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TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON OP DE GROENMARKT  
ONTVANGT U EEN PLANTJE. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

GEZOCHT!
Bestuursleden 
Het bestuur van de Bewonersorganisatie 
Steenvoorde Noord is op zoek naar 
mede-bestuursleden. Wilt u ons bestuur 
komen versterken? 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 toehoorder of 
meediscussiëren. Bijna altijd zijn zowel 
de wijkcoördinator als de wijkagent 
aanwezig. 
Komende bijeenkomsten zijn op 8 juni 
(wijkbewoners-bijeenkomst),  
14 september en 16 november. 

Locatie:
Wijkcentrum Stervoorde,
Dr. H.J. van Mooklaan 1,
2286 BA Rijswijk.
Aanvang: 19.30 uur. 

Stekjes, zaden en zelfgekweekte 
groenteplantjes voor in je moestuin 
ruilen. Voorjaarsplanten voor je tuin 
en zomerbloeiers voor de potten in 
je tuin, op je terras en op je balkon 
uitzoeken. Rondkijken bij de producten 
van onze imker. Tips krijgen voor een 
groene tuin en een groen balkon. 
Samen met je (klein)kinderen vogel-
huisjes timmeren. Het kan allemaal op 
woensdagmiddag 11 mei a.s. tijdens 
de Groenmarkt op het terrein van 
Woonzorgcentrum Steenvoorde aan de 
Generaal Spoorlaan 62. 

Nog even en het is weer zover. Dan 
krijgen we met zijn allen de voorjaars-
kriebels en gaan we weer naar buiten! 
Dan stropen we onze mouwen op en 
willen we aan de slag in onze tuinen en 
op onze balkons. Velen van ons nemen 
stekjes van hun planten. Of hebben al 
eerder zaden verzameld. Kweken zelf 
groenteplanten op. Dan is het wel  
zo leuk om die te ruilen met andere  
hobbytuiniers. En dan is het ook erg  
leuk om rond te snuffelen bij andere 
kramen met groene spullen, tuinboe-
ken en kweekbakken. Om ervaringen 
uit te wisselen. En om tips te krijgen 
voor het vergroenen van je tuin en het 
balkon. Zodat we de komende zomer 
volop kunnen genieten van een groen 
buitenleven! 

U kunt uw lege plantenbak of pot 
meenemen naar de Groenmarkt, 
Bloemen- en Plantenzaak Pemoni zal 
hem dan voor een aantrekkelijke prijs 
vullen met planten naar keuze. 
Ook aan de kinderen is gedacht:  
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zij kunnen zich heerlijk uitleven met  
het timmeren van een vogelhuisje! 
Het terrein van Woonzorgcentrum 
Steenvoorde biedt alle ruimte voor het 
houden van deze gezellige groene markt. 

Kom dus naar de Groenmarkt op  
woensdag 11 mei a.s. van 13.30 uur  
tot 18.30 uur. Zelf een kraam huren?  
Ook dat kan! Stuur een e-mail naar:  
activiteiten@steenvoordenoord.nl  
of bel met: 06 - 40 959 490 
of 06 - 39 087 323.  

TOT ZIENS OP ONZE GROENMARKT! 
Nellie Panneman en Marjolijn Peters

Bovenstaand artikel kwam mede tot stand door 
gebruik te mogen maken van teksten van Barbara 
Schilperoort, waarvoor onze dank.

Steenvoorde Noord

GRATIS PLANTJE
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ACTIVITEITEN
Ook willen wij u alvast attenderen  
op twee komende activiteiten van  
de Bewonersorganisatie  
Steenvoorde Noord (BSN). 
Woensdag 8 juni:
wijkbewoners-bijeenkomst in 
Wijkcentrum Stervoorde.  
Woensdag 31 augustus:
Prinsessenbraderie op de Prinses 
Irenelaan en de Prinses Margrietsingel.

Marjolijn Peters

Woonzorgcentrum Steenvoorde foto: Marjolijn Peters

EINDE AAN 
HET STENEN 
TIJDPERK MET 
STEENBREEK 
Van Den Haag tot Nijmegen, van 
Groningen tot Maastricht: steeds 
meer gemeenten sluiten zich aan bij 
de Landelijke Operatie Steenbreek. 
Minder steen en meer biodiversiteit is 
het doel. Ook Rijswijk doet mee! Zo op 
het oog lijken we in een groene stad te 
wonen. Maar schijn bedriegt. Want ons 
openbare groen is eentonig en saai. 
En ook in onze tegeltuinen heerst het 
Stenen Tijdperk…. Daarom zijn overal 
tegellichters aan het werk.  

Zij veranderen stenen tuinen in 
groene oasen. Veel leuker om te zien. 
Makkelijker in het onderhoud (ja, 
echt!). Beter voor de vogels, vlinders 
en bijen. Ook in Rijswijk steken steeds 
meer wijkbewoners hun handen uit de 
mouwen en in de grond. Zin om mee 
te doen? Haal dan een stoeptegel bij 
je huis weg en maak een geveltuin-
tje. Laat kale muren begroeien. Plant 
sedum op het dak van je schuurtje, 
fietsenhok of huis. Verander je balkon 
in een hangende tuin. Beplant boom-
tuintjes met bloemen waar vlinders en 
bijen op af komen. 

Kortom: wordt tegellichter en maak 
een einde aan het stenen tijdperk. 

Barbara Schilperoort 
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