
PRINSESSENBRADERIE 2016 

GEZOCHT!
Bestuursleden 
en leden voor 
de werkgroep 
Activiteiten 
De Bewonersorganisatie Steenvoorde 
Noord is op zoek naar mede-bestuurs-
leden ter versterking van het bestuur 
én naar leden voor de werkgroep 
Activiteiten. Heeft u suggesties en/of 
ideeën over activiteiten voor de wijk 
of uw buurt, dan horen wij dat graag 
op de vergadering van 21 september 
a.s. maar per e-mail kan natuurlijk ook. 
E-mails kunt u sturen naar respectievelijk 
bestuur@steenvoordenoord.nl en  
activiteiten@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. 

De komende bijeenkomsten zijn op  
21 september en 16 november. 

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

Woensdag 31 augustus organiseren de 
leden van de werkgroep Activiteiten 
van de Bewonersorganisatie 
Steenvoorde Noord (BSN) van 10.00 tot 
16.00 uur weer een Prinsessenbraderie 
op de stoepen van de Prinses Irenelaan 
en de Prinses Margrietsingel. 

Net zoals vorig jaar is er weer muziek, 
is er een leuke act en zijn er verras-
sende activiteiten. Diverse winkeliers en 
bedrijven doen weer mee en bieden hun 
gevarieerde producten op een originele 
wijze aan. Wijkbewoners staan er met 
hun zelfgemaakte of tweedehands  
artikelen. De Prinsessenbraderie van 
vorig jaar was een groot succes, mede 
door het goede weer. We hopen ook 
nu op een mooie dag en een grote 
opkomst. Maar het belangrijkste is, dat 
we er met z’n allen weer een gezellige 
dag van gaan maken! 

Voor meer informatie of als u met 
een kraam wilt meedoen aan de 
Prinsessenbraderie: stuur een e-mail  
naar de werkgroep:  
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activiteiten@steenvoordenoord.nl of bel 
met 06 - 24 487 600 of 06 - 39 087 323. 
Een kraam heeft een oppervlakte van  
2 meter bij 80 cm, heeft een luifel en de 
huurkosten bedragen !15,- per kraam. 

Tot ziens op de BSN Prinsessenbraderie! 
Nellie Panneman en Marjolijn Peters

Steenvoorde Noord

PRINSESSEN  BRADERIE  
Woensdag  31  augustus 
Prinses Margrietsingel & Prinses Irenelaan 

Kom woensdag 31 augustus een kijkje nemen 
bij de Prinsessenbraderie in Rijswijk met gezellige  muziek 

en leuke acts van de poppenspeler.   De braderie is van 10.00 
tot 16.00 en vindt plaats op de Prinses Margrietsingel en 

Prinses Irenelaan.  

 
Wilt u ook deelnemen aan de Prinsessenbraderie met een   eigen 

kraampje? Neem dan snel contact op vóór 25 augustus!  

Voor meer informatie kunt u bellen met 0624487600 of  stuur 
een e-mail naar activiteiten@steenvoordenoord.nl  

Prinsessenbraderie vorig jaar foto: Marjolijn Peters
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SOCIAAL  
CULTURELE 
ACTIVITEITEN IN 
WIJKCENTRUM 
STERVOORDE 

Voor uitgebreide informatie over de 
sociaal culturele activiteiten die door 
de Vereniging Buurtraad Steenvoorde 
(VBS) in Wijkcentrum Stervoorde 
georganiseerd worden, verwijzen wij 
u naar het VBS-activiteitenboekje, dat 
onlangs bij u werd bezorgd. U kunt de 
informatie ook vinden op de website 
van de VBS: www.v-b-s.nl 

Woensdagmiddag 11 mei 2016 
organiseerde de BSN - samen met 
Woonzorgcentrum Steenvoorde en 
organisaties uit andere wijken - op 
het terrein van het Woonzorgcentrum 
vanaf 13.30 uur de eerste Groenmarkt 
van de wijk Steenvoorde Noord. 

Het werd een gezellige, drukke 
opening met vrienden en bekenden; 
wethouder Björn Lugthart opende 
de Groenmarkt door samen met een 
bewoonster van het Woonzorgcentrum 
een bloemenslinger door te knippen. 

Er stonden 200 plantjes klaar om via 
de bon uit ons wijkblad Buurtnieuws 
gratis op te halen bij de bloemen-  
en plantenkraam van Pemoni.  
De bedoeling hiervan was de bewoners 
van de wijk plantjes te laten zetten in 
plaats van aanwezige stenen in hun 
tuin. Dat is beter voor de natuur en 
minder eentonig en saai. Uiteindelijk 
werden er met de bon ruim 50 plant-
jes door wijkbewoners opgehaald; de 
overgebleven plantjes werden aan het 
eind van de markt aan de bewoners 
van het Woonzorgcentrum gegeven.  
Het was onverwacht een zonnige en  
 

droge dag, nauwelijks een wolkje aan 
de hemel; voor ijsjes en poffertjes kon 
men buiten terecht, voor patat en 
drankjes diende men even naar binnen 
te lopen. Er waren kramen met prachtige 
bloemrijke hangplanten, met kleine en 
grote tuinplanten, met stekjes of zaden 
en met diverse andere spulletjes. 

De bezoekers waren enthousiast over 
het gevarieerde aanbod: hopelijk 
komt er een vervolg op deze eerste 
Groenmarkt van de wijk Steenvoorde 
Noord. 

Marjolijn Peters 
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TERUGBLIK OP DE GROENMARKT 
VAN 11 MEI 2016

Groenmarkt 2016 foto: Marjolijn Peters


