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JAARVERSLAG 2014
Vereniging Buurtraad Steenvoorde

1. Voorwoord
40-jarig bestaan
2014 was voor de Vereniging Buurtraad Steenvoorde het jaar van het 40-jarig
jubileum. Op 26 februari 1974 werd de voorlopige Buurtraad VBS ingesteld en op 27
mei van dat jaar werd er een definitief bestuur van de VBS geïnstalleerd. Wim
Breedijk, één van de mensen van ‘het eerste uur’’, was zo vriendelijk het bestuur alle
informatie over die periode te verstrekken. Zijn informatie werd in februari verwerkt in
een interview met Groot Rijswijk. De Rijswijkse Krant plaatste eind mei een interview
over ons jubileum. Zaterdag 31 mei was de spetterende viering in Carpe Diem. Na
afloop kregen de gasten een stormparaplu bedrukt met VBS-logo cadeau. Een
speciale jubileumcommissie had deze avond georganiseerd.
Op 8 mei werd tevens gevierd, dat de werkgroep Ontmoetingsochtenden 40 jaar
bestond.
Samenstelling bestuur
Eind april namen we afscheid van onze zeer gewaardeerde secretaris Bert Vonk. Hij
werd opgevolgd door Fred Ninaber. Begin november nam Deborah Signore-Brouwer
zijn taken over als secretaris a.i. Fred kon de secretarisfunctie niet goed combineren
met zijn drukke baan.
Activiteiten algemeen
Als grote wijkvereniging wil de VBS de bewoners van Rijswijk West en de
Muziekbuurt uitdagen deel te nemen aan onze activiteiten en het verbeteren van de
leefomgeving in hun buurt. Eind augustus werd daarom wederom in ons gehele
verzorgingsgebied een geactualiseerd informatieboekje bezorgd, waarin alle
activiteiten van de VBS met hun contactgegevens zijn opgenomen.
In het afgelopen jaar zijn er in wijkcentrum Stervoorde twee nieuwe activiteiten bij
gekomen: Computergebruik op maat en Zingen. In januari 2015 gaat hier ook het
Wandelen van start.
In wijkcentrum Muziekbuurt is het Jokeren en het Klaverjassen op woensdagmiddag
gestopt. De bingo op de laatste zaterdag van de maand overweegt ook om te
stoppen. De deelnemers waren niet tevreden over de ruimte, waar deze activiteiten
worden georganiseerd. Dit is een punt van aandacht voor 2015.
In mei was er een zeer geslaagde workshop Facebook. Deze was georganiseerd om
de betrokkenheid van de vrijwilligers en de deelnemers aan onze activiteiten bij de
vereniging te vergroten.
De VBS was ook dit jaar weer met meerdere kraampjes aanwezig bij activiteiten, die
door andere organisaties werden georganiseerd, zoals de Vrijetijdsmarkt, het
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Strandwalfestival, de Welzijnsbeurs voor senioren en de Lichtjesmarkt bij het
winkelcentrum aan de Dr. H.J. van Mooklaan.
Voorschriften van de gemeente
Op 26 februari was er een bijeenkomst van het bestuur van de VBS met de
gezamenlijke besturen van de vier bewonersorganisaties. In de subsidiebeschikking
2014 was een passage opgenomen wat de minimaal verplichte aantallen activiteiten
per buurt zijn en de toetsing daarvan vanaf 2015. Het bestuur heeft in een gesprek
met de gemeente afgesproken, dat de VBS jaarlijks minimaal veertig sociaal culturele
activiteiten organiseert. Bij de berekening worden deze per buurt in de berekening
meegenomen. In de loop van het jaar zijn er bij drie bewonersorganisaties activiteiten
comités opgericht, die activiteiten in de wijken organiseren, zoals Nederland Schoon
en Buitenspeeldag.
Ook werd er 26 februari gesproken over de af te sluiten convenanten tussen de
gemeente Rijswijk en de bewonersorganisaties. Gezamenlijk werd hiervoor een
voorzet opgesteld. Begin juli werd door het bestuur van de VBS en de gezamenlijke
besturen van onze bewonersorganisaties in de bestuurskamer van de VBS
gesproken met de gemeente over het concept convenant. Begin december gaf
wethouder Marloes Borsboom in een bijeenkomst met de besturen van alle
Rijswijkse bewonersorganisaties aan, dat het nieuwe college elementen uit het
convenant zal gebruiken ten behoeve van het vormen van een leidraad voor
participatie van alle belanghebbenden in Rijswijk.
Afronding verhuizing naar het wijkcentrum in de Brede school Muziekbuurt
Begin 2014 werd het bestuursreglement Alcohol in Wijkcentrum Muziekbuurt
gewijzigd vastgesteld in verband met de nieuwe huisvesting in de Brede School
Melodie. In de laatste maanden van het jaar werden de nieuwe Exploitatievergunning
voor het exploiteren van een horecabedrijf en de Drank- en Horecavergunning
verleend.
Naar verwachting zal de Medegebruikovereenkomst om baat begin 2015 worden
ondertekend.
Tenslotte
Langs deze weg wil het bestuur iedereen bedanken voor het mooie jaar 2014. Wij
hopen ook in 2015 op een prettige en constructieve manier samen te kunnen werken
aan een positieve bekendheid van de Vereniging Buurtraad Steenvoorde in het
algemeen en onze activiteiten in het bijzonder.
Ineke van Vliet
(voorzitter VBS)
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Activiteiten Bewonersorganisaties
Bewonersorganisatie De Strijp.

Doelstelling
Doelstelling van de Bewonersorganisatie (BO) De Strijp is om samen met de
bewoners van De Strijp te Rijswijk ZH op te komen voor hun belangen, waarbij wij
ons met name bezighouden met het behoud en de verbetering van de kwaliteit van
onze woonomgeving en de leefbaarheid in de ruimste zin.
Samenstelling Bewonersorganisatie
Het bestuur bestaat uit
:Jacob Schot
:Danny Rutten

: voorzitter/penningmeester
: secretaris

Bereikbaarheid van de bewonersorganisatie
De B.O. De Strijp heeft een eigen website te weten: www.destrijp.net
Vergaderingen en Spreekuur
Deze vergaderingen vinden plaats op de tweede woensdagavond van de maand
(m.u.v. van de maanden juli en augustus) in Wijkcentrum Stervoorde. H.J. van
Mooklaan 1, beginnen om 20.00 uur en zijn openbaar!
In totaal waren er dit jaar 10 bestuursvergaderingen. Bij deze openbare
vergaderingen waren aanwezig, bewoners en de standaardgenodigden: Welzijn
Rijswijk (Jasper Voskuilen), de wijkagent (Martien de Brabander), Vz.VvE Burcht
Endezant 2 (Wim v.d.Berg), Kopersvereniging Endezant (Gerard de Ruyter),
voorzitter VBS (Ineke van Vliet), voorzitter bewonerscommissie Serre & Wingerd
(Gertie Zwijnenburg) Riko van der Stap (Oranje Comité De Strijp/Scouting Hoeve),
Robbert van Bronswijk (Oranje Comité De Strijp/Scouting Hoeve) en namens de
gemeente heeft Cecile van Toledo regelmatig de vergadering bijgewoond.
Het spreekuur is vanwege te weinig belangstelling per 1 juli 2014 komen te vervallen.
Een selectie van onderwerpen die dit jaar de revue passeerden is:
- Het doorgaan van de Koningsdag;
- Bestuurssamenstelling;
- Rapportages uit de diverse Werkgroepen;
- Aanschaf AED;
- Hoe samenwerken met Welzijn Rijswijk?;
- Convenant gemeente;
- Organiseren Buitenspeeldag, Bewonersbijeenkomst en Kerstactiviteit;
- Bezoek burgemeester aan de wijk;
- Bomen aan de Lange Dreef;
- Verlengen van Campagne De Strijp duurzaam?
VBS Jaarverslag 2014
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Nieuwjaarsreceptie 11 januari 2014
Op zaterdag 11 januari 2014 hield de BO bij ABA voor de bewoners een
nieuwjaarsreceptie. Ondanks de geringe belangstelling was het een gezellige
bijeenkomst, waarbij bewoners, de burgemeester en diverse mensen vanuit de
politiek aanwezig waren.
Koningsdag 2014
De Koningsdag 26 april 2014 welke dit
jaar voor de tweede maal door de
scouting De Hoeve werd
georganiseerd, trok duidelijk minder
bezoekers dan het jaar 2013.

De organisatie herkent een aantal oorzaken, die hier ten dele debet aan zijn. Zoals
bijvoorbeeld de reclame voor de festiviteit, deze vond iets later plaats dan gepland.
Ook was er dit jaar een tweede feestavond, waar vrijwel geen publiek op af kwam.
Hieruit moet worden opgemaakt dat De Strijp 1 feestavond voldoende vindt.
Inmiddels is de organisatie voor 2015 teruggegeven aan een aantal bewoners van de
Strijp. Zij zijn nu druk bezig om het feest voor 2015 voor te bereiden.
Week van Nederland schoon 2014
De Bewonersorganisatie deed samen met een aantal bewoners en 2 leden van Beter
voor Rijswijk mee aan de oproep tot deelname aan “Week van Nederland Schoon
2014”. Op zaterdag 29 maart werden 5 vuilniszakken met zwerfvuil opgehaald.
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Actie: Hondenpoep weg uit het Park(Endezant)
Op 28 mei 2014 gingen bewoners de hondenpoep te lijf. Dit gebeurde door het
plaatsen van oranje vlaggetjes. In totaal werden door de bewoners, gemeente en
Beter voor Rijswijk 220 vlaggetjes bij de drollen geplaatst. Nu maar hopen dat
hondenbezitters hun best doen om het park poepvrij te houden.

Vlaggetjes bij de drollen.

Buitenspeeldag
Dit jaar vond in onze wijk voor de eerste keer de Buitenspeeldag plaats. Op
woensdag 11 juni 2014 speelden meer dan 150 kinderen in het Park(Endezant).
De jeugd tot en met 12 jaar kon spelen op een luchtkussen, kegelen, schminken,
stopdansen en nog veel meer.

De Waterglijbaan.

De waterglijbaan was wel het grootste succes. Mede door toedoen van het mooie
weer. Ook was er drank en wat lekkers voor iedereen.
Bewonersbijeenkomst 16 juni 2014
De opkomst bij de bewonersbijeenkomst viel tegen. Aan de orde kwamen o.a.:
Aanschaf AED, Burgernet, Evaluatie Campagne De Strijp Duurzaam, overlast
hondenpoep en ook informatie vanuit de diverse Werkgroepen.
Burgemeester bezoek De Strijp
Burgemeester Bezuijen heeft op donderdag 18 september 2014 een bezoek
gebracht aan onze wijk. Samen met belangstellenden werden diverse plekken in de
wijk op de fiets bezocht.
VBS Jaarverslag 2014
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Het gehele gezelschap eindigde de fietstocht bij jeu de boules- vereniging ABA. Daar
kreeg de burgemeester uit handen van de voorzitter van de BO nog een fraai
boekwerkje over de wijk.
Mede dankzij het weer, was het een zeer geslaagde middag!
Kerstactiviteit in De Strijp
Op zaterdag 20 december 2014 werd er kerst in De Strijp gevierd. Dit gebeurde bij
ABA. Kinderen konden cupcakes en lampionnen versieren en een kerstbal maken.

Bingo!

Ook was er bingo en een loterij. Voor iedereen soep, patat en drank. En ter afsluiting
een lampionnenoptocht. Het was een gezellige happening.
Buurtnieuws De Strijp
In 2014 kwam Buurtnieuws De Strijp tweemaal uit, te weten in de maanden mei en
november 2014. Hierin stonden diverse stukjes die van belang waren voor de
bewoners. Ook leverden diverse bewoners zelf stukjes in, welke ook zijn geplaatst.
Werkgroepen
Werkgroep Parkeerproblematiek/Verkeersveiligheid heeft niet stilgezeten. Zo
werden de fietspaden van dezelfde voorrangsaanduidingen voorzien. Er werd een
bord “Doorgaand Verkeer”geplaatst aan het einde van de Lange Dreef richting de
Gentiaandreef.
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Verder is er een Viktor geplaatst bij het basketbalveld als waarschuwing voor
automobilisten.

Aan het einde van de Strijplaan/ Sammersweg kwamen er 10 parkeerplaatsen bij en
nog eens 4 tussen Strijplaan en Strijpwetering.
Werkgroep Parking De Schilp is niet bij elkaar geweest. De overlast bleef. Er heeft
nu, over deze overlast, een overleg plaatsgevonden met diverse partijen (gemeente,
Welzijn Rijswijk en de wijkagent). Het resultaat van dit overleg leidt vermoedelijk tot
het plaatsen van een bord.
Werkgroep Speelvoorzieningen op advies van de Werkgroep is het speeltoestel in
Het Park (Endezant) via de gemeente nagekeken. Het houten speeltoestel wordt in
2016 vervangen.
Daar de speeltoestellen aan de Fresiadreef en Gentiaandreef worden vervangen
heeft de Werkgroep bij diverse bewoners nagevraagd wat te doen. Bewoners zien
graag andere speelvoorzieningen komen.
Omwonenden krijgen middels een brief van de gemeente bericht, met verschillende
opties, inzake het vervangen van deze toestellen.
Slot.
Ook in 2014 heeft de Bewonersorganisatie zo goed mogelijk de belangen willen
behartigen van de bewoners in De Strijp. De Bewonersorganisatie bedankt een ieder
die zijn /haar steentje in 2014 heeft bijgedragen zoals bewoners, mensen van de
diverse Werkgroepen, de Wijkagent, Welzijn Rijswijk, Wim v.d.Berg van Burcht
Endezant 2, Gertie Zwijnenburg van bewonerscommissie Serre & Wingerd, Ineke
van Vliet voorzitter VBS en diverse ambtenaren van de gemeente Rijswijk.
Het bestuur van de Bewonersorganisatie De Strijp. Jacob Schot/voorzitter en Danny
Rutten/ secretaris.
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Bewonersorganisatie Muziekbuurt.

In 2014 hebben er in het bestuur enkele veranderingen plaats gevonden. Nico van
Geresteijn die voorzitter a.i. was is medio oktober door tijdsgebrek gestopt met deze
functie. Elly Swinkels die secretaris a.i. was is op 31 december door andere
werkzaamheden ook gestopt. Peter van Roekel heeft de taak van voorzitter op zich
genomen. Samen met Paula Heidema vormt hij nu het bestuur. Zij zijn dringend op
zoek naar uitbreiding van het bestuur.
Er zijn maandelijkse openbare vergaderingen geweest in de Brede School
Muziekbuurt. Naast het bestuur en bewoners worden deze vergaderingen ook
bezocht door leden van politieke partijen maar ook winkeliers, coördinator Brede
School, gemeente en de wijkagent zijn elke maand aanwezig.
Deze openbare vergaderingen zijn de 1e maandag van de maand in den Brede
School.

Op twintig juni heeft de burgemeester de Muziekbuurt bezocht. Hij heeft samen met
enkele bestuursleden, wijkbewoners en gemeenteambtenaren een fietstocht door de
Muziekbuurt gemaakt.
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Vanaf de Middin aan de Klaroenstraat zijn ze het Wilhelminapark ingegaan en via de
Smeltkroes zijn ze op het Waldhoornplein gestopt om te praten met de winkeliers.

Via de muurschildering (gemaakt door en met kinderen van de Muziekbuurt) aan de
Clavecimbellaan zijn de geëindigd bij het Cruijff court aan de Klaroenstraat.
De bewonersorganisatie heeft twee wijkkranten uitgegeven en is actief op facebook
en twitter.
Activiteitencomité Muziekbuurt
Activiteitencomité Muziekbuurt organiseert een aantal keren per jaar leuke
activiteiten in de wijk.
Een aantal zijn vaste landelijke dagen zoals Buitenspeeldag, Rijswijk Schoon en
Koningsdag.
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In 2014 is de Buitenspeeldag gehouden in de Klaroenstraat t.h.v. het Cruijff court. Er
zijn weer een groot aantal kinderen op af gekomen maar ook ouders die gezellig bij
elkaar konden zitten. Voor de kinderen waren diverse spelletjes en diverse
sportactiviteiten op het Cruijff court. Natuurlijk zijn er ook weer poffertjes gebakken.
De sportactiviteiten waren georganiseerd door SEH.

Rijswijk Schoon is dit jaar gehouden op het Waldhoornplein. Een flink aantal
vuilniszakken met afval zijn verzameld. De winkeliers stonden klaar met lekkers en
wat te drinken.
Naast de vaste activiteiten zijn er natuurlijk de eenmalige activiteiten. Dit jaar is de
opgeknapte avonturenspeelplaats aan de Tubasingel geopend. Met het draaiorgel
voorop liepen we door de wijk richting het park. De speelplaats is door de wethouder
geopend.
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Op de 112dag van de politie Rijswijk heeft het activiteitencomité koffie, thee
limonade en wat lekkers verkocht. De opbrengst hiervan kwam ten goede aan het
Sinterklaasfeest in de Muziekbuurt.
Dit is dan ook gevierd met ruim 50 kinderen. Een groot succes en voor herhaling
vatbaar.
Ook in 2015 staan weer de nodige leuke activiteiten gepland.
Paula Heidema
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Bewonersorganisatie Steenvoorde Zuid

Een ‘verhalend’ verslag van de activiteiten in 2014
Op 5 maart 2014 heeft de aanbieding van het Wijkprogramma aan burgemeester en
wethouders plaatsgevonden. Dit is op feestelijke wijze gebeurd in het wijkcentrum
Stervoorde na de fietstocht met de burgemeester en wethouders door de wijk.

Het afgelopen jaar hebben er binnen het bestuur van Steenvoorde Zuid twee
wijzigingen plaatsgevonden. Martin Weller (secretaris) heeft in maart opgezegd en
hij is per april 2014 vervangen door Henk Weidema die vervolgens in september zijn
functie heeft neergelegd. Vanaf oktober is Trix Alexander aangesteld als secretaris.
Gedurende het jaar 2014 is veel tijd besteed aan het wijkprogramma, mede
bijgestaan door Welzijn Rijswijk en aan de werkgroepen die hieruit zijn ontstaan
zoals de Werkgroep Mensen en Sfeer (WR) Werkgroep Spelen (BOSZ), Werkgroep
Speeltoestellen (BOSZ) en Werkgroep Verkeer (BOSZ). Ook is er aandacht besteed
aan problemen op de woningmarkt en onveilige verkeerssituaties in de wijk.
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Met de SP is er contact geweest over het opzetten van een schoonmaakactie in de
Henri Dunantlaan n.a.v. klachten.

Op 31 mei is het 40-jarig bestaan van VBS feestelijk gevierd. Er zijn gedurende 2014
actief vrijwilligers geworven en er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met
kandidaten. Op 31 december is het Wijkprogramma officieel afgesloten.
De Werkgroep Mensen en Sfeer heeft gedurende het jaar 2 vergaderingen gehad
nl. op 14 januari en op 27 oktober. De voorzitter heeft op 9 april deelgenomen aan
interviews bij de Bernhardflat aan de Mgr. Bekkerslaan, de zgn. voordeurgesprekken.
bestuursleden zijn ook aanwezig geweest bij het Koffiemoment. Tevens is zij
aanwezig geweest bij het Koffiemoment bij de Planetenflats. Een aantal
bestuursleden zijn bij de Barbecue, voortkomend uit de buurtgesprekken bij de
Planetenflats, aanwezig geweest.
De Werkgroep Spelen is met
ondersteuning van WR diverse keren
bij elkaar gekomen. Zij hebben o.a. de
volgende activiteiten georganiseerd: 2
april Rijswijk Schoon, 19 april
Paaseieren zoeken, 11 juni
Buitenspeeldag, 21 juli t/m 31
augustus div. kinderactiviteiten tijdens
zomervakantie, 20 september
Burendag, 3 december
Sinterklaasfeest en 22 december
Kerststukjes maken.
VBS Jaarverslag 2014
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Tevens heeft er een verkennend
gesprek met BSN plaatsgevonden
betreffende Koningsdag. In november
heeft er een naamsverandering
plaatsgevonden. De leden van de
werkgroep verrichten hun activiteiten
vanaf die tijd onder de naam Panda
BOSZ en zijn zeer actief via facebook.
De naam Panda is gekozen omdat een
panda zwart/wit is en deze werkgroep
niet zwart/wit denkt maar activiteiten
organiseert voor iedereen ongeacht
religie, kleur of achtergrond.
Tevens gaat de werkgroep proberen om de activiteiten niet te beperken voor alleen
kinderen maar of ze dit ook voor volwassenen kunnen realiseren.

Werkgroep Speeltoestellen is diverse keren samengekomen waar ook Judith v.d.
Broek van de gemeente Rijswijk en een medewerkster van WR regelmatig bij
aanwezig was. Doel was om mee te denken over de vervanging van speeltoestellen
bij de Planetenflats en om te verkennen of er een speeltuin te realiseren is in onze
wijk. Op 6 september heeft de opening van de opgeknapte speeltuin bij de
Planetenflats plaatsgevonden. Hierbij is ook op feestelijke wijze de naam ‘Het Heelal’
door wethouder Borsboom onthuld. Na deze opening is de focus gelegd op het
realiseren van een (opbouw)speeltuin aan de Aletta Jacobstraat. Op 13 december
hebben bestuursleden deelgenomen met een stand op de Lichtjesmarkt bij de Van
Mooklaan. Hier is o.a. een enquête gehouden over de te realiseren speeltuin.
Bewoners zijn enthousiast. Men zou ook graag beweegtoestellen voor ouderen hier
geplaatst willen zien. Uitkomst is dat het een speeltuin voor jong en oud zou moeten
worden.
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Het aantal bestuursvergaderingen van BOSZ in 2014
In totaal kwam het bestuur 8 keer bij elkaar (iedere derde dinsdag van de maand,
afgezien van de zomermaanden (reces).
Het aantal Bewonersbijeenkomsten / Debatavond
BOSZ heeft op 5 februari een politieke debatavond georganiseerd in de grote zaal
van Stervoorde. Alle inwoners waren welkom om hieraan deel te nemen. Middels
flyers en persberichten was dit bekend gemaakt.
Het aantal openbare vergaderingen van BOSZ in 2014.
Er was sprake van 4 algemene bewonersvergaderingen (1 april, 3 juni, 7 oktober, 2
december) op de 1e dinsdag van de maand. Tevens was er voor de bewoners
voorafgaand aan de bestuursvergadering het eerste half uur voor de vergadering
gelegenheid om vrij binnen te lopen om het e.e.a. te bespreken c.q. voor te leggen.
Het aantal overleggen met samenwerkingspartners .
Er zijn afzonderlijke overleggen van het bestuur gehouden met netwerkpartners,
maar vaak schoven andere partijen ook aan tijdens de bestuursvergaderingen en
algemene bewonersvergaderingen. Netwerkpartners die deelnamen aan deze
bestuursvergaderingen van de BOSZ waren bijvoorbeeld Welzijn Rijswijk, de politie
over woninginbraken en buurtpreventie. Op haar beurt waren bestuursleden van de
BOSZ aanwezig bij gesprekken van de gemeente over de Wijkplancyclus, het
wijkprogramma en het convenant, gesprekken met WR, gecombineerde
vergaderingen van de VBS en themabijeenkomsten met diverse instanties uit de wijk.
 18.02.2014 Bijeenkomst betreffende decentralisatie Sociaal Domein
 02.04.2014 Bespreking WR over voortgang en samenwerking
 11.04.2014 Bijeenkomst bij Rijswijk Wonen betreffende opzet Resto Van Harte
 06.11.2014 Bijeenkomst met Ellen Berenz (WR) en Cecile van Toledo inz.
Afsluiting Wijkprogramma
 19.11.2014 Evaluatie Buurtcoaches bij AMAL
 08.12.2014 Bijeenkomst gemeente inz. Bewonersparticipatie
Het aantal overleggen ter voorbereiding op een activiteit
 05.02.2014 Bespreking met Jaap Finke (Gemeente) en José Koster (WR) inz.
Wijkplan
 19.05.2014 Deelname workshop Rabobank Rijswijk inz. Bijeenkomst Beursvloer
september
 01.09.2014 Training persberichtschrijven
 Aantal activiteiten 13: 5 februari Debatavond, 2 april Rijswijk Schoon, 19 april
Paaseieren zoeken, 11 juni Buitenspeeldag, 21 juli t/m 31 augustus div.
activiteiten (6) tijdens zomervakantie , 20 september Burendag, 3 december
Sinterklaasfeest en 22 december Kerststukjes maken.
 Er heeft een verkennend gesprek met BSN plaatsgevonden betreffende
Koningsdag.
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Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord

Bestuur BSN
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Marjolijn Peters
Ron Fitz
Frans Kalse
Andy Kooy (tot medio 2014)

Deelnemers BSN
In alfabetische volgorde op achternaam, dames eerst: Nel Panneman, Marjolijn
Peters, Ineke van Vliet, Wil Vossenaar, Fredo Bokhorst, Ron Fitz, Frans Kalse, Andy
Kooy en André Pattenier.
Vergaderingen
Er wordt één keer per maand vergaderd met een vaste groep wijkbewoners. De
vergaderingen zijn openbaar: wijkbewoners van Steenvoorde Noord kunnen hieraan
vrijblijvend deelnemen. Soms staan er onderwerpen op agenda, waarbij meerdere
wijkbewoners zijn betrokken, waardoor er een open discussie ontstaat. Bijna altijd
zijn wijkcoördinator Cecile van Toledo en wijkagent Martien de Brabander aanwezig.
Website
In 2009 heeft de Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) een eigen website
opgezet: www.steenvoordenoord.nl Hierop zijn de maandelijkse activiteiten binnen
en rond de wijk alsmede het laatste nieuws over de wijk te vinden. Ook staan er
zaken op, die momenteel de aandacht van de BSN hebben alsmede de diverse
verslagen en is een beschrijving van de wijk Steenvoorde Noord opgenomen,
compleet met foto’s.
Wijkblad
In 2014 werd twee keer het wijkblad 'Buurtnieuws' bij ongeveer 2400 woningen
bezorgd. Ook werden meeneem-exemplaren neergelegd in de publieksruimten van
het Stadhuis, de Bibliotheek en Wijkcentrum Stervoorde. Net zoals voorgaande jaren
was Ron Fitz ook in 2014 verantwoordelijk voor vorm en inhoud van het wijkblad.
Activiteiten van de BSN in 2014
Koningsdag 2014
Zaterdag 26 april 2014 organiseerde de BSN van 12.00 tot 16.00 uur op het
schoolplein aan de P. van Vlietlaan festiviteiten in het kader van Koningsdag 2014.
Het werd een 'aangeklede kleedjesmarkt': niet alleen kleedjes waar jong en (wat)
oud(er) hun spulletjes konden verkopen.
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René Marquard van Omroep Rijswijk,
interviewt Yvonne Kooy.

Er waren twee springkussens en er was muziek. Die muziek werd verzorgd door een
enthousiast team van Omroep Rijswijk. Gezellige muziek werd vol elan afgewisseld
met korte en langere interviews, onder ander met burgemeester Michel Bezuijen, die
samen met wethouder René van Hemert de BSN-kleedjesmarkt kwam bezoeken.
Het BSN-activiteitenteam bestond uit Marjolijn Peters, Nel Panneman en Wil
Vossenaar waarbij Andy Kooy de coördinator was. Na afloop konden alle
deelnemers een koele traktatie gaan halen bij de snackbar om de hoek.
Buitenspeeldag 2014
Woensdag 18 juni 2014 opende burgemeester Michel Bezuijen deze -door de BSN
voor de achtste (!) keer georganiseerde- Buitenspeeldag. Op het voor alle verkeer
afgesloten gedeelte van de Pr. Margrietsingel, tussen de Pr. Marijkesingel en de Pr.
Irenelaan, konden kinderen de hele middag onbezorgd buitenspelen.

Ook dit jaar werd de 'show weer gestolen' door een aantal grote, op het water
drijvende ballen, waardoor kinderen als het ware 'in het water konden lopen' zonder
nat te worden.
VBS Jaarverslag 2014
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Het BSN-Buitenspeeldag-kernteam, bestaande uit Marjolijn Peters,, Frans Kalse en
Ronald Opdam, werd de hele dag ondersteund door een aantal enthousiaste
wijkbewoners.
Burgemeester de wijk in
Donderdagmiddag 10 juli 2014 kwam een klein gezelschap bestaande uit
burgemeester Michel Bezuijen, bestuursadviseur Greetje Born, wijkcoördinator
Cecile van Toledo alsmede vier leden van de BSN, t.w. Marjolijn Peters, Wil
Vossenaar, Frans Kalse en Ron Fitz, rond 15.00 uur samen op het buitenterras van
Woonzorgcentrum Steenvoorde, waar zij gastvrij werden ontvangen.

Vanuit die locatie werd per fiets maar heel vaak ook lopend, een rondgang door de
wijk Steenvoorde Noord gemaakt. Via de wijk de Mare en het fietspad door het op
dat moment uitbundig-groene park Steenvoorde, werd de Presidentenbuurt
aangedaan. Na het oversteken van de Generaal Spoorlaan bij de John F.
Kennedylaan, kwam het gezelschap vervolgens in de Ministerbuurt en het daarin
gelegen winkelcentrum de Prinsessengalerij. Hierna werd het verlaagde plateau aan
de Ds. Heldringlaan/Prinses Margrietsingel in verband met het zo geslaagde '4bankjes-project van de BSN' bezocht, werden de succesvolle verbeteringen bij de
speellocatie aan de Dr. Poelslaan bekeken en werd via voetpaden door het openbare
groen de eindlocatie Wijkcentrum Stervoorde bereikt, waar werd nagepraat en de
geslaagde rondgang werd geëvalueerd.
Tijdens die rondgang door de wijk werd spontaan en vol aandacht met wijkbewoners
en winkeliers gesproken en kwamen, door de gecombineerde fiets-/wandeltocht
maar ook door de gevolgde route, een aantal groen- en verkeerszaken -veelal
positief maar soms aandachtvragend- ter sprake.
Beursvloer 2014
Vrijdagmiddag 12 september 2014 waren Marjolijn Peters en Ron Fitz aanwezig bij
de voor de eerste keer in Rijswijk georganiseerde Beursvloer. De opzet is dat twee
organisaties - vrijwilligers en/of commercieel - elkaar vinden (een zogenoemde
'match' hebben) waarbij met gesloten beurs diensten, ervaringen etc. worden
uitgewisseld. In totaal had de BSN zes 'matches' waarvan er twee tijdens onze
Kerstactie in één keer konden worden 'verzilverd'.
VBS Jaarverslag 2014
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BSN Kerstactie 2014
De dubbel-'match', zoals tijdens de Rijswijkse beursvloer werd overeengekomen
tussen enerzijds de BSN en anderzijds 't Kookpunt én Albert Heijn, kreeg tijdens de
BSN Kerstactie 2014 zijn finale.
Maandag 29 december stonden de vrijwilligers oliebollen en appelflappen te bakken
in de keuken van 't Kookpunt met ingrediënten die door Albert Heijn beschikbaar
waren gesteld. Het enthousiaste team bestond uit Conny Poppelier, Ineke van Vliet,
Nel Panneman, Marjolijn Peters, Rina van der Vliet (van de Bewonersorganisatie
Steenvoorde Zuid), John Vlaardingerbroek en zijn kompaan Frans en Frans Kalse.
Een groot aantal wijkbewoners kreeg ‘s-middags al de nog warme oliebollen en
appelflappen aangeboden.
Voor degenen die op maandagmiddag niet thuis
waren, liepen Conny, Ineke, Marjolijn, Nel, Wil en
John nog een keer alles na op dinsdag 30
december 2014. De tegenprestatie van deze
dubbel-match was, dat de BSN door middel van
een flyer bekendheid zou geven aan 't Kookpunt én
dat een elkaar afwisselend team van BSNvrijwilligers op 31 december de hele dag zou
assisteren in de oliebollenkraam van Albert Heijn.
Om het geheel nog wat meer te promoten, droeg het BSN-team een T-shirt met
daarop de logo's van de deelnemers aan deze geslaagde actie. Anders dan
waarschijnlijk verwacht, waren de oliebollen van Albert Heijn al heel vroeg
uitverkocht.
Themabijeenkomsten Welzijn Rijswijk
Marjolijn Peters en Ron Fitz waren dinsdagavond 15 april 2014 aanwezig bij de door
Welzijn Rijswijk georganiseerde themabijeenkomst met het motto 'Rijswijk bruist'.
'Bruisende' ideeën voor bewonersorganisaties, in combinatie met de gemeente en
samenwerkende partners, kwamen uitgebreid ter sprake: eerst door de spreekster,
later tijdens de zogenoemde 'ronde tafeltjes'-sessie. Ook werd een filmopname
vertoond, waarin Marjolijn Peters en Wil Vossenaar heel enthousiast vertellen over
de achtergrond, de uitvoering én het vervolg van het '4 bankjes-project van de BSN'.
Vrijdagmiddag 3 oktober 2014 was Ron Fitz aanwezig bij de door Welzijn Rijswijk
georganiseerde bijeenkomst met als thema 'Eenzaamheid, nader beschouwd'. Er
werd een inspirerende presentatie gegeven door Humanitas-voorzitter Marijke van
Eck, waarna er een zogenoemde 'ronde tafeltjes'-sessie werd gehouden.
Het geheel werd afgesloten door Marijke van Eck.
Bijeenkomsten van de werkgroep Brede School Steenvoorde Noord
In 2014 waren er vier bijeenkomsten van de werkgroep Brede School Steenvoorde
Noord. Gesprekspartners waren onder andere de gemeente Rijswijk, de
Steenvoordeschool, SE-Haaglanden en de Bewonersorganisatie Steenvoorde
Noord. In wisselende samenstellingen waren namens de BSN Marjolijn Peters, Ineke
van Vliet en Andy Kooy aanwezig.
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Gecombineerde vergaderingen van de VBS met de werkgroepen en de
bewonersorganisaties
Andy Kooy, Frans Kalse en Ron Fitz waren in een wisselende samenstelling
aanwezig op de in 2014 viermaal door de VBS georganiseerde gecombineerde
vergaderingen met werkgroepen en bewonersorganisaties, terwijl Marjolijn Peters
zich in de loop van de vergaderingen daarbij aansloot.
Gecombineerde vergaderingen van de VBS met de bewonersorganisaties
Marjolijn Peters en Ron Fitz waren zowel 26 februari 2014 als 2 juli 2014 aanwezig
op de gecombineerde vergaderingen van de VBS met de bewonersorganisaties,
waar in beide gevallen het concept-convenant tussen de gemeente en de
bewonersorganisaties uitgebreid besproken werd.
Gegevens Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) over 2014
Openbare vergaderingen: 8 keer waarvan 1 keer gecombineerd met een
bewonersbijeenkomst over het gevoel van onveiligheid bij wijkbewoners.
Bestuursvergaderingen: 9 keer
Bewonersbijeenkomst: 1 keer- zie boven
Openbare spreekuren voor wijkbewoners: 12 keer
Wijkblad 'Buurtnieuws': 2 keer
Buurt- en wijkactiviteiten:
Koningsdag
Burgemeester de wijk in
Buitenspeeldag
BSN-Kerstactie voor alleenstaande ouderen
VBS Gecombineerde vergaderingen met werkgroepen en BO's: 4 keer
VBS Gecombineerde vergaderingen met BO's: 2 keer
VBS ALV
Gemeente Rijswijk Inspraakavond Stadhuis over de Nota Sociaal Domein.
Gemeente Rijswijk Bijeenkomsten Brede School Steenvoorde Noord: 3 keer
Gemeente Rijswijk Beursvloer
Gemeente Rijswijk Beursvloer bezoeken, oa voor BSN-Kerstactie: 11 keer
Welzijn Rijswijk Themabijeenkomsten Buurt Bruist en Eenzaamheid: 2 keer
Welzijn Rijswijk Bijeenkomsten 'Rondgang': 2 keer
Welzijn Rijswijk Vergadering over ondersteuning
Groot Rijswijk Interview waarin onder andere een oproep aan wijkbewoners om mee
te doen met het organiseren van activiteiten.
De Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN) is onderdeel van de Vereniging
Buurtraad Steenvoorde (VBS).
Ron Fitz, secretaris Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord (BSN).
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3. Activiteiten Sociaal Culturele Werkgroepen.

In Wijkcentrum Stervoorde

Creatieve Ontmoetingsochtenden
De ochtenden werden georganiseerd in de maanden januari t/m mei en van
september t/m december.
In maart gaven Mw. P.Breedijk en Mw. L. van Leijde te kennen dat zij ophielden met
de Ontmoetingsochtenden. Omdat er vanuit de groep en vanaf buiten geen reactie
kwam om deze vacatures te vervullen en de Ontmoetingsochtenden toch door
moeten gaan, zijn Mw. A. van Luijk. Mw. J.v.d.Harst en Mw. J.Eijkelhof bereid om
ermee verder te gaan.
De werkgroep bestaat nu nog maar uit 5 vrijwilligers. Het is heel erg moeilijk om
nieuwe vrijwilligers te krijgen.
Op de 1e en 3e donderdag van de maand werden
in de grote zaal creatieve ochtenden gehouden,
uitgezonderd tijdens de basisschoolvakanties. We
hadden 18x een creatieve ochtend met
gemiddeld 36 bezoeksters.
Op de 2e donderdag van de maand werden in de
grote zaal workshops gehouden. Enkele
medewerksters proberen steeds een nieuwe
variant van een activiteit te brengen. Er was 8x
een workshop met gemiddeld 27 bezoeksters.
Op 18 december was de jaarlijkse kerstochtend.
Onder leiding werd een kerststukje gemaakt.
Iedereen was er erg tevreden mee. Er was een
verloting met eigen gemaakte kerststukjes, er
werd een gedicht voorgelezen en er was een
bingo met mooie prijzen. Deze gekregen via een
sponsor. Het aantal betalende bezoeksters was
72.
We hopen ondanks zo weinig vrijwilligers toch
door te kunnen gaan. De bezoeksters zijn nog
steeds heel erg enthousiast.
Joke Eijkelhof
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Schilderclub ‘Stervoorde’.
De drie groepen van de schilderclub (dinsdagmorgen en middag en
donderdagmiddag werden ook in 2014 weer goed bezocht door gemiddeld 75 leden.
De stemming onder de leden is gezellig en enthousiast. Niet alleen om samen te
schilderen maar ook de contacten onderling dragen hiertoe bij.
Helaas hebben wij definitief afscheid moeten nemen van Grietje Nieboer in maart
Isaak vd Nieuwendijke in augustus en Thea Kloet in december omdat zij overleden
zijn, maar in gedachten blijven zij bij ons.
In mei hebben wij met een kraam op de vrijetijdsmarkt in de Bogaard gestaan.
De hele maand juni
hadden wij een
expositie in de
bibliotheek van Rijswijk
in het kader van het 40
jarig bestaan van de
VBS, geopend door
wethouder Marloes
Bosboom, De expositie
is druk bezocht en
sommige werken zijn
verkocht.

Het werd een feestelijke opening met een hapje en een drankje. Na de
openingswoorden door de wethouder konden de aanwezigen de schilderijen
bewonderen. Een bezoekje aan de expositie was zeer de moeite waard.
De schilderclub heeft voor de bezoekers schilderijen in diverse stijlen uitgezocht. Het
is duidelijk dat de club goed werk levert, want de leden van de club hadden nog veel
meer werken dan het ene schilderij dat ze mochten inleveren. Rijswijk mag trots zijn
op zijn schilderclub.
Voor de hele maand juni 2015 hebben wij weer een afspraak met mw. Jacqueline v.
Munster van de Bibliotheek Rijswijk voor een expositie van het werk van onze leden,
gemaakt.
In september was er weer het
strandwalfestival dit maal met
heel mooi weer, natuurlijk een
groot succes .
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Oktober was de maand van de verhuizing naar een andere ruimte in Stervoorde, ook
de wasbakken met warm water zijn verplaatst, we zitten nu met alle leden samen in
één ruimte wat iedereen heel gezellig vindt.

In december hebben wij met een kraam op de lichtjesmarkt aan de van Mooklaan
gestaan om werken van de leden te verkopen, het was koud en nat, er is niet veel
verkocht maar de sfeer was geweldig.

Jos Reneman en Suze Kromhout van der Meer.
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Bridge
Wij spelen elke maandagavond en vrijdagmiddag bridge, behalve in de maanden juli
en augustus. Alles verloopt prima en er verandert niet veel per jaar Zowel op de
maandagavond als op de vrijdagmiddag wordt de gebruikelijke competities verwerkt,
resulterend in promoties en degradaties.

Bijzondere gebeurtenissen zijn altijd weer de Kerst- en Paasdrive, waaraan wat
prijsjes zijn verbonden. Het uitreiken van de Kerstcadeautjes voor iedereen is elke
keer weer geslaagd.
Ook het beheer van het lief- en leedpotje leverde de nodige werkzaamheden op. Bij
verschillende leden werd thuis een bloemetje gebracht met een getekende
beterschapskaart.
Voor de bridgegroepen veranderde er niets dit jaar. Op maandagavond speelden 74
leden en op de vrijdagmiddag 58 leden in de grote zaal van Stervoorde.
Bijgaand een foto van de maandagavond bridge.
Elly van der Meer

Darten
2014 was weer een sportief dart jaar met veel leuke momenten!
1 van de hoogtepunten van ons dart jaar zijn onze dart toernooien. Op de laatste dart
avond van het seizoen hebben we een Eindtoernooi. Op deze avond worden tevens
de prijzen uitgereikt aan de nummers 1,2 en 3 van de ranglijst, er wordt een beker
uitgereikt aan degene met de meeste 180'ers en er wordt een beker uitgereikt aan
degene met de hoogste uitgooi van het seizoen. In december hebben we een
Kersttoernooi waarbij onze leden als koppels proberen bekers te veroveren. De
leden krijgen op deze avond een kleine attentie en er zijn lekkere hapjes en een
drankje. Beide toernooien zijn druk bezocht en waren erg gezellig.
Afgelopen jaar hebben wij de matjes vervangen en spots aangebracht voor beter
zicht op de dart borden.
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Zoals ieder jaar zijn er leden vertrokken maar gelukkig hebben we ook weer nieuw lid
mogen verwelkomen. Ook voor 2015 hebben we de eerste aanmeldingen alweer
binnen gekregen. Op het moment dat er
mensen binnen komen die mogelijk lid willen
worden krijgen zij eerst de nodige informatie
en mogen ze een avond mee darten om te
sfeer te proeven, na deze avond kunnen zij
beslissen of ze lid willen worden.
Namens het bestuur : Wim Nijhuis
Bingo

Een jaar met hoogte en diepte punten. Het bezoekersaantal was in de eerste vijf
maanden groot en gezellig. We hadden 50 tot 60 bezoekers. De laatste vier
maanden maar 30 tot 35 mensen. Het is niet leuk dat de zaal voor een kwart is
bezet.
Zelfs de bezoekers die wel komen begrijpen het niet. Ze vinden het heel vervelend
voor ons. Dat is natuurlijk wel fijn als ze dat zeggen.
Het zijn natuurlijk vooral veel ouderen, die ‘s-avonds niet meer over straat durven.
We hadden veel groepjes met vriendinnen die samen kwamen, maar die zien we
helemaal niet meer.
Ík denk dat het toch ook een kwestie is van geld. De ouderen hebben daar natuurlijk
mee te kampen, wie niet hè. Maar we gaan door en we zien wel wat er van komt.
Wil Fortuin, Nel Timan en onze medevrijwilligers.

Discussiegroep
We begonnen 2014 met 9 leden, variërend in leeftijd van 55 tot 78 jaar. Elke 2 weken
op de woensdag ochtend komen we bij elkaar. Om half tien beginnen we met het
uitwisselen van persoonlijke ervaringen over de afgelopen twee weken, een systeem
dat er in is gegroeid om elkaar in de discussies beter te begrijpen.
Tijdens het tweede deel van de ochtend, na de koffiepauze, bespreken we zeer
gevarieerde onderwerpen, voorbeelden hiervan waren dit jaar:
In aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen:
Gaan we stemmen/hoe belangrijk vinden we dit? Moet cannabis gelegaliseerd
worden? Hoe denken we over oud worden? Zwarte Pieten discussie.
In het eerste halfjaar kwamen we tussen 8 januari en 28 mei, 11 keer samen.
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Om het seizoen feestelijk af te ronden besloten we eind mei een dagje Amsterdam
te doen. Het werd een dag van veel regen, maar dat mocht de pret niet drukken,
want hierdoor zochten we vaker dan anders onderdak: koffie met gebak bij het
station, Mexicaanse lunch op overdekt terras, thee/wijntje in een uitgestorven café en
onderweg naar het station werden we in de stromende regen op z’n Amsterdams
binnen gehaald door een medewerker van een Argentijns restaurant: “Kom bij ons
schuilen voor een heerlijk diner. Geen zorg, we hebben ook een vegetarisch menu. “
Het werd een gezellige afsluiting van een geslaagd dagje uit.

In de tweede helft van het jaar kregen we er 3 leden bij en bestond de groep dus uit
12 personen. Al snel beseften we dat de groep te groot geworden was, aangezien
het moeilijk werd om ieder de tijd te geven een mening uit te werken en/of vragen te
stellen, vandaar dat we besloten hebben om geen leden erbij te nemen als iemand
afviel.
We begonnen weer op 3 september met 8 bijeenkomsten waarvan de laatste van het
jaar op 10 december was. Traditie getrouw wordt op die bijeenkomst
Sinterklaas/Kerstfeest gevierd, waarbij ieder een cadeautje verzorgt. Dit jaar besloot
de groep in plaats van gedichten, een spel te spelen waarbij de cadeaus de inzet
waren en dit was een groot succes.
We hadden ook als afsluiting van 2014 een bezoek aan de kerstmarkt van Dordrecht
gepland op 12/12, maar die viel in het water door storm en regen.
Tegen het einde van het jaar waren we met 11 leden en omdat de groep zelden
helemaal compleet is, is dit een prettige samenstelling.
Emy Gideonse, gespreksleidster.
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Klaverjassen.
Dit jaar was het bij de club erg rustig, maar heel gezellig. Op
de eerste dinsdag van januari kwamen 28 enthousiaste
deelnemers de blauwe zaal in om een jaar lang weer gezellig
te klaverjassen.
Er werd gemiddeld aan zeven tafels gespeeld. Per avond
werden drie rondes gespeeld waar na iedere ronde een pauze
was ingelast. Deze pauze werd gebruikt om bij de bar een drankje of anderszins te
halen en onder tussen aan de grote tafels in de hal elkaar op een gemoedelijke
manier te ontmoeten. In het hele jaar wordt er gespeeld voor de drie hoogtepunten.
Namelijk ten eerste het Paas toernooi waar gekaart wordt voor prijzen , betrekking
hebbende op het Paasfeest waar na afloop een ieder met een doos eieren naar huis
gaat.
Op de laatste dinsdag voor Pinksteren werd het traditionele asperge toernooi
gespeeld, waarna een ieder met wat asperges de zaal verliet.
Dit is tevens de laatste dag van het voorseizoen.
De maanden juni , juli en augustus wordt er niet gekaart in verband met vakanties en
dergelijke.
Op de eerste dinsdag in september werd er weer gekaart voor het jaarrooster.
Op de laatste dinsdag voor Kerstmis werd het Kersttoernooi gespeeld. Tijdens de
pauze werd bekend gemaakt wie de winnaars zijn van het jaarrooster.
Dit jaar was het de heer Theo Letsch, die de hoofdprijs heeft gewonnen met het
hoogst aantal gemiddelde punten. Verder werden de tweede , derde en de pitprijs
evenals de prijs voor het grootste aantal punten op een avond uitgereikt.
Na deze uitreiking werd het toernooi uitgespeeld en konden alle deelnemers op
uitslag een prijs uitzoeken, die door onze penningmeester Nel Bloemen waren
ingekocht.
Op het eind van de avond werd de leiding van de club door alle leden verrast met
een fantastisch cadeau. Daarvoor onze hartelijke dank.
Na afloop werden de leden prettige Kerstdagen gewenst en een tot ziens in het
nieuwe jaar.
Huib van der Wal.

Country dansgroep ‘Go For It’.
Op woensdagavond wordt tussen 20:00 – 22:15 uur countrydansen gegeven in
Stervoorde door Margot Reesink [groep Go For It]. Het dansniveau is gevorderd.
In februari 2014 een groot Countryfeest
georganiseerd.
Gemiddeld is het aantal lessen 40 per jaar en
is het aantal deelnemers gemiddeld ca. 23.
Gedurende het jaar worden vele country
workshops gevolgd om het peil en
verscheidenheid te garanderen.
In 2015 wordt wederom een groot
countryfeest georganiseerd.
Margot Reesink
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Dans- en ontmoetingsmiddagen.
Onze dansmiddagen zijn nog steeds een succes, inmiddels zijn we 2 jaar
verder en de belangstelling groeit nog steeds.

Wij organiseren van januari tot en met april en september tot en met november elke
voorlaatste zondag van de maand een dans en ontmoetingsmiddag van 14.00uur
tot 17.00 uur. Zaal gaat open om 13.30 uur,toegangsprijs 7 euro
In het Wijkcentrum Stervoorde Dr.H.J. van Mooklaan 1 Rijswijk.
Met levende muziek, de vrijwilligers doen hun uiterste best om u een
gezellige middag te bezorgen. U kunt ook alleen komen door de goede sfeer
heeft u snel aansluiting.
Informatie bij Tonny Bekink,Tel. 0703931407.Mail tonnyenaad@casema.nl

Ook organiseert de V.B.S. een super leuke z.g. Koningsnach!
Wij leveren hiervoor altijd de vrijwilligers op de avond voor de Koningsdag, deze valt
in 2015 op zondagavond 26 april.
Van 20.00 uur tot 24.30 uur in Stervoorde met 2 bands en gratis koffie en een oranje
tompouce. Alle in informatie komt ook op de website.
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Muziek, The Swinging Oldtimers
Werkgroep Muziek
Big Band / Dansorkest

Opgericht d.d. 10 januari 2003 onder de vleugels
van Vereniging Buurtraad Steenvoorde (VBS).

Doelstelling:
Met senioren te musiceren die met de vut of pensioen zijn. Tevens dient het samen
zijn van deze groep musici ook een sociaal belang.
De Big Band / Dansorkest repeteert op vrijdagmorgen van 09.30 – 12.30 uur in
wijkcentrum Stervoorde te Rijswijk. De eventuele optredens vinden voornamelijk
overdag plaats, maar in goed overleg met de leden zal een optreden ook ’s avonds
kunnen plaatsvinden.
De vrijwilligers die de band runnen zijn: Cees van Delft (voorzitter), Marjan van Delft
(secretaris), George Koers (penningmeester) en Patrice Postuma (lid).
Dit jaar begon voor ons weer op 3 januari 2014. Nadat iedereen elkaar de
gebruikelijke nieuwjaarswensen hadden gegeven begon de repetitie.
Ons eerste optreden in 2014 was een dansmiddag in Sociaal Cultureel Centrum De
Leuningjes te Poeldijk op 26 januari 2014. Het was een leuk optreden met vele
enthousiaste mensen die op onze muziek kwamen dansen.

Dit optreden hebben wij daar op 23 februari 2014 nog eens kunnen herhalen.
Wederom was het een gezellige drukke middag. Vanwege de te verwachte aantal
bezoekers hebben wij deze middag in de grote zaal gespeeld in plaats van in de
kleine zaal waar wij op 26 januari 2014 speelden.
VBS Jaarverslag 2014

33/59

D.L.M. Signore-Brouwer, secretaris a.i.

Op 21 maart 2014 was het de dag van NL-Doet. Op deze dag hebben wij een open
repetitie gehouden waar iedereen zomaar binnen kon lopen. De beheerder had de
zaal sfeervol verlicht en het werd een hele gezellige morgen.
Zoals inmiddels traditiegetrouw hebben wij weer samen met de Rockband Rockin’ 4
de

mogen opluisteren. Net zoals voorgaande jaren was het weer een gezellige drukke
boel en bleven velen weer tot in de kleine uurtjes.
Op 21 mei 2015 waren wij alweer voor de vijfde keer te gast bij verzorgingshuis WZC
Akkerleven te Schipluiden. Hier hebben wij de mensen weer een heerlijke middag
bezorgd met voor hun bekende melodieën.
Wij gaan door naar juni. Hier waren wij op 21 juni 2014 te gast op Tennispark METS
te Den Haag om hun 75 jarig jubileum op te luisteren. Dit feest werd geopend door
de wethouder van Den Haag. Het was een gezellig optreden waar heel veel mensen
te gast waren en waar wij ook een zanger te gast hadden. Roy de Valk heeft samen
met ons “Feeling Good” gezongen.

Op naar de tweede helft van het jaar. Een maand later namelijk op 30 juli 2014
konden wij onze klanken laten horen in service- en zorgcentrum Vaartland te
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Vlaardingen. Daar waren wij in 2013 ook geweest en dat was zo bevallen dat zij ons
weer hadden uitgenodigd.

Zo komen we aan in augustus. In deze maand hadden wij maar liefst twee
optredens. De eerste was op 7 augustus 2014 in woonzorgcentrum ’t Seghe Waert
te Zoetermeer. Zoals vrijwel altijd doen wij de bewoners heel veel plezier met onze
muziek. Zo ook deze middag weer. Onderstaande foto is daar in de tuin gemaakt.

Het tweede optreden in augustus was op 27 augustus 2014 bij Verpleeg- en
zorgcentra Frankenland te Schiedam. Hier was een groot feest voor bewoners en
personeel waarbij iedereen gebruik mocht maken van een buffet wat in de tuin werd
verzorgd. Wij mochten in de pauze van ons optreden ook hiervan een hapje mee
eten. Wederom was deze middag zeer gezellig en kregen wij veel leuke reacties over
de muziek die wij ten gehore brachten.

Ook in de maand september stonden er weer twee optredens op het programma. Het
eerste optreden vond plaats op 24 september 2014 in zorgcentrum François
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Haverschmidt te Schiedam. Deze avond werd geleid door Wouter Klück omdat
Marjan haar pols had gebroken. Ook hier werd onze muziek weer goed ontvangen.
Deze avond en de repetities daarvoor zijn zo goed bevallen dat er is afgesproken dat
Wouter één keer in de vier weken een repetitie zal leiden om de puntjes op de
spreekwoordelijke “i” te zetten.

Het tweede optreden in september vond plaats in Serviceflat “Over De Bogaard” te
Rijswijk op 29 september 2014. Helaas waren er hier niet zoveel mensen. Er werd
ons wel verzekerd dat het normaal drukker was maar zij dachten dat het mooie weer
en een braderie in winkelcentrum De Bogaard ons dit keer parten speelden.
Ondanks dat werd het voor de mensen die wel aanwezig waren een heel gezellige
middag. Omdat Wouter deze middag niet kon dirigeren werd het stokje overgenomen
door Arjen de Groot.

Zo…. een maandje rust, in oktober 2014 stond er niets op het programma. Wel de
gebruikelijke repetities natuurlijk, deze hadden wij ook hard nodig om ons voor te
bereiden voor de dansmiddag- en avond welke er nog aan stonden te komen. Maar
eerst hadden wij nog een optreden te verzorgen in Vlaardingen op 4 november 2014
bij verzorgingshuis De Meerpaal. Ook hier hebben wij de mensen weer laten
genieten van onze klanken.
Zeer verheugd waren wij dat wij op 23 november 2014 een dansmiddag van de VBS
mochten verzorgen in ons wijkcentrum Stervoorde. Dit werd een hele gezellige
middag. Deze middag hebben wij ook, onder aanvoering van onze zangeres Patrice
“The Hucklebuck” voor de eerste keer gelanceerd. Wat een succes. De hele
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dansvloer stond vol met allemaal enthousiaste mensen. Het grootste compliment wat
ik aan het einde van de middag te horen kreeg was de opmerking ”Heerlijk….het was
weer als vanouds”.

Ons laatste optreden voor 2014 was een dansavond bij de Atlantic Jazzclub in het
NH Hotel Atlantic te Kijkduin (Den Haag) en wel op 6 december 2014. Dit was voor
ons best heel spannend omdat hier eigenlijk alleen de hele grote jongens optreden.
Gelukkig is dit optreden heel goed ontvangen en is het voor de aanwezigen een heel
verfrissend optreden geweest. In het kijkduinse beach-blaadjes stond een heel leuk
artikel over ons. Ook deze keer introduceerde Patrice “The Huckelbuck” en gingen er
weer gedurende de avond heel wat voetjes van de vloer en konden wij met een goed
gevoel weer huiswaarts keren.

Zoals gewoonlijk eindigden wij dit jaar weer met een kerstviering. Wederom had de
beheerder weer een kamertje gezellig voor ons aangekleed. Niks dan lof voor deze
mannen. Als wij ze nodig hebben staan zij altijd voor ons klaar. Tibor, Seddic en Ron
bedankt voor het afgelopen jaar. Onder het genot van een hapje en een drankje
hebben ook wij het jaar 2014 met een goed gevoel afgesloten. Gelukkig konden
Patrice en ondergetekende weer een kerstgratificatie aan de leden meegeven.

Marjan van Delft – Kouwer,
Secretaris “The Swinging Oldtimers”
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Kinderkledingbeurs
Ook afgelopen jaar hebben er weer twee beurzen plaats gevonden. Zoals altijd begin
april en begin oktober. Deze tweede hands beurs is na 17 jaar nog steeds een groot
succes. We proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken via email, kranten en
posters. Iedereen kan de dag voor de beurs kleding in komen leveren voor de
verkoop. Hier zijn uiteraard wel wat regels aan verbonden. De kleding moet schoon
en netjes zijn en vallen binnen de maat 86 t/m XS/S. Per persoon mogen er 30 stuks
kleding ingeleverd worden. We hebben in april de zomerbeurs en oktober de
winterbeurs. Op de verkoopdag proberen wij zoveel mogelijk mensen weer blij te
maken met deze kleding. Van de verkochte kleding krijgen de mensen weer 70%
uitbetaald.

De kleding die niet verkocht wordt krijgen de mensen weer netjes terug. Ook wordt er
veel kleding geschonken aan het goede doel. In 2014 was dit de Voedselbank
Rijswijk. Hopelijk wordt de beurs in 2015 ook weer een groot succes.
Petra Mosterd.

Computercursus op maat
In het wijkcentrum Stervoorde zijn twee computercursussen gegeven voor kleine
groepen beginners en wat meer ervaren gebruikers. Mensen van oudere leeftijd
hebben een andere manier van leren en lesstof opnemen dan jongere mensen.
Daarom wordt tijdens deze cursussen meer individuele aandacht aan de deelnemers
besteed en is de lesstof meer gedoseerd. Diverse cursisten hebben naar volle
tevredenheid een computercursus gevolgd, waarin zij zelf konden bepalen welke
onderwerpen aan de orde zouden komen.
De inhoud van de lessen is steeds op het niveau en de interesse van de deelnemers
afgestemd.
De volgende onderwerpen zijn o.a. behandeld:
 Windows 8
 E mail gebruik
 Word
 Beveiliging en antivirus
 Pc opschonen
 Bellen via computer
 Gebruik van tablet en smartphones
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Ook werden dit jaar aan het einde van de cursus de diploma’s van bekwaamheid
uitgereikt door de voorzitter van de VBS.
Elio Lo Conte

Diverse activiteiten
Vrijetijdsmarkt
Hieraan heeft de ontmoetingsochtend Sieraden en de Schilderclub deelgenomen.
Jammer dat de stands alleen in de ochtend beschikbaar waren want er was meer
publiek langs gekomen als ook de middag hiervoor beschikbaar was geweest.
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Workshop “Facebook”
Een zeer succesvolle happening op 13 mei j.l. in de grote zaal van Stervoorde.
Onder de professionele leiding van Claartje Visser hebben een groot aantal
deelnemers kun kennis van Facebook kunnen uitbreiden c.q. starten.

40 Jarig jubileum VBS
Op 31 mei zijn alle vrijwilligers uitgenodigd om het Jubileum feest mee te vieren in
Carpe Diem.
Zangeres Veronique Sodano met haar band leidde de avond en samen met
optredens van cabaretière Coba werd dit een gezellige avond. Een saté buffet
vervolmaakte de avond.

Expositie Schilderclub
Ter viering van het 40 jarig jubileum van de VBS hebben zij een expositie gehouden
in de Bibliotheek van Rijswijk gedurende de maand juni.
De expositie werd feestelijk geopend door wethouder Marloes Borsboom.
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Strandwalfestival
Dit jaar was het stralend weer en kon iedereen gezellig slenteren langs de vele
stalletjes. De Schilderclub en de Sieradenclub hadden naast elkaar een leuke stand
met veel bezoek en interesse in hun doen en laten.
De Tai Chi en Country Line Dans groep
waren ingedeeld in het zaaltje van
Onderwatershof wat niet zo'n succes
bleek te zijn.
De PR-VBS heeft de organisatie van
het Strandwal festival gevraagd
volgend jaar wederom een
buitenpodium te reserveren voor deze
happeningen.

Kerstfeest vrijwilligers
Om de vrijwilligers te bedanken voor hun tomeloze inzet voor de VBS werd hen
(zoals ieder jaar) een feestavond aangeboden op 20 december in Stervoorde.
Start om 17.00 uur met een lopend buffet, daarna een ijsje van onze zingende
mediterane charmeur Luciano Gelati.

Tot slot was er een wervelende show van Dick de Witte Music Comedy.
Een zeer geslaagde avond. Velen hebben zeer positief gereageerd.
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In het Wijkcentrum Muziekbuurt.

Algemeen
Het Wijkcentrum Muziekbuurt is sinds september 2013 gevestigd in de Brede School
aan de Admiraal Helfrichsingel.
Om goede afspraken te maken over het gebruik van de Brede School en om e.e.a.
goed te laten verlopen hebben wij het afgelopen jaar regelmatig overleg gehad met
de Brede School Coördinator Muziekbuurt, vertegenwoordigers van de CBS Melodie,
SRK, Activiteiten Comité Muziekbuurt van de Bewonersorganisatie Muziekbuurt,
Welzijn Rijswijk, VDO Turnlust en met het bestuur van de VBS.
De werkgroep Sociaal Cultureel Werk wordt geleid door:
Voorzitter: Theo van Leeuwen
Beheer: Ton Hendriks
Penningmeester/secretaris: Herman Bloemsaat
De activiteiten
Maandag middag wordt er door Josje van Swieten computerles gegeven.
Hieraan blijkt - vooral bij ouderen - veel behoefte te bestaan.
Op deze cursus (maximaal 2 personen per les) wordt de cursisten geleerd wat er
allemaal mogelijk is met een computer.
De cursus begint met het aanleren van de basisroutines, zoals muisbeheersing en
slepen, selecteren, plakken, enz., waarna men wegwijs wordt gemaakt met zaken
zoals internet, zoekmachines, email en bijlagen, tekstverwerking, basis
fotobewerking, Excel, enz.
Na de lessen kunnen de deelnemers thuis oefenen met de stap voor stap
beschrijving van wat is besproken.
Alle deelnemers zijn erg tevreden over de lessen.
Elke 2e maandag van de maand is er ‘s avonds in de Brede School een vergadering
van Sociaal Cultureel Werk Muziekbuurt.
Op dinsdag ochtend maakt de hobbyclub “Handige Handjes” gebruik van de Brede
School. Deze club bestaat uit een groep gezellige mensen die leuke dingen maken.
De groep bestaat hoofdzakelijke uit vrouwen en dat staat garant voor gezellige
avonden en gesprekken. Het sociale aspect is bij de hobbyclub van groot belang.
De club wordt geleid door Betty Theunissen.
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Op dinsdag middag wordt er (stijl)dansles
gegeven door Herman en Annika
Bloemsaat.

Op dinsdagavond wordt er geoefend door meerdere muzikanten.
Op woensdagmiddag was er tot half 2014 een kaartclub.
De veelal oudere deelnemers durfden niet meer met de lift naar de eerste verdieping
omdat deze regelmatig halverwege bleef steken.
De ruimte beneden was erg ongezellig, zodoende bleven er steeds meer mensen
weg.
Dit betekende het einde van deze club.
Op woensdag avond wordt ons Wijkcentrum in de Brede
School bezet door klaverjasclub “3 Kaart Stuk” en door de
jokerclub “Jolly Jokers”.
De avonden beginnen om 20.00 uur en worden
georganiseerd door Betty en met assistentie van Albert.
Het zijn twee gezellige clubs waar ook nog extra dingen
worden gedaan, zoals een presentje met Pasen, een
eindcompetitie aan het eind van het seizoen en met Kerst
een gezellige avond met lekker eten.
Op donderdag middag wordt onze ruimte in de Brede School gebruikt door
schilderclub “de Waldhoorn”.
Onder deskundige begeleiding van Ans Goudkuil en Mary Holstein kan men hier zijn
artistieke ei kwijt met verf en penseel op linnen.
Op donderdag avond wordt Tai Chi les gegeven voor gevorderden.
Deze lessen zijn voor mensen die al een beginnerscursus hebben gevolgd.
De lessen worden gegeven door Mary v.d. Meyde, Marianne Koot.
Om van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te zijn volgt de leiding van deze club
één of twee maal per jaar een 5 daagse workshop van een Tai Chi master uit
Canada.
Elk jaar rond Oud en Nieuw sluit de Tai Chi club het jaar af met een hapje en een
drankje.
Vrijdag morgen is er computerles. Ook op deze ochtend wordt de les gegeven door
Josje van Swieten.
Vrijdag middag wordt er Tai Chi les gegeven voor beginners.
Twee maal per jaar start hiervoor een nieuwe cursus.
Wanneer de cursisten de basis beginselen onder de knie hebben kunnen zij
doorstromen naar de gevorderdengroep op donderdag avond.
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Op vrijdag avond wordt onze ruimte in de Brede School gebruikt door de country line
dance groep “Magic Boots”. Er is bij jong en oud veel animo voor de lessen die hier
gegeven worden door Josje van Swieten.
Zaterdag middag wordt er geoefend door de muziekgroep “T.C.B.” en Oase.
Elke laatste zaterdag avond van de maand is er bingo.
De zaal gaat open om 19.00 uur. De eerste bezoekers staan dan
vaak al te wachten. Om 20.00 uur begint de bingo.
Betty zorgt voor de vele prijzen die er te winnen zijn en verzorgt deze
avonden. Ook de loterij wordt door de aanwezigen zeer op prijs
gesteld.
Zij wordt hierbij geholpen door Ria, Joke en Albert.
Op zondag middag is er voor de wijkbewoners een gezellige muziekmiddag waar
onder het genot van een hapje en een drankje de voetjes van de vloer kunnen.
Regelmatig wordt op deze middagen gespeeld door de muziekgroepen die in het
wijkcentrum oefenen.
Deze middagen voorzien in een grote behoefte voor vooral de oudere wijkbewoners
vanaf plm. 40 jaar.
Het blijkt dat deze middagen er voor zorgen dat veel mensen uit hun isolement
gehaald worden.
Regelmatig horen wij dat dit het enige uitje is dat de mensen nog hebben.
Na zeer lang wachten hebben wij hiervoor eindelijk de horeca vergunning binnen.
Zondag avond wordt er geoefend door de muziekgroep “Rockin’4”.
Deze groep bestaat uit mensen van rond de 60 jaar die het leuk vinden om de
muziek uit de jaren 60 te spelen. Regelmatig wordt door deze groep opgetreden op
de zondag middag.
3 januari j.l. was er in ons Wijkcentrum weer een zeer goed bezochte
nieuwjaarsbijeenkomst waar de bezoekers genoten van een hapje en een drankje en
met de voetjes van de vloer konden op de muziek die verzorgd werd door een
muziekgroep uit het wijkcentrum.
Tai Chi Moy.

Tai Chi heeft weer een goed en ontspannen jaar gehad. In september, toen de
nieuwe cursus startte, kregen we een aantal aanmeldingen van nieuwe leden via het
VBS activiteitenboekje. Hierdoor, en doordat een aantal mensen om verschillende
redenen gedurende het jaar zijn afgehaakt blijven we op een stabiel aantal leden van
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rond de 25: een vaste en door doorstroming groeiende club gevorderden op de
donderdagavond en een steeds aangevulde club beginners op de vrijdagmiddag.
behalve de feestdagen gaan we het hele jaar door; ook tijdens de schoolvakanties.
De opkomst is dan wel wat lager, maar de mensen die komen waarderen de
continuïteit. Helaas dit jaar geen opfriscursus voor de instructeurs, maar wel een
gezellig kerstdiner met de hele club.
Marianne Koot

Lijndansen vrijdagavond met “Magic Boots”
Hier komt een groep ouderen bij
elkaar, die van praten, gezelligheid,
countrymuziek en lijndansen houden.
De dames kennen elkaar vaak al zo
lang als er lijndansen op deze avond
wordt gegeven. Ze vinden stuk voor
stuk, dat ik niet weg mag, omdat het zo
gezellig is.
De meeste dames hebben wel iets,
waardoor ze niet alle dansen mee
kunnen doen, dus er zit vaak een klein
groepje aan tafel te praten met een
drankje en een hapje.

19.30 – 22.00 uur

Leerkracht:
Josje van Swieten
Telefoon: 06 – 46456566
E-mail: foxcat707@gmail.com

Aan het eind van het seizoen is er
steevast een gezellige afscheidsavond,
waarbij we iets vroeger beginnen en
wat uitgebreidere hapjes en lekkernijen
verstrekken.
Eind mei stopt het zomerseizoen i.v.m.
het mooie weer, het tuinhuisje, de
caravan etc.
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Computerles
2014 was een druk jaar met de computerlessen,
waarbij velen hun angst voor dat ding zijn
kwijtgeraakt. Op de zomervakantie na zijn de
lessen vrijwel aansluitend doorgegaan, dat wil
zeggen: de ene serie lessen was voorbij en de
volgende stond al weer voor de deur.
Met twee laptops is het ook bijna privé les, die
in een amicale sfeer het praten een stuk
makkelijker maakt.
Naast het leren omgaan met de computer leren we
ook waar we op internet moeten zijn voor alle
dingen, die het zo heerlijk maken om zo'n ding te
hebben.
 Routebeschrijvingen bij de NS - de ANWB Google Maps
 Mooie plaatjes voor je bureaublad, of als
bijlage in de mail en leuke filmpjes op You
Tube
 Lekkere recepten voor verandering van smaak
 Hoe weten we of iets veilig is om te doen
 Mooie kaarten versturen van jacquielawson
 Kennis maken met Wikipedia en Seniorweb voor verdere informatie.
 Vragen beantwoorden en alles wat zoal naar voren komt.
Vanaf 1 januari 2015 neemt Ronald Duijns de computerlessen van mij over.
Josje van Swieten.

Concert citherles
Op zaterdagmorgen geef ik van 10.00 - 12.00 uur concert citherles.
Het is een instrument met een warme en lieflijke klank, dat in elke huiskamer tot zijn
recht komt.
Het wordt heel veel bespeeld in de Alpenlanden, maar door de klank lenen alle
romantische melodieën zich ervoor om in te studeren.
Op 3 januari hebben wij als test een klein nieuwjaarsconcert gegeven voor
belangstellenden uit de omgeving, waarbij sommige stukken vierstemmig gespeeld
werden.
Op enkele vakantiedagen na komen we tot eind juni bij elkaar om nieuwe technieken
te leren en het samenspelen te bevorderen.
Josje van Swieten.
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Schilderclub ‘Waldhoorn’

We hebben heel goed jaar gehad
degene die erg ziek waren zijn ook
weer van de partij. Het gaat goed
met het aantal leden. Wij hebben
ons 12 en half jaar bestaan gevierd
met het maken van maskers. Nu
gaan we nog naar het Mauritshuis,
om te vieren dat we al zo lang
samen zijn.
Het loopt allemaal lekker. We zijn met
12 leden en de school begint ons nu
ook een beetje te accepteren. Wij zijn
we een hele gezellige schildersclub!
Mary Holstein
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4. Financieel jaarverslag 2014
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5. Begroting 2016
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6. Verklaring kascontrolecommissie
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7. VBS-WERKPLAN 2016
SAMENWERKEN, MEEDOEN EN BETROKKEN ZIJN
De vereniging heeft ten doel het samen met de bewoners van het werkgebied de leefbaarheid van de buurt te bevorderen
en onderneemt hiertoe – samen met bewoners en, indien noodzakelijk in samenwerking met andere instanties en
organisaties – buurt- en wijkgerichte activiteiten in de ruimste zin, die de samenhang in en de kwaliteit van de te
onderscheiden buurten in het werkgebied in stand houdt of bevordert en het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De VBS doet mee aan de zoektocht naar wat werkt in de veranderende rollen in het sociale domein en wil zich hierin
profileren als een organisatie voor jong en oud.
Extra aandacht zal worden gegeven aan onze vrijwilligers.
De naamsbekendheid van de VBS zal verder geoptimaliseerd worden via de website, Facebook, een nieuw
activiteitenboekje, flyers en de media. Via social media versterken we ons contact met de achterban.

BEWONERSORGANISATIES
De bewonersorganisaties behartigen de belangen van de buurt- en wijkbewoners. Zij zetten zich in voor het
instandhouden en het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en het bevorderen van de sociale
samenhang in onze buurten en wijken. Ze zijn actief om de sfeer en het onderlinge contact te vergroten en organiseren
leuke activiteiten in de buurt.

WERKGROEPEN SOCIAAL CULTUREEL
De VBS wil gelegenheid bieden actief deel te nemen en bij te dragen aan sociaal culturele activiteiten. De activiteiten
bieden laagdrempelige mogelijkheden voor ontmoeting, ontplooiing en ontspanning dichtbij in de wijk. Hiermee willen
wij tevens een bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal eenzame mensen in ons verzorgingsgebied. Het
aanbod moet aansluiten op de wensen en behoeften van wijkbewoners. Het bovenstaande willen wij realiseren door:
1. Ontmoeting/recreatie
Aandachtspunten: contacten leggen, ervaringen uitwisselen en bijeenkomen voor ontspanning en deelname aan
(bewegings-)activiteiten
2. Educatie
Aandachtspunten: bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden. Het gaat hier om een niet-schoolse, nietdiplomagerichte manier van aanbieden en delen van kennis en vaardigheden
3. Creativiteit
Aandachtspunt: bevorderen van deelname aan diverse cultuuruitingen
4. Activering
Aandachtspunt: bevorderen van maatschappelijke participatie. Dit geldt vooral voor kwetsbare ouderen.
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