Steenvoorde Noord

PRINSESSENBRADERIE 2015

Foto: Wil Vossenaar
Woensdag 30 september j.l. was er
zowel op de Prinses Irenelaan als op de
Prinses Margrietsingel een geslaagde
braderie, georganiseerd door de
Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord
(BSN). Het was een prachtigzonnige en warme dag en voor een
eerste keer waren er een mooi aantal
kramen met een zeer gevarieerd aanbod.
Onze bewonersorganisatie stond er met
een paar informatiekramen en Welzijn
Rijswijk was aanwezig met hun koffiebakfiets. Supermarkt Plus Jongenotter
heeft de braderie ondersteund met flyers
en had zelf vier kramen met verschillende etenswaren, kaas, aardbeien,
stroopwafels en poffertjes. Tevens
organiseerde de Plus een workshop
bloemschikken voor kinderen t/m 12 jaar.
Wijnhandel van der Boog, Tandtechnisch
Centrum Kodent en Bloemenzaak
Pemoni stonden met kramen, Sportcity
was aanwezig met een informatiekraam
en gaf aan het eind van de middag een
spetterende Zumba demonstratie.
Er waren veel kramen met o.a. hartige
of zoete waren, glittertattoo,

hobbyartikelen, boeken en andere zaken;
mevrouw Nobbe was aanwezig met een
grabbelton. Maar de gezellige sfeer werd
toch vooral gemaakt door Boswachter
Ed & Strauszz de struisvogel. Zij zorgden
met hun act voor veel plezier, er was
ook muziek en ballonnen vouwen, dus
voor groot en klein entertainment. Door
iedereen werd de dag als zeer geslaagd
ervaren en zeker voor herhaling vatbaar.
Omroep Rijswijk sprak zelfs van het
begin van een traditie. Wij willen volgend najaar wéér een Prinsessenbraderie
organiseren samen met de wijkbewoners
en de winkeliers. Heeft u interesse om
hieraan mee te doen met een kraam of
met iets anders: laat het ons weten. Of
wilt u meedoen met onze Kerstactie voor
oudere alleenstaanden in onze wijk?
Bij voldoende vrijwilligers kunnen wij
weer iets voor hen betekenen.
Ook zijn we in het voorjaar van plan
om samen met Woonzorgcentrum
Steenvoorde en andere organisaties een
plantjes/ruilmarkt te organiseren. Ook
hiervoor zoeken we enthousiaste vrijwilligers. Hoe meer mensen er mee willen
doen - ook in de organisatie - hoe meer
wij kunnen doen vóór en mét de wijk.
Er zijn veel mogelijkheden maar helaas
te weinig ‘handjes en hoofdjes’.
Bent u een doener, een denker of
gewoon begaan met de wijk en zijn
bewoners? Kom dan eens langs bij onze
bijeenkomsten in Stervoorde of
stuur een e-mail naar:
activiteiten@steenvoordenoord.nl
Kijk ook eens op onze website:
www.steenvoordenoord.nl

GEZOCHT!
penningmeester
Het bestuur van de Bewonersorganisatie
Steenvoorde Noord is nog steeds op
zoek naar een penningmeester. Wilt u
ons helpen om ons bestuur weer op volle
sterke te krijgen? Stuur dan een e-mail
naar: bestuur@steenvoordenoord.nl

VERGADERINGEN
De BSN vergadert op reguliere basis.
Deze bijeenkomsten zijn openbaar.
Bewoners uit de wijk Steenvoorde
Noord kunnen er vrijblijvend bij
komen zitten. U kunt aanschuiven
als geïnteresseerde toehoorder of
meediscussiëren. Regelmatig zijn ook
gemeenteraadsleden aanwezig.
De vergaderdata voor 2016 zijn:
10 februari, 20 april, 15 juni,
14 september en 16 november.
Locatie:
Wijkcentrum Stervoorde,
Dr. H.J. van Mooklaan 1,
2286 BA Rijswijk.
Aanvang: 19.30 uur.

Marjolijn Peters
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DUURZAME RENOVATIE RIOOLSTELSEL MINISTERBUURT
Delen van het rioolstelsel in Rijswijk
zijn oud en aan vervanging toe.
Daarom gaat de gemeente de komende jaren wijk voor wijk het riool
herstellen. Daarmee is Rijswijk voor
de komende vijftig jaar weer voorzien
van een goed werkend rioolstelsel.

Locatie
Eén van de wijken die op korte
termijn gerenoveerd wordt, is de
Ministerbuurt. Het rioolstelsel in de
Ministerbuurt Oost en West bestaat uit
ca. 3,5 km riool. Dit deel dient voor het
einde van 2015 gerenoveerd te zijn. Het
noordelijke deel van de Ministerbuurt
wordt in 2016 uitgevoerd.

Uitvoering in fases

Meer informatie

Als eerste zijn in oktober en november
de putkoppen in de wijken Noord,
Oost en West vervangen. De volgende fase van de renovatie in de
Ministerbuurt bestaat uit het reinigen,
inspecteren en inmeten van de riolering.
Dit duurt ongeveer twee weken en vindt
plaats in de tweede helft van maand
november. Vanaf ongeveer 11 januari
2016 zijn de ‘kousen’ op maat gefabriceerd en kunnen worden ingebracht in
de oude rioolbuizen. Deze werkzaamheden duren ongeveer drie weken. Na
het inbouwen van de ‘kousen’ vindt de
eindcontrole plaats. Dit is de laatste fase.

Voorafgaand aan de werkzaamheden
zal de directe omgeving bovendien
per brief informatie ontvangen over
de precieze planning. De gemeente
betrekt jonge bewoners bij het project
door het aanbieden van leuke en leerzame lespakketten op de basisschool in
de directe omgeving. Uiteraard komt
zorgvuldig omgaan met het milieu
daarin ook aan de orde. Raadpleeg
regelmatig de website www.rijswijk.
nl/riool/ministerbuurt waarop de
gemeente u op de hoogte houdt van
actuele ontwikkelingen. Heeft u nog
vragen? U kunt altijd de gemeente
bellen via telefoonnummer 14 070.
Bron: Gemeente Rijswijk

Overlast
Duurzame oplossing
De gemeente kiest ervoor het grootste deel van de renovatie uit te voeren
door middel van het aanbrengen van
een kunststof ‘kous’ aan de binnenzijde
van de bestaande buizen. Dit is een
kosteneffectieve en duurzame methode
en ontlast het milieu. Een bijkomend
voordeel hiervan is dat de straat niet
opengebroken hoeft te worden en de
werkzaamheden snel kunnen worden
uitgevoerd.

Tijdens de werkzaamheden zal er
verkeershinder zijn vanwege de
aanwezigheid van reinigingsvoertuigen. Meestal wordt er aan
twee of drie straten per dag gewerkt.
Omwonenden zullen mogelijk te
maken hebben met stankoverlast.
Geadviseerd wordt de wc deksels
zoveel mogelijk gesloten te houden.
Bewoners wordt gevraagd het lozen
van afvalwater, in de periode dat er in
de straat gewerkt wordt, te beperken.

Ron Fitz

BESTE WIJKBEWONERS,
Hierbij een kleine bijdrage als wijkagent van Steenvoorde Noord in Uw
wijkkrant. Het einde van het jaar komt
weer dichterbij en daarom vraag ik
Uw aandacht met name voor de
inbraken in woningen.
Nog steeds worden er inbraken in
woningen gepleegd. Blijf opletten
en melden via 112 als U verdachte
personen en/of situaties ziet. Zeker
in deze donkere dagen blijft de hulp
van bewoners noodzakelijk. Denk ook
aan Uw eigen huis als U ’s-avonds weg
gaat. Laat licht branden in Uw huis,
want licht zet inbrekers in het zicht.
Politie Rijswijk is bezig met het
‘donkere dagen offensief’ en controleert met name op donkere woningen.

Wilt U verdere informatie kijk dan
HYPERLINK “http://www.politie.nl”
www.politie.nl (woninginbraak).
Ook vraag ik Uw aandacht voor locaties waar spullen worden opgeslagen
die mogelijk gebruikt gaan worden
voor vreugdevuren rondom Oud en
Nieuw. Weet U van deze plaatsen, geef
die dan door. Ook plaatsen waar men
vuurwerk heeft opgeslagen kunt U
melden. Dit kan ook anoniem op
0800-7000. Mocht u een melding
willen sturen naar mij als wijkagent,
dan kunt U mij een mail sturen.
Kijk op HYPERLINK
“http://www.politie.nl/haaglanden”
www.politie.nl/haaglanden voor het
mailadres.

De bewonersorganisatie is verder
bezig om met de gemeente te praten
over buurtpreventie. Is hierover meer
bekend dan zal dit uiteraard aan U
als wijkbewoner worden verteld. In
de wijk hangen al de nodige borden
en ook daarover is de bewonersorganisatie met de gemeente in
gesprek. De stichting AMAL loopt al
een aantal dagen per maand in de wijk
als buurtpreventie-team. Ook hierover
is de bewonersorganisatie is gesprek
met de gemeente.
Verder wens ik U alvast een veilig en
goed uiteinde toe en een goed 2016. Kijk
uit met vuurwerk en denk aan elkaar.
Uw wijkagent Martien de Brabander

EEN TERUGBLIK...

LEUKE
VERRASSING
MET PASEN

EVEN VOORSTELLEN
Graag stel
ik mij hierbij voor als
voorzitter van
de BSN. Mijn
naam is John
Moeleker. Ik
ben 68 jaar
en werk nog
full time in
een leuke baan. Ik ben nu bijna een
jaar als vrijwilliger betrokken bij de
BSN en dat bevalt mij uitstekend.
Ik zag eind 2014 de oproep voor een
nieuwe voorzitter omdat Marjolijn
Peters die jarenlang uw voorzitter is
geweest graag een stapje terug wilde
doen en zich vooral wilde gaan richten
op de activiteiten in de wijk. Ik dacht
“laat ik eens gaan praten of men iets
aan mij heeft”. Ik voelde me al gelijk in
een gesprek met de zittende

bestuursleden welkom en op mijn
gemak en ik heb dan ook al in een
eerste gesprek gezegd dat ik graag
mijn diensten wilde aanbieden. Ik
heb door mijn werk enige ervaring
met een voorzittersrol en ik hoop dat
ik mede daardoor voor de wijk een
nuttige inbreng zal kunnen leveren.
Mijn belangstelling binnen ons bestuur
gaat vooral uit naar de leefbaarheid in
de wijk en dan vooral voor de oudere
bewoners; ook het verkeer heeft zeker
mijn aandacht. Ik zou het erg prettig
vinden om u te ontmoeten tijdens een
van onze vergaderingen, die vrij toegankelijk zijn voor buurtbewoners om
samen met het bestuur, vrijwilligers en
andere geïnteresseerde buurtbewoners
van gedachten te wisselen over het wel
en wee van onze buurt.
John Moeleker

TIJDELIJK 168 INTERNATIONALE
STUDENTEN IN HET VOORMALIGE HBG-PAND
Vanaf 17 augustus j.l. zijn er voor een
tijdelijk duur van drie jaar 168 internationale studenten van de TU Delft
in een gedeelte van het bestaande
gebouw aan de Prinses Irenelaan - het
voormalige HBG-pand - komen wonen.
De TU Delft kreeg voor het studiejaar 2015/2016 te maken met een
behoorlijke toename van internationale studenten, die zij niet allemaal

in Delft konden huisvesten. Ook aan
andere nabij gelegen gemeenten werd
gevraagd om tijdelijke huisvesting te
bieden. De studenten zijn komen te
wonen in de zuidelijke vleugel van
het gebouw aan de Prinses Irenelaan/
Prinses Beatrixlaan, verdeeld over
negen verdiepingen.
Bron: Gemeente Rijswijk
Ron Fitz

Na al verschillende keren iets leuks
voor de kinderen in de wijk te hebben georganiseerd, leek het de
Bewonersorganisatie Steenvoorde
Noord (BSN) een goed idee om iets
voor alleenstaande ouderen in de wijk
te doen. Enkele vrijwilligers gingen
aan de slag met het bedenken van een
aardige verrassing voor Pasen. Het zijn
zakjes met paaseitjes geworden. Wij
hebben mooie kaartjes gemaakt met
de tekst ‘Vrolijk Pasen’ erop om aan de
paaszakjes te hangen.
Dankzij sponsoring door Plus
Jongenotter hebben wij flink wat
zakjes met paaseitjes kunnen uitdelen.
De reacties waren heel positief en
de actie werd erg gewaardeerd.
Wij vonden het heel leuk om te doen,
vooral omdat de mensen zo enthousiast
en blij verrast waren. Zo’n actie is dus
zeker voor herhaling vatbaar.
Daarom: kent u alleenstaande ouderen
bij u in de buurt, die bij een komende
actie van de BSN ook voor een attentie
in aanmerking komen: laat het ons dan
weten, zodat wij een volgende keer
nog meer mensen blij kunnen maken.
Stuur een e-mail naar de
Werkgroep Activiteiten:
activiteiten@steenvoordenoord.nl of
bel 06 - 24 487 600.
Wil Vossenaar

Wijkcentrum Stervoorde
Dr. H.J. van Mooklaan 1
2286 BA Rijswijk.
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IDEE-CHEQUES
OOK IN 2016!
Ook ik 2016 gaat de Gemeente Rijswijk
idee-cheques uitgeven! Die cheque is
bedoeld om bewoners in Rijswijk aan
te moedigen met elkaar activiteiten te
ondernemen en/of plannen te ontwikkelen. Daarmee wil de Gemeente
Rijswijk de sociale samenhang in de
wijken bevorderen. Deze cheque is
bestemd voor bewoners die nog niet
op andere wijze subsidie ontvangen;
dit is na te lezen in de spelregels.
Heeft u een goed idee? Wilt u graag
een activiteit organiseren voor de

wijk, uw buurt of uw straat? Het kan
bijvoorbeeld een voetbaltoernooi, een
sponsorloop of een kunstproject zijn.
Wilt u samen met andere bewoners
een idee realiseren? Stuur uw plan
in en maak kans op een idee-cheque
van maximaal 400 euro. De spelregels
waaraan uw idee dient te voldoen
en een aanvraagformulier vindt u op
www.rijswijk.nl/idee-cheque of bel
voor meer informatie met 14070. Als
u een initiatief of idee voor de wijk
heeft, dat niet precies past binnen de
spelregels, neem dan toch contact op
met de gemeente: de desbetreffende
afdeling denkt graag met u mee!
Ron Fitz

Wanneer:

Bridge
Country line dansen
Creatieve ochtenden
Creatieve Workshops
Dans- en ontmoetingsmiddagen
Darten
Discussiegroep
Kidsclub Plexat

maandagavond en vrijdagmiddag
woensdagavond
1ste en 3de donderdagochtend van de maand
2de donderdagochtend van de maand

VBS
VBS
VBS
VBS

voorlaatste zondagmiddag van de maand
vrijdagavond
woensdagochtend om de week
dinsdagmiddag (behalve schoolvakanties),
voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
woensdag 6 april - meer informatie:
zie website VBS - kinderkledingbeurs
dinsdagavond
1ste zondagmiddag van de maand

VBS
VBS
VBS

2de vrijdagavond van de maand
vrijdagochtend
2de woensdag-namiddag van de maand
dinsdagochtend, dinsdagmiddag en
donderdagmiddag
donderdagochtend

VBS
VBS
WR

Klaverjassen
Klaverjasdrive 55+
Meet & Greet
with Live music
Muziek Werkgroep
Open Eettafel 55+
Schilderclub
Wandelen
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Overzicht samengesteld door Ron Fitz

FEESTDAGEN
ALS U DIT BUURTNIEUWS LEEST
IS HET ALWEER DECEMBER.
Wij WENSEN U DAAROM
PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN
VOORSPOEDIG 2016!
BEWONERSORGANISATIE
STEENVOORDE NOORD

Activiteit:

Kinderkledingbeurs

Wilt u meer informatie over deze
activiteiten, ga dan naar de startpagina
van onderstaande website’s om daarna
‘door te klikken’:
Vereniging Buurtraad Steenvoorde
(VBS): www.v-b-s.nl Welzijn Rijswijk
(WR): www.welzijn-rijswijk.nl Kijk
voor het meest recente aanbod aan
activiteiten regelmatig bij de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website van
de Bewonersorganisatie Steenvoorde
Noord (BSN):
www.steenvoordenoord.nl

WR
VBS
VBS
WR

VBS
VBS
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