ‘aangeklede 
kleedjesmarkt’ meegedaan aan de  
landelijke Koningsdag-festiviteiten. 

Met dank aan een ruimhartig subsidie-
beleid hadden wij twee luchtkussens: 
één in het ‘gebruikelijke’ vierkante 
model en één avonturen-stormbaan 
van wel 16 meter lang. Beide lucht-
kussens hadden veel belangstelling 
van de aanwezige kinderen. Voor de 
activiteiten rond onze ‘aangeklede 

samen met Omroep Rijswijk was een 
succes. Mogelijk dat volgend jaar dit 
nog groter zal worden. Een punt van 
zorg in de wijk blijven de inbraken 
in woningen; overigens niet alleen in 
onze wijk maar overal in Nederland. 
De politie heeft dit feit hoog in haar 
aanpak staan. De politie kan het echter 
niet alleen en ik vraag dan ook om Uw 
hulp om daders van dit strafbare feit 
te pakken. Ziet U verdachte personen 
en/of voertuigen: bel 112 want daar 
pakken wij daders mee. Al een aantal 
malen is er door meldingen vanuit 
bewoners actie ondernomen en zijn 
verdachte personen en verdachte voer-
tuigen gecontroleerd. Blijft U vooral 
melden bij en bellen met de politie. 
Soms blijkt, dat bewoners iets verdachts 
hadden gezien maar dit niet bij de 
politie hadden gemeld. Dit is jammer 
want een melding op dát moment zou 
wel degelijk nut hebben gehad. Verder 
de tip om Uw woning zo goed mogelijk 
te beveiligen. Denk hierbij aan extra 
sloten en goede verlichting. Als U  
’s avonds weggaat, laat dan verlichting 

Veel kinderen en ook volwassenen von-
den het leuk om op de radio te komen. 
Onder de geïnterviewden bevond zich 
ook burgemeester Michel Bezuijen, die 
om drie uur, samen met wethouder 
René van Hemert, bij onze ‘aangeklede 
kleedjesmarkt’ langskwam. Na afloop 
van de geslaagde middag konden de 
aanwezigen bij Snelbuffet Marcel nog 
een ijsje gaan halen om deze warme 
dag feestelijk af te sluiten. 

Andy Kooy

in Uw woning branden via een tijd-
schakelaar. Vraag Uw buren om bij uw 
afwezigheid op Uw woning te letten 
en de post uit de brievenbus te halen. 
Zeker met de zomervakantie in aan-
tocht is dít het moment om deze zaken 
goed te regelen. De jeugd gedraagt 
zich de laatste tijd goed in de wijk. 
Mochten er vanuit U als bewoners toch 
klachten zijn over de jeugd, laat het 
mij dan weten via een mail. Ik zal dit 
dan zeker tijdens mijn rondes in de wijk 
bekijken en meedenken over oplossin-
gen. Ook via twitter kunt U mij volgen 
en berichten sturen. Mijn twitter-
account is WagSteenvoordeNoord. 

Mocht U interesse hebben in de  
bewonersorganisatie, kijkt U dan op 
de website www.steenvoordenoord.nl. 
Hier staan de laatste ontwikkelingen in 
de wijk en zijn resultaten te lezen en te 
bekijken. U kunt de politie Rijswijk ook 
volgen op facebook: www.facebook.
com/politierijswijk. 

Uw wijkagent Martien de Brabander

kleedjesmarkt’ hadden wij aansluiting 
gezocht bij de nieuwe Brede School 
Steenvoorde en wel op speelplaats aan 
de P. van Vlietlaan. Hier bevinden zich 
de locaties van zowel ‘De Kei’ van de 
brede school als van de SRK en Omroep 
Rijswijk. De vrijwilligers van de omroep 
hebben vol enthousiasme actief aan de 
dag meegedaan door op het plein een 
geluidsinstallatie neer te zetten én een 
live-uitzending te verzorgen. Dit droeg 
in belangrijke mate bij aan de feeste-
lijke sfeer op deze zonnige Koningsdag. 

Koningsdag 2014 

Beste Wijkbewoners

Foto’s: Ron Fitz



Dit alles is in deze wijk mogelijk en 
ook ik kwam 15 jaar geleden hier 
graag wonen. Al snel leerde ik de 
Bewonersorganisatie Steenvoorde 
Noord (BSN) kennen toen ik vragen 
had over parkeerproblemen: zij gaven 
mij antwoorden en hielpen mij met 
contacten. 

Inmiddels ben ik alweer 5 jaar voor-
zitter van de bewonersorganisatie en 
heb ik - samen met de andere leden 
van de BSN - leuke dingen kunnen 
ondernemen. We hebben bijvoor-
beeld Buitenspeeldag (heette eerder 
Straatspeeldag), Burendag, Koningsdag 
en Rijswijk Schoon gedaan. We konden 
met elkaar problemen aanpakken zoals 
de overlast in de speeltuin aan  
de Dr. Poelslaan en verkeers- en 

parkeerproblemen. We hebben de 
gemeente betrokken bij onze wijk 
en konden hierdoor zaken positief 
aankaarten. Het was een leuke en 
enerverende tijd. Maar nu wil ik graag 
het stokje doorgeven aan een nieuwe 
voorzitter: ik heb helaas geen tijd 
genoeg meer maar ik blijf wél betrok-
ken bij de BSN. Misschien heeft u 
nieuwe ideeën, heeft u wat tijd over 
en vindt u het belangrijk om dit leuke 
werk voort te zetten. Wij zijn op zoek 
naar een nieuwe voorzitter en ook naar 
een penningmeester. Of kom gewoon 
met ons meedenken en/of meedoen  
in onze wijk. U kunt uw reactie  
sturen naar ons mailadres:  
voorzitter@steenvoordenoord.nl 

Marjolijn Peters 

Wijkcoördinator Cecile van 
Toledo stelt zich voor
Beste bewoners van Steenvoorde 
Noord, leuk dat ik een stukje in jullie 
wijkkrant ‘Buurtnieuws’ kan schrij-
ven om mezelf voor te stellen. Ik 
ben Cecile van Toledo en ik werk nu 
alweer bijna twee jaar bij de gemeen-
te Rijswijk. Eerder heb ik gewerkt in 
de grote nieuwbouwwijk Leidsche 
Rijn in Utrecht, bij een corporatie in 
Rotterdam en bij de gemeente Delft. 
Sinds een paar maanden ben ik bin-
nen de gemeente Rijswijk aan de slag 
als wijkcoördinator, onder meer in 
de wijk Steenvoorde Noord. Ik heb er 
zin in om samen met de bewoners, 
de diverse partijen en organisaties 
te werken aan een fijne en mooie 
wijk voor alle bewoners. Ik woon met 
mijn man en drie kinderen in Delft. 
In mijn vrije tijd vind ik het o.a. leuk 
om op pad te gaan met mijn gezin, te 
fietsen, taarten te bakken, te lezen 
en naar de sportschool te gaan.  
Tot ziens in de wijk! 

Cecile van Toledo

Van de voorzitter: verleden,  
heden en toekomst 
Van de voorzitter: verleden, heden en toekomst Lekker wonen vlakbij werk, 
winkels, scholen en eerstelijnszorg; in de buurt van tuinbouwgebieden, polders 
en de kust. Prachtige boomrijke parken met vele soorten vogels. Er staan zelfs 
bijenkorven om honing uit de eigen wijk te oogsten. Een huis met een tuin, een 
kat of een hond of een flat met een prachtig uitzicht. 

! BSN Bankjesproject 2013 - foto: Edwin Poppelier



Een uitgave van de 
Bewonersorganisatie
Steenvoorde Noord (BSN),
onderdeel van de Vereniging
Buurtraad Steenvoorde (VBS).
Verschijnt 2 maal per jaar.
Redactie: Ron Fitz.

Ontwerp:  Puur Rood,  
www.puurrood.nl

Druk: Bestenzet, Zoetermeer
Oplage 2400 ex.

Activiteit:   Wanneer: 
Bingo               2de vrijdagavond van de maand          VBS       
Bingo 55+            1ste zondagmiddag van de maand         WR 
Bridge              maandagavond en vrijdagmiddag         VBS 
Country line dancing woensdagavond                     VBS 
Creatieve ochtenden    1ste en 3de donderdagochtend                  
 van de maand                      VBS
Creatieve Workshops 2de donderdagochtend van de maand VBS 
Dans- en ontmoetings-
middag   zondagmiddag - 1 keer per maand;                
 zie website VBS - evenementen       VBS 
Darten             vrijdagavond                      VBS 
Discussiegroep         woensdagochtend om de 2 weken       VBS 
Kinderkledingbeurs woensdag 8 oltober a.s. - meer info: zie website  VBS
Klaverjassen          dinsdagavond                       VBS 
Klaverjasdrive 55+     1ste zondagmiddag van de maand          WR 
Leesclub            3de vrijdagmiddag van de maand         VBS 
Muziek Werkgroep     vrijdagochtend                     VBS 
Open Eettafel 55+     2de woensdag-namiddag van de maand WR 
Repair Café          maandagmiddag 8 september a.s. en                    
 maandagmiddag 10 november a.s.         WR 
Schilderclub          dinsdagochtend, dinsdagmiddag en                    
 donderdagmiddag                   VBS 

Activiteiten in Buurtcentrum Muziekbuurt 
Bingo              laatste zaterdagavond van de maand      VBS 
Computerles         maandagmiddag en woensdagmiddag        VBS 
Country line dancing    vrijdagavond                       VBS
Dansen en bewegen    dinsdagmiddag                       VBS 
Hobbyclub           dinsdagochtend                     VBS
Jokerclub           woensdagavond                      VBS
Klaverjasclub         woensdagavond                     VBS 
Schilderclub         donderdagmiddag                    VBS 
Tai Chi             donderdagavond en vrijdagmiddag         VBS 

Activiteiten in Jongerencentrum PleXat 
Kinderclub voor  
5- tot 10-jarigen  woensdagmiddag  
 (behalve in de schoolvakanties  WR

Activiteiten in Wijkcentrum 
Stervoorde 

Colofon

Wilt u meer informatie over boven-
staande activiteiten, ga dan naar de 
startpagina van onderstaande web-
site’s om daarna ‘door te klikken’: 
Vereniging Buurtraad Steenvoorde 
(VBS): www.v-b-s.nl/index.htm  
Welzijn Rijswijk (WR):  
www.welzijn-rijswijk.nl 

Kijk voor andere activiteiten  
regelmatig bij de rubriek ‘Laatste 
nieuws’ van de website van de 
Bewonersorganisatie Steenvoorde 
Noord (BSN):  
www.steenvoordenoord.nl 

Adressen: 
Wijkcentrum Stervoorde,
Dr. H.J. van Mooklaan 1,
2286 BA Rijswijk.
 
Wijkcentrum Muziekbuurt,
Admiraal Helfrichsingel 20,
(in de Brede School Muziekbuurt)
2287 BS Rijswijk.

Jongerencentrum PleXat,
Schaapweg 4-6,
(naast sportcomplex de Schilp)
2285 SP Rijswijk. 

Overzicht samengesteld door Ron Fitz
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