
Voorwoord 
 

 
Algemeen 

Voor de Vereniging Buurtraad 
Steenvoorde was het jaar 2010 in alle 
opzichten een druk en enerverend jaar. De 
VBS begon 2010 met een crisisbestuur. Na 
het overlijden van voorzitter Leo van 
Wieringen had het Algemeen Bestuur een 
aantal vrijwilligers de opdracht gegeven 
een Algemene Ledenvergadering voor te 
bereiden. Met name onze secretaris Els 
Schröer heeft de eerste maanden van het 
jaar veel werk verzet. Eind april is het 
dagelijks bestuur weer compleet. In 2010 
hebben er 29 bestuursvergaderingen 
plaatsgevonden. 
 
Enkele dagen na het aantreden van het DB 
vindt er een overleg plaats met wethouder 
Jos Bolte en mevrouw Gemma Verheul, 
beleidsmedewerkster welzijn van de 
gemeente Rijswijk. Gesproken werd over 
de Muziekbuurt, het meedenken bij 
beleidsvoering, bewonersparticipatie en 
sociaal cultureel werk in zijn 
algemeenheid en over het 
leefbaarheidsoverleg. 
 
Het Algemeen Bestuur vergaderde 3 maal. 
Er werd onder meer gesproken over het 
nieuwe informatieboekje, de 
voorgenomen statutenwijziging, 
Koninginnedag 2011, de huur van ruimten 
in Stervoorde, de jaarstukken en de 
nieuwe website. 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 
22 april zijn Cobie Burgwal en Wil Fortuin 
met algemene stemmen benoemd tot lid 
van verdienste.  
 
Het dagelijks bestuur heeft in het 
verslagjaar regelmatig overleg gevoerd 
met het bestuur van de sociaal culturele 
werkgroep Muziekbuurt. Aan de orde 

kwamen onder meer financiële 
aangelegenheden, het nieuwe 
informatieboekje en het aanvragen van 
een horecavergunning 
 
Er hebben diverse gesprekken 
plaatsgevonden met Welzijn Rijswijk over 
de te betalen huur voor zalen in 
Stervoorde. Aan het eind van het 
verslagjaar was hierover nog geen 
overeenstemming. 
 
André Pattenier heeft een nieuwe website 
ontwikkeld. Hij zal deze ook onderhouden. 
De berichtgeving over Steenvoorde Zuid 
maakt voorlopig deel uit van de website 
van de VBS. Zodra de bewonersorganisatie 
meer vorm heeft gekregen zal deze een 
eigen website onder zijn hoede nemen. 
 
In 2010 is er hard gewerkt aan het maken 
van een nieuw informatieboekje van de 
VBS. Het vorige was al drie jaar oud en 
veel gegevens klopten niet meer. Dank 
aan José Koster voor haar ondersteuning 
hierbij en ook aan Annemie Nijhuis voor 
het ontwerp en de opmaak. Begin januari 
2011 is het boekje bij alle wijkbewoners 
bezorgd door vrijwilligers. 
 

 
 
Activiteiten
 

  

De Schildersclub bestond dit jaar 30 jaar. 
Dit is gevierd op 15 september met een 
gezellige bijeenkomst van de leden. 
Samen maakten ze onder begeleiding een 



schilderij. Dit heeft een opvallende plaats 
gekregen in de grote zaal van Stervoorde.  
 

 
 
Voorzitter Suze Kromhout van der Meer 
ontving 6 december tijdens een feestelijke 
huldigding ter gelegenheid van de 
vrijwilligersdag een mooie speld uit 
handen van wethouder Jos Bolte voor het 
vele werk, dat ze de afgelopen 30 jaar 
heeft verricht voor de VBS en met name 
voor de schildersclub. 
 
Met ingang van november heeft mevrouw 
Kieviet afscheid genomen van de VBS. Na 
35 jaar vrijwilliger te zijn geweest bij ons is 
ze gestopt met het geven van Engelse les. 
Naar een vervangende activiteit wordt nog 
gezocht. 
 
In het verslagjaar heeft Welzijn Rijswijk 
apart zaalhuur en beheerskosten 
ontvangen voor het weekendverhuur.  
Het betreft vijf bijeenkomsten:  er was een 
paasbrunch (zaterdag), waaraan ruim 50 
buurtbewoners deelnamen en er waren 
drie dansmiddagen (zondag), 
 

 

waarbij The Swinging Oldtimers de 
livemuziek verzorgden. Speciaal voor deze 
dansmiddagen zijn er lichtslingers gekocht, 
waarmee de grote zaal van Stervoorde in 
de juiste sfeer kan worden gebracht. Het 
bezoekersaantal aan deze 
zondagmiddagbijeenkomsten groeit.  
 
Tijdens de Kerstborrel (zondagmiddag) 
voor de medewerkers werd de live muziek 
verzorgd door Rockin’4 van wijkcentrum 
Muziekbuurt.  
 
Inmiddels is er een vaste groep van 
vrijwilligers gevormd, die ondersteunt bij 
de extra activiteiten, die het bestuur 
organiseert 
 
Om een jongere doelgroep te bereiken zijn 
er gedurende het verslagjaar twee 
workshops gegeven in de avonduren, te 
weten een workshop bloemschikken en 
een workshop sieraden maken.  
 

 
 
Het blijkt, dat dergelijke activiteiten in de 
avonduren inderdaad een ander publiek 
trekken: de leeftijd van de deelnemers 
was veel lager dan die van onze vaste 
deelnemers aan soortgelijke activiteiten 
overdag. 
Er is door diverse werkgroepen 
deelgenomen aan de Welzijnsmarkt van 
Welzijn Rijswijk, evenals aan het Strand-
walfestival, dat door gemeente werd 
georganiseerd. Ook is er meegewerkt aan 
een spelletjesbijeenkomst van Vluchtelin-
genwerk Rijswijk en Jongeren Koken voor 
Ouderen, van Welzijn Rijswijk 
 
Namens het bestuur van de Vereniging 
Buurtraad Steenvoorde, 
Ineke van Vliet, (voorzitter) 


