Steenvoorde Noord

VERGADERINGEN
De Bewonersorganisatie Steenvoorde
Noord vergadert 5x per jaar op de 3e
woensdag in de maanden februari, april,
juni, september en november in
wijkcentrum Stervoorde,
Dr. H.J. van Mooklaan 1
2286 BA Rijswijk
Aanvang 19.30 uur.

Hoevevoorde

brasserie
g Brasserie Bijna Thuis en Hotel Hoevevoorde
070 219 77 20
Van Vredenburchweg 170
2285 SE Rijswijk

Hotel
Brasserie
070 219 77 22
Van Vredenburchweg 170
2285 SE Rijswijk

info@hotelhoevevoorde.nl
www.hotelhoevevoorde.nl

In 2018 vinden er nog 2 vergaderingen
plaats, namelijk op 19 september 2018
en 21 november 2018.

NIEUW BRASSERIE-HOTEL IN PARK OVERVOORDE
SINDS KORT IS ER IN PARK
OVERVOORDE DE NIEUWE
BRASSERIE BIJNA THUIS EN HOTEL
HOEVEVOORDE TE VINDEN. EINDELIJK
EEN HORECAGELEGENHEID VOOR
BEZOEKERS VAN DE PARKEN
STEENVOORDE, DE VOORDE EN
OVERVOORDE.

t/m zondag van 10-22 uur. Na de 9e
september is het de bedoeling dat
de brasserie en het hotel 7 dagen per
week open zijn. Het hotel heeft 22
kamers ter beschikking voor de gasten,
waaronder een bruidssuite.

De eigenaar, Ben Smilde, vertelde dat
hij al jaren in de omgeving woont en
dit een schitterende plek vindt. Hij
heeft met zijn team de afgelopen
maanden heel hard gewerkt om het
pand en de omgeving op te knap
pen, zodat het voor de bezoekers een
gezellige en warme omgeving is waar
men met plezier een verfrissing of in
de winter bijvoorbeeld een kop warme
chocola kan gebruiken.

Op de vraag hoe de brasserie in de
winter gasten denkt te trekken noemt
hij de rust, de stilte, de groene omge
ving waardoor je helemaal niet merkt
dat je in de randstad bent. Mensen
die de hond uitlaten kunnen nu in
de omgeving een lekker kopje koffie
komen halen. Voor hen maar ook voor
andere gasten denkt hij aan wisselende
specialiteiten, zoals een ‘weekhap
special’, een broodje van de week, een
speciaal weekmenuutje. En natuurlijk
met de kerst een feestelijk kerstmenu.

Op 7 september a.s. vindt het
openingsfeest plaats voor de zake
lijkrelaties en op 9 september voor
vrienden en genodigden. Momenteel
is de brasserie open van woensdag

De brasserie en het hotel zijn te berei
ken via de ingang van Park Overvoorde
aan de Guntersteinweg. Tegenover de
Keenenburgstraat de brug overrijden
en dan het pad afrijden totdat u de
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info@brasseriebijnathuis.nl
www.brasseriebijnathuis.nl
borden ziet
met P. Als u die volgt vindt
u naast de brasserie het parkeerterrein.
Voor wandelaars in het park is het
terras en de brasserie te bereiken via
het bruggetje tegenover de honden
speelweide aan de grote laan die
begint op de Van Vredenburchweg.

www.brasseriebijnathuis.nl
www.hotelhoevevoorde.nl
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EEN NIEUWE
WIJKWETHOUDER
GRAAG STEL IK MIJ AAN U VOOR.
MIJN NAAM IS JORKE VAN DER POL EN
IK BEN DE NIEUWE WIJKWETHOUDER
VOOR STEENVOORDE.
Daarnaast ben ik verantwoordelijk
voor de gemeentelijke financiën en het
sociaal domein, voor mij een heel logi
sche combinatie. Ik heb namelijk een
achtergrond vanuit de zorg en de over
heid. Daardoor weet ik hoe belangrijk
het is om de menselijke maat niet uit
het oog te verliezen. Het rechtstreekse
contact met mensen is wat mij ook
aanspreekt als wijkwethouder. Ik vind
het belangrijk om echt iets voor de

De vergaderingen zijn openbaar.
U bent als wijkbewoner van harte
welkom om mee te mee te discussiëren
en te overleggen over de
omstandigheden in uw wijk.

wijk te kunnen betekenen. Minstens
zo belangrijk vind ik het om benader
baar en aanspreekbaar te zijn voor alle
bewoners. De afgelopen weken heb
ik al kennis mogen maken met de
bewonersorganisaties en ik ben onder
de indruk van hun betrokkenheid in
de wijk en de activiteiten die zij
organiseren. Ik kijk er naar uit om
Steenvoorde en haar bewoners nog
beter te leren kennen en me in te
zetten voor de wijk. U zult mij de
komende tijd dan ook regelmatig
tegenkomen. Daarnaast staat mijn
deur staat altijd open voor vragen,
opmerkingen en ideeën. Ik zie uit
naar een mooie samenwerking met
alle bewoners van Steenvoorde.
Jorke van der Pol
Wijkwethouder Steenvoorde
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NIEUWS VAN HET BUURT-PREVENTIETEAM
HET BUURTPREVENTIETEAM
STEENVOORDE NOORD IS ACTIEF OP
DE SOCIALE MEDIA OM TE LATEN ZIEN
WAT ZIJ ALLEMAAL DOEN.
Bijvoorbeeld op zaterdag 3 maart
jl., de Buurtpreventiedag, was het
team aanwezig bij de Plus op de
Prinses Irenelaan – samen met de
Buurtpreventiebus van de gemeente.
Behalve het Buurtpreventieteam
was ook de politie Rijswijk en waren
er handhavingmedewerkers van de
gemeente aanwezig. Voorbijgangers
kregen informatie over preventie en
veiligheid. Er werd geflyerd om de
buurtpreventie maar ook de what
sappgroep van Steenvoorde Noord te
promoten. Hieronder vallen de wijken:
Ministerbuurt, Presidentenbuurt
en de Mare. Kortom vanaf de Sir
Winston Churchillaan tot aan de
Guntersteinweg en van de Schaapweg
tot aan de Beatrixlaan.
Op de buurtpreventiedag was ook
was de wijkagent Martien den
Brabander aanwezig en later op de
dag wijkagente Charlie Braam van de
Muziekbuurt. De eerste 25 bezoekers
aan de preventiebus kregen een mooie

attentie, een lichttijdschakelaar voor
in huis, en voor de kinderen waren er
jojo’s en een loep
Het buurtpreventieteam gaat meer
dere dagen per week op pad, zowel
opvallend als onopvallend, maar op
meest uiteenlopende tijden. Men weet
dus nooit wanneer men ons kan tegen
komen. Dit kan zijn in de ochtend,
middag, avond en ja zelfs midden in de
nacht. Helaas is dit nodig in deze tijd,
want de politie kan al het werk alleen
niet meer aan. De buurtpreventen in
heel Nederland zijn de ogen en oren
van de politie. Zij zien direct wanneer
er bepaalde veranderingen in hun
eigen wijk zijn.
Rijswijk telt momenteel vier buurt
preventieteams, de eerste was in
Oud Rijswijk onder leiding van Erik
van der Veer, later zijn Te Werve en
Steenvoorde erbij gekomen. Maar
Steenvoorde is zo groot dat deze in
tweeën gesplitst is in Zuid en Noord
om nog beter te kunnen surveilleren.
Het Buurtpreventieteam is nog op zoek
naar mensen die zich willen aansluiten

LEUKE ATTENTIE MET PASEN
Na het succes van voorgaande jaren
heeft de Bewonersorganisatie
Steenvoorde Noord (BSN) besloten ook
dit jaar met Pasen een leuke attentie bij
alleenstaande ouderen in de wijk langs
te brengen. Het zijn dit keer zakjes met
paaseitjes geworden. Er zijn kaartjes
gemaakt met een paassticker of de
tekst “Vrolijk Pasen” erop om aan de
zakjes te hangen.
Dankzij sponsoring door Plus
Jongenotter hebben wij weer flink wat
zakjes met paaseitjes kunnen uitdelen.
Dit jaar konden wij weer meer mensen
blij verrassen dan vorig jaar. Het was
voor de vrijwilligers erg leuk om te
doen omdat de mensen zo enthousiast
en dankbaar reageerden. De actie is

dus zeker voor herhaling vatbaar. Ook
hebben wij weer nieuwe adressen door
gekregen om bij een volgende actie bij
nog meer mensen een attentie langs te
brengen.
Daarom vragen wij u: kent u alleenstaan
de ouderen bij u in de buurt, die bij een
volgende actie van de BSN ook voor een
attentie in aanmerking kunnen komen,
laat het ons dan weten, zodat wij nog
meer mensen blij kunnen maken.
Stuur een e-mail naar de Werkgroep
Activiteiten:
activiteiten@steenvoordenoord.nl
of bel 06 - 40 959 490.
Wil Vossenaar

bij het buurtpreventieteam en nodigt
daarom iedereen uit 1 of 2 keer met
ons mee proef te lopen om te zien of
het hen bevalt. De gemeente vergoedt
een speciale cursus en betaalt ook de
VOG-verklaring als men buurtprevent
wil worden.
Kijk hier naar een promotiefilm
pje: https://www.youtube.com/
watch?v=DqQVSi-YJMU
De video met impressie preventie dag
is daar ook terug te vinden
https://www.youtube.com/
watch?v=jYOvTBd8qaA

Koningsdag
2018

U kunt daarnaast meedoen met
de buurtpreventieapp.
Buurtpreventieteamcoördinator
G. Serban

BRADERIE 5 SEPTEMBER 2018
OP WOENSDAG 5 SEPTEMBER A.S. IS
ER VOOR DE 4E KEER DE JAARLIJKSE
PRINSESSENBRADERIE OP DE PRINSES
MARGIETSINGEL EN DE PRINSES
IRENELAAN.
Met gezellige muziek van de EastWest
Rockers en voor de kinderen diverse
activiteiten zoals een springkussen, een
poffertjeskraam, waterballonnen etc.
De braderie begint om 10 uur en duurt
tot 16.00 uur.

Wilt u ook deelnemen aan de
Prinsessenbraderie met een eigen
kraampje. Neem dan snel contact op,
bij voorkeur vóór 1 september met
de Werkgroep Activiteiten van de
Bewonersorganisatie Steenvoorde
Noord. Tel. 06 - 48 000 400
of stuur een email naar
activiteiten@steenvoordenoord.nl.

Op Koningsdag waren normaliter de
meeste winkels in de Bogaard geslo
ten. Reden voor AH om contact te
leggen met de bewonersorganisaties
in Rijswijk om te bezien of er niet een
Koningsdagfeest kon worden georga
niseerd. Met 3 bewonersorganisaties,
Steenvoorde Noord, Steenvoorde
Zuid en de Muziekbuurt is een prima
feest georganiseerd met ouderwetse
spelletjes als ‘ezeltje prik’ en ‘blik
ken gooien’. De prijswinnaars kregen
een versnapering aangeboden van
McDonald’s Rijswijk.

h Braderie 2017 Foto Ronald Opdam
’s-Middags werd er een levend voet
balspel georganiseerd. De winnaars
daarvan kregen 3 maanden gratis
fruitschaal van AH aangeboden plus
een mooie wisselbeker.
Het feest bleek een succes en zal
daarom volgend jaar wéér worden
georganiseerd.
Door de grote opkomst bleek dat
er hier en daar wat problemen
ontstonden in verband met een
tekort aan vrijwilligers.
Daarom meteen een oproep: bent u
bereid en in staat om volgend jaar op
Koningsdag ondersteuning te bieden
bij bijvoorbeeld de spelletjes, het
springkussen, het uitdelen van
versnaperingen en dergelijke,
meld u zich dan nu alvast aan via:
bestuur@steenvoordenoord.nl

