KERSTACTIVITEITEN WELZIJN RIJSWIJK
Welzijn Rijswijk heeft een aantal bijenkomsten georganiseerd om het voor
iedereen een gezellige kerstmaand
te maken. De uitgebreide brochure
daarvan is te vinden op:
http://www.welzijn-rijswijk.nl/
fileadmin/pdf/december_brochure_
final_digitaaal.pdf.

Enkele voorbeelden:
- op dinsdag 18 december kan alvast
worden geoefend met het maken van
lekkere kersthapjes en appelflappen.
Tijdstip: 15.30-17.00 uur in het Oude
Raadhuis, Laan Hofrust 4, Rijswijk.

aanmelden.oost@welzijn-rijswijk.nl,
of telefonisch op maandag, woensdag
of donderdag tussen 13.00-16.00 uur
bij Roan Looije, tel.070 - 757 92 50;
- op donderdag 20 december wordt
een extra feestelijke lunch
aangeboden van 12.15-13.15 uur in
het Oude Raadhuis, Laan Hofrust 4,
Rijswijk. Kosten: € 5,- p.p. Benieuwd?
Reserveer dan snel en geniet van
de allerlaatste lunch van 2018!
Aanmelden via:
aanmelden.oost@welzijn-rijswijk.nl,
of telefonisch op maandag, woensdag
of donderdag van 13.00-16.00 uur bij

Roan Looije: 070 - 757 92 50;
- tenslotte op vrijdag 28 december
Oudejaarsbingo van 13.00-15.30 uur
in wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J.
van Mooklaan 1, Rijswijk. Kosten:
€5,- voor 6 rondjes. Loterij €0,50.
Aanmelden via:
aanmelden.west@welzijn-rijswijk.nl,
of telefonisch op dinsdag, woensdag
of donderdag tussen 13.00 en 16.00
uur bij Jermain de Bies:
06 - 40 975 789

Elke voorlaatste zondag van de maand
van 14.00 - 17.00 uur organiseert de
VBS een dans- en ontmoetingsmiddag in Wijkcentrum Stervoorde.
Toegangsprijs € 8,50. Zaal open om
13.30 uur. Het seizoen loopt van
januari tot en met april en september
tot en met november.
Informatie: Tonny Bekink-Ladenius,
tonnyenaad@gmail.com.

Darten
Elke vrijdagavond wordt er gedart van
20.00 - 23.00 uur. De groep bestaat uit
ongeveer 20 leden. Twee maal per jaar
organiseren wij een toernooi met leuke
prijzen. Informatie:
Wim Nijhuis wimnijhuis@hotmail.com.

Discussiegroepen

ACTIVITEITEN IN 2019 IN STERVOORDE
ZOALS HIERVOOR IS AANGEGEVEN
IS DE BSN ONDERDEEL VAN
DE VERENIGING BUURTRAAD
STEENVOORDE (VBS). DE VBS
ORGANISEERT MET BEHULP VAN
EEN GROOT AANTAL VRIJWILLIGERS
EEN AANTAL ACTIVITEITEN IN
STERVOORDE.
Deze activiteiten zijn opgenomen
in het boekje 2018-2019 dat u in
september jl. in uw brievenbus heeft
gevonden. Volledigheidshalve worden
hieronder de activiteiten m.i.v. 1
januari 2019 weergegeven.

Bingo
Onze gezellige boodschappenbingo is
op de één-na-laatste zondag van de
maand. De zaal is open vanaf 12.00
uur. We beginnen om 13.00 uur.
Er zijn 6 rondjes voor € 5,-.
De loterij is € 0,50. Informatie:
Truus Hoekstra, 06 - 41 219 859.

Bridge

De leden zijn naar sterkte ingedeeld.
Dit wordt bereikt door toepassing van
een promotie- en degradatiesysteem.
Inlichtingen maandagavond 19.30
- 23.00 uur: Elly van der Meer pieter_elly@hotmail.com
Vrijdag 13.00 - 16.30 uur: Jos de Beer
josbeer@casema.nl en Irene Peers
harrypeers@kpnmail.nl.

Chi-gym
Chi-gym vrijdagochtend van 9.15 - 10.15
uur. Iedereen kan Tai Chi beoefenen,
van zeer jonge tot op zeer hoge leeftijd. De oefeningen worden individueel
aangepast gedaan.
Er is niets anders nodig dan jezelf en
gemakkelijk zittende kleding.
Informatie: haverha@casema.nl.

Computerlessen op maat
Donderdagmiddag van 15.00 - 16.30
uur. Heeft u interesse in de cursus of
wilt u meer informatie?
Neem contact op met docent Elio Lo
Conte: elioloconte@gmail.com.

Country line dancing
Woensdagavond van 20.00 - 22.30 uur
gooit de dansclub ‘Go For It’ de benen
los. Er wordt gedanst op originele
country-, maar ook op eigentijdse
moderne muziek. Inlichtingen: Margot
Reesink, prbm.kuijpers@hccnet.nl.

Steenvoorde Noord

Dansen

De discussiegroepen komen om de
twee weken op een woensdagochtend
bij elkaar van 09.30 - 12.15 uur. De
onderwerpen zijn veelal actueel en
veelzijdig. Eenmaal per jaar wordt
er een gezamenlijk uitje georganiseerd. Informatie: Emy Gideonse,
emygideonse@gmail.com en voor
gespreksgroep 2: Lianne Verwijmeren,
gespreksgroep2@gmail.com.

Kinderkledingbeurs
De VBS organiseert 2x per jaar een
kledingbeurs, in april is er de zomerbeurs en in oktober de winterbeurs.
De beurs beslaat 2 dagen (een dinsdag
en een woensdag). Voorwaarden om
mee te doen:
- in te leveren kleding vanaf maat 86
t/m 186 (of xs/s)
- maximaal in te leveren kleding: 30
stuks per persoon
- kleding moet schoon, heel en modern zijn
- 2-delige kleding van te voren aan
elkaar vastmaken. De kleding wordt
in overleg met de medewerksters van
de beurs genummerd en geprijsd. De
mensen krijgen van hun verkochte
kleding weer 70% uitbetaald. De overig 30% wordt gebruikt om de kosten
van de beurs te dekken. Informatie:
kinderkledingbeursrijswijk@gmail.
com.

Samenzang
Samen zingen is gezellig en gezond;
het is de plezierigste sport, die je maar
kunt bedenken!
Wanneer: vrijdagochtend 10.30 - 11.30
uur. Informatie: haverha@casema.nl.

Schilderclub
De schilderclub ‘Stervoorde’ bestaat
sinds 1980 en wordt geleid door
vrijwilligers. Er zijn drie groepen
die werken op dinsdagochtend
(09.30 - 11.30 uur), dinsdagmiddag
(13.30 - 15.30 uur) en donderdagmiddag (13.30 - 15.30 uur). Er wordt met
veel enthousiasme gewerkt onder
deskundige leiding. Informatie:
Jose Reneman, jos.reneman@ziggo.nl.

Wandelclub

Werkgroep muziek
Het dansorkerst ‘The Swinging
Oldtimers’ is een Rijswijkse Big Band
die op vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00
uur repeteert in Stervoorde. Het repertoire bestaat uit swingende muziek van
Glenn Miller, Duke Ellington, Count
Basie en vele anderen.
Informatie: Cees van Delft,
ceesmarjanvandelft@hetnet.nl of
www.theswingingoldtimers.nl.
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De bridgeclub ‘Stervoorde’ heeft 150
leden. Er wordt gespeeld op maandagavond en vrijdagmiddag.
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De BSN vergadert zesmaal per jaar in
wijkcentrum Stervoorde (Dr. H.J. van
Mooklaan 1). Deze vergaderingen zijn
openbaar, dus iedereen is altijd van harte
welkom.

Op donderdagmorgen vertrekt de
wandelclub om 10 uur bij Stervoorde.
Informatie: Clazien de Graaf, clazien.
degraaf@versatel.nl.

Creatieve ochtenden
Op deze ochtenden kunt u zich bezig
houden met o.a. zijdeschilderen,
werken met kralen, pastel tekenen,
kaarten maken met diverse technieken
De creatieve ochtenden zijn iedere
1e en 3e donderdagochtend van de
maand van 9.00 - 11.30 uur
Nieuwe deelnemers hebben de eerste
ochtend gratis toegang.
Het benodigde materiaal is tegen
winkelprijs verkrijgbaar.
Gereedschappen zijn voor het eerste
begin beschikbaar. Voor informatie
kunt u contact opnemen met: Joke
Eijkelhof secretariaat@v-b-s.nl.

VERGADERINGEN

Voor 2019 zijn de volgende vergaderdata
vastgesteld:
Woensdag 20 februari 2019
Woensdag 17 april 2019
Woensdag 19 juni 2019
Woensdag 18 september 2019
Woensdag 20 november 2019

GEACHTE BEWONERS,
VOOR U LIGT HET TWEEDE
BUURTNIEUWS 2018 VAN DE
BEWONERSORGANISATIE
STEENVOORDE NOORD (BSN) MET
ENKELE NIEUWTJES, TERUGBLIK OP
BEPAALDE ZAKEN EEN VOORUITBLIK
OP KOMENDE ZAKEN.
Omdat er inmiddels de nodige
verhuizingen hebben plaatsgevonden
en er talloze nieuwe bewoners in de
wijk zijn komen wonen, geef ik u graag
een korte toelichting op het bestaansrecht van de BSN.

van het woord. Daarbij wordt expliciete aandacht geschonken aan oudere
alleenstaanden en aan kinderen.
De BSN werkt daarnaast nauw samen
met de VBS en met organisaties als
bijvoorbeeld het Buurtpreventieteam
Steenvoorde Noord en de Basisschool
Steenvoorde.
Op de site www.steenvoordenoord.nl
vindt u meer informatie over de
bewonersorganisatie. Ook worden
er op de site regelmatig berichten
geplaatst over bepaalde activiteiten
in de wijk of in Rijswijk.

Het doel van de BSN
De BSN is onderdeel van de Vereniging
Buurtraad Steenvoorde, welke vereniging in 1974 is opgericht.
De activiteiten van de BSN hebben
ten doel om samen met de bewoners
van de wijk Steenvoorde Noord de
sociale cohesie en de leefbaarheid
van de buurt te bevorderen. De BSN
onderneemt hiertoe buurt- en wijk
gerichte activiteiten in de ruimste zin

De vergaderingen beginnen om 19.30
uur en vinden plaats in de Groene Zaal
van wijkcentrum Stervoorde.

Het is daarnaast altijd mogelijk om
incidenteel een bijdrage te leveren aan
één van de activiteiten van de BSN,
zoals het (mede)organiseren van de
jaarlijkse braderie, het Sinterklaasfeest
of het rondbrengen van attenties voor
ouderen. Ook daarvoor kunt u contact
opnemen met de voorzitter. We horen
graag van u!

Versterking
De BSN zoekt al enige tijd versterking
van het bestuur. Mocht u het intere
ssant vinden om als vrijwilliger een
bijdrage te willen leveren aan het
werk van de BSN, dan kunt u daarover
contact opnemen met het bestuur
via bestuur@steenvoordenoord.nl,
of bellen met de voorzitter, J.M.
Titulaer-Meddens, 070 - 397 76 73.
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Tenslotte
Rest het bestuur u allen prettige
feestdagen toe te wensen, een goed
uiteinde en een mooi, gezond en veilig
2019!
De voorzitter BSN
J.M. Titulaer-Meddens.

2018-02

SINTERKLAASFEEST
OP 1 DECEMBER JL HEEFT ER VOOR DE
TWEEDE KEER EEN SINTERKLAASFEEST
PLAATSGEVONDEN IN HET
WIJKCENTRUM STERVOORDE,
GEORGANISEERD DOOR DE
BEWONERSORGANISATIES
MUZIEKBUURT, STEENVOORDE ZUID,
STEENVOORDE NOORD EN DE STRIJP.

de kinderen (118) deden van harte mee
met de toneelstukjes van de acrobaten.
In de pauze een drankje verzorgd door
AH in de Bogaard en aan het eind van
het feest kreeg elk kind een cadeautje
uitgereikt dat bij hun leeftijd paste.
Deze cadeautjes zijn bekostigd door de
gemeente Rijswijk.

De entree voor de kinderen was gratis,
zodat het feest voor elk kind uit deze
wijken toegankelijk was. Er kwamen
meer dan 100 kinderen met begeleiding van bijvoorbeeld hun ouders,
grootouders e.d.

Wij hebben namelijk enorm leuke
reacties ontvangen de afgelopen jaren,
vandaar dat wij vinden dat het voor
herhaling vatbaar is.

VOLOP BEZIG MET HUN WIJK

Bladkorven, door de gemeente
geplaatst, werden weer volop gevuld
en plastic afval werd door een
groepje vrijwilligers, die ook bij de
Buurtpreventie lopen, ingezameld
en netjes in de plastic afvalcontainer
gegooid. Ook ander zwerfvuil werd
meegenomen, bv. glas en lachgas
patronen. We hopen een goed
voorbeeld te geven en als er minder
rommel ligt, wordt er ook minder
gedumpt. Als iedereen één item per
dag opraapt en in een prullenbak
stopt, is er al veel gewonnen. In de
wijk wordt ook bekeken of er nog

DE KERSTACTIE
ER DIT JAAR
NA HET SUCCES VAN VOORGAANDE
JAREN WIL BEWONERSORGANISATIE
STEENVOORDE NOORD (BSN)
ALLEENSTAANDE OUDEREN IN DE
WIJK WEER VERRASSEN MET EEN
KERSTATTENTIE.

Jovel Entertainment verzorgde
wederom een spetterend optreden
met allerlei acrobatische acts - met
als hoogtepunt de binnenkomst van
Sinterklaas. De sfeer was feestelijk en

MET HALLOWEEN WERDEN ER
WEER TUINTJES, RAMEN EN DEUREN
VERSIERD MET ALLERLEI SPOKEN,
SPINNEN EN ANDERE GRIEZELS.
DE GRIEZELIGSTE TUIN KREEG EEN
CADEAUBON VAN DE BSN OM
VOLGEND JAAR NOG MEER AKELIGE
VERSIERINGEN TE KOPEN.

BESTE WIJKBEWONERS,

meer prullenbakken bij kunnen of
beter geplaatst kunnen worden zodat
iedereen zijn afval makkelijk kan
weggooien.
Buurtpreventie loopt regelmatig in
de wijk om toezicht te houden op de
veiligheid, bijv. de straatverlichting
en losliggende stoeptegels, ook
wordt illegaal gedumpt grofvuil en
weesfietsen gemeld. Er zijn al veel
meldingen netjes afgehandeld door de
Gemeente en Avalex.
Ten slotte gaan we weer met een
aantal vrijwilligers de wijk in om voor
de Kerst wat leuke attenties te brengen naar onze oudere alleenstaanden
buurtgenoten. Heeft u ook interesse
om wat te doen voor of met uw wijk of
heeft u vragen, dan kunt u ons mailen:
activiteiten@steenvoordenoord.nl
t.a.v. Marjolijn.

De vrijwilligers van de BSN zijn alweer
druk bezig geweest om ook dit jaar
een aardigheidje te verzinnen.
Het is ons wederom gelukt om wat te
kopen, in te pakken en te versieren
met een kerstkaartje.
Wat het is geworden blijft nog even
een verrassing.
Vooraf krijgt men nog een briefje in de
bus waarop staat wanneer de presentjes ongeveer verwacht kunnen worden.
Wij willen graag nog meer ouderen blij
maken en daarom vragen wij u: kent
u alleenstaande ouderen bij u in de
buurt die wij kunnen verrassen, laat
het ons dan weten.
Stuur een e-mail naar de Werkgroep
Activiteiten:
activiteiten@steenvoordenoord.nl of
bel 06 - 40 959 490.

Hierbij een
kleine bijdrage
als wijkagent
van Steenvoorde
Noord in deze
wijkkrant. Het
jaar 2018 loopt
op zijn einde
en als het ik het
jaar zo doorloop dan denk ik dat wij
als wijk er goed op staan. Persoonlijk
even door ziekte uitgeschakeld, maar
inmiddels weer volop bezig in de wijk.
Ik wil de bewonersorganisatie nogmaals bedanken voor de attentie die ik
mocht ontvangen.
Nog steeds vinden er inbraken in
woningen plaats. Graag vraag ik uw
aandacht hiervoor. Om deze inbraken
goed te kunnen aanpakken zijn wij
afhankelijk van de meldingen van u als
wijkbewoner. Denk niet te snel dat het
wel goed is en dat er niets te melden

zou zijn. Als wijkbewoner heeft u
snel genoeg in de gaten of bepaalde
personen in de buurt thuishoren.
Denkt u dat is een vreemd persoon of
wat doet die persoon raar in de straat
of bij woningen, bel dan 112 met het
signalement van deze persoon en
welke richting deze persoon op gaat. Ik
hoop dat u vreemd gedrag van mensen
en vreemde situaties in de wijk sneller
zult melden bij de politie. De aanpassingen van de Sir Winston Churchilllaan
en de Prinses Marijkesingel zijn gelukkig afgerond en de overlast is hopelijk
nu voorbij voor u als wijkbewoner.
Verder wil ik het buurtpreventieteam
Steenvoorde Noord bedanken voor hun
inzet afgelopen jaar in de wijk. Diverse
zaken werden door dit team opgemerkt en gemeld bij de betreffende
instanties. Ik ben zeer blij met hun
inzet en een dankjewel is zeker op zijn
plaats. Hebt u interesse om uw steentje

bij te dragen aan de leefbaarheid in uw
wijk, geef u dan op en loop eens een
keertje mee om te kijken of het iets
voor u is. Het mailadres is van het team
is BPT.SteenvoordeNoord@gmail.com.
Nu het einde van het jaar dichterbij
komt zal de overlast van vuurwerk
weer beginnen. Hebt u iets te melden
over mogelijke opslagplaatsen van
brandbaar materiaal en/of vuurwerk
doe dan een melding bij de politie
en ik zal kijken of ik hier iets aan kan
doen. Ook over het eerder afsteken
van vuurwerk vóór oud en nieuw hoor
ik graag waar dit gebeurt en zal ik mijn
best doen deze personen te betrappen.
Ik wens alvast fijne kerstdagen, een
goede gezondheid en een veilig en
gezond 2019 toe.
Uw wijkagent Martien de Brabander

STICHTING RIJSWIJK PONYWEIDE
(JOHN F. KENNEDYLAAN)
HET IS ALWEER 1,5 JAAR GELEDEN
DAT DE PONYWEIDE FORMEEL IS
OPGERICHT.
Sinds die tijd zijn wij druk bezig
geweest met de onderstaande
activiteiten om de dieren veilig te
laten wonen in hun nieuwe verblijf.
Bijvoorbeeld:
- het landje is gemaaid en al het
onkruid is gesnoeid;
- de stallen zijn geïsoleerd en geverfd;
- een veranda is gebouwd zodat de
dierenarts en hoefsmid droog kunnen
staan;
- er zijn hekken geplaatst rondom het
achterlandje zodat de dieren niet in
de sloot terecht kunnen komen;
- voor de stroomvoorziening zijn er
zonnepanelen geplaatst ten behoeve van de camerabewaking en de
verlichting;
- er is een regenafvoer gebouwd om
drinkwater op te vangen;
- de paddock is vergroot met extra

drainagezand zodat de paarden ‘s
winters zelf naar buiten kunnen;
- het achterhok is aangepast voor de
opslag van hooi en vlas.
Zandra en Cinto (moeder en zoon) zijn
de twee shetlanders op het landje.
Ze zijn lekker eigenwijs en genieten
van het vele buitenzijn. Bella, Pluis en
Beertje zijn de knuffelschapen.
Bella is de moeder van Pluis. Pluis en
Beertje zijn broers en hebben dezelfde
vader. Het oortje van Bella is geamputeerd door een ernstige oorinfectie
maar ze kan er prima mee horen.
De dieren mogen niet gevoerd worden
en volgen een speciaal dieet omdat ze
anders last krijgen van hoefbevangenheid en darmproblemen.
De paarden en schapen eten gemiddeld 15 balen hooi per 3 weken en
speciaal voer. Daarnaast staan de
dieren op vlas waardoor ze altijd warm
en droog staan.

De stroomvoorziening is helaas nog
niet optimaal en we moeten nog het
nodige investeren om de winter door
te komen en daarom is elke donatie
van harte welkom.
Tijdens oud en nieuw zullen wij op
het landje zijn om de dieren gerust
te stellen en wij willen u verzoeken
geen vuurwerk af te steken op de
kruising van de John F. Kennedylaan
en Thomas Jeffersonlaan omdat dit te
dicht bij de dierenverblijven is.
Als wij op de Ponyweide aanwezig zijn
dan bent u van harte welkom om de
dieren te bezoeken en de schapen te
knuffelen. Zo probeert de stichting
een stukje gezelligheid en veiligheid
weer terug te brengen in de wijk.
Stichting Rijswijk Ponyweide
KvK 68700083
NL58SNSB095699044

OPROEP CURSUS ‘VEILIG
OVER STRAAT’
HET RODE KRUIS ORGANISEERT
REGELMATIG ACTIVITEITEN,
WAARONDER EEN CURSUS ‘VEILIG
OVER STRAAT’. DEZE CURSUS
HELPT MENSEN WEERBAARDER TE
MAKEN EN WORDT UITGEVOERD
IN SAMENWERKING MET ANDERE
ORGANISATIES EN POLITIE.

te delen via het emailadres:
bestuur@steenvoordenoord.nl. Het
zou fijn zijn als u daarbij aangeeft om
hoeveel personen het gaat èn of u de
cursus liever overdag of ’s avonds wilt
volgen.
Wij horen graag van u.

Doel is mensen te wapenen tegen
o.a. babbeltrucs aan de voordeur en
op straat. De kosten van deze cursus
bedragen €5.
De BSN wil begin 2019 een of meerdere
dagen deze cursus organiseren voor
de bewoners van de wijk Steenvoorde
Noord. Om af te tasten of daarvoor
belangstelling bestaat verzoeken wij u,
als u belangstelling heeft, ons dit mee

         a
geen vuurwerk af te steken op de
kruising van de John F. Kennedylaan en
Thomas Jeffersonlaan

