
PRINSESSENBRADERIE VRIJWILLIGERS 
De BSN is op zoek naar extra handen om 
te helpen bij de jaarlijkse activiteiten. 
Vindt u het leuk om bij ouderen een 
kerstattentie te bezorgen? Of wilt u 
graag meedenken en –beslissen over 
voorzieningen in de wijk, 
dan kunt u zich aanmelden via 
 bestuur@steenvoordenoord.nl.

VERGADERINGEN
De Bewonersorganisatie Steenvoorde 
Noord (BSN) vergadert in 2017 nog één 
keer, en wel op 15 november. 
Deze vergadering is openbaar. Bewoners 
van Steenvoorde Noord zijn van harte 
welkom. Aanvang vergadering 19.30 uur, 

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

Op 6 september jl. is er weer 
een braderie gehouden op de 
Margrietsingel/Prinses Irenelaan. 
Meer dan 35 kramen namen hieraan 
deel. Als vanouds waren er voor 
de kinderen weer de drijvende 
luchtballonnen en het springkussen 
aanwezig, evenals de mogelijkheid 
een glittertattoo te laten aanbrengen. 
Er werd druk gebruik gemaakt van 
deze mogelijkheden. 

De enthousiaste EW Rockers zorgden 
met hun liveoptreden voor gezellige 
en fl itsende muziek. 
Het weer viel gelukkig mee, de zon 
scheen, er was een stevige wind en 
het bleef nagenoeg droog, enkele 
momenten uitgezonderd. 

Het Chinese restaurant Ni Hao, 
Snelbuffet Marcel en Plus supermarkt 
Jongenotter waren weer zo vriendelijk 
voor de stroomvoorziening te zorgen. 
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Wethouder Lugthart hield een korte 
toespraak en wenste de braderie 
veel succes.

 Wethouder 

 Lugthart

Het was de derde keer dat deze braderie 
gehouden werd, en elke keer is de 
belangstelling groter. 

Het is de bedoeling van de BSN 
om volgend jaar weer de braderie 
te organiseren in de eerste week 
van september, en dan te proberen 
verschillende eetkramen toe te voegen 
aan het assortiment. 

TOT VOLGEND JAAR! 

Steenvoorde Noord
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COLOFON

KRISTALLEN 
JUBILEUM BSN
Op 14 oktober wordt ter gelegenheid 
van het 15-jarig bestaan van de 
BSN een receptie gehouden in de 
Bernadettekerk, Pa van der Steurlaan 
1 te Rijswijk. Tijdstip: 16.00 tot 19.00 
uur. U BENT VAN HARTE WELKOM. 
Graag wel even – in verband met de 
voorbereidingen - melden dat u komt 
via bestuur@steenvoordenoord.nl.

De enthousiaste EW Rockers

KERSTACTIE 
In de kerstperiode willen we 
oudere alleenstaanden in de wijk 
een kerstattentie langsbrengen. 
Ervaring heeft geleerd dat men 
dit bijzonder op prijs stelt. Kent 
u iemand, die voor een dergelijke 
attentie in aanmerking komt, wilt 
u dat dan melden via email aan 
bestuur@steenvoordenoord.nl?

PRULLEN-
BAKKEN
Het is de bedoeling dat honden-
bezitters de uitwerpselen van hun 
honden oprapen en dit vervolgens 
in een prullenbak deponeren. 

Nu heeft de BSN regelmatig gehoord 
dat er te weinig prullenbakken zouden 
zijn, waardoor de hondenbezitter erg 
lang met een dergelijk zakje rond 
moet lopen. Dat is natuurlijk niet 
zo fris. Daarom heeft de BSN 
geïnventariseerd waar een bak 
bijgeplaatst zou kunnen worden. 
Vervolgens is er door de BSN overleg 
gevoerd op het stadhuis. De afspraak 
is gemaakt dat er hier en daar enkele 
bakken bijgeplaatst worden, en bakken 
die soms wat verborgen stonden zijn 
wat meer naar voren gehaald. 

OUD PAPIER
Heeft u problemen met de papier-
inzameling? Bijvoorbeeld omdat de 
container voor u te ver lopen is? 
Of omdat u geen blauwe bak kunt 
hebben omdat u daarvoor geen 
ruimte heeft? Meld dit dan zo spoedig 
mogelijk aan het bestuur van de BSN, 
via bestuur@steenvoordenoord.nl. 
Er heeft hierover inmiddels overleg 
plaatsgevonden met Wethouder Van der 
Meij en het verzoek is te inventariseren 
waar de pijnpunten zitten. 

ACTIVITEITEN
Voor een uitgebreid overzicht van 
alle activiteiten die door de Vereniging 
Buurtraad Steenvoorde in Wijkcentrum 
Stervoorde georganiseerd worden, 
verwijzen wij u naar het VBS-
activiteitenboekje, dat onlangs bij u 
is bezorgd. U kunt deze informatie 
ook vinden op de website van de VBS: 
www.v-b-s.nl
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