
DE EERSTE
NIEUWSBRIEF
Beste partners, wijkbewoners of overige
geïnteresseerden, hierbij presenteren we als
Stichting RijswijkBuitengewoon onze eerste
‘Buitengewoon-nieuwsbrief’. De groep
betrokken wijkbewoners en partners neemt
inmiddels wekelijks toe en de informatie over
de ontwikkelingen en activiteiten moet over
steeds meer schijven verspreid worden. Vanaf
dit eerste nieuwsbericht gaan wij proberen
jullie maandelijks te informeren over de
lopende en komende acties en ontwikkelingen
vanuit de stichting RijswijkBuitengewoon of
bewoners in de wijk.
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IN DEZE EDITIE:

N I E U W E  L E D E N

Het bestuur van de stichting bestaat op dit
moment uit 3 bestuursleden: Voorzitter Ron
den Dulk, penningmeester Leks van Koppen en
algemeen lid Berend Weilers. 

Voor communicatie en PR heeft Vera Berghout
zich aangemeld. Vera is zich op dit moment
aan het oriënteren op de huidige
communicatiekanalen en netwerken en start
dan met het opstellen van een
communicatieplan om de stichting te
profileren richting de wijkbewoners, potentiële
vrijwilligers en sponsors.  
 
Ter ondersteuning van het bestuur in
verschillende projecten zouden we het team
graag versterken met wijkbewoners die willen
bijdragen als website-beheerder of aan de
coördinatie van een programmering of een
vrijwilligerspool.

Bekijk de vacatures op de website

NIEUWE LEDEN

S U B S I D I E  B U U R T F O N D S

D O N A T I E S

N I E U W E  S P O N S O R E N

O N T W I K K E L I N G O N T M O E T I N G S -

R U I M T E  I N  D E  K O P L O P E R

B U U R T A C T I V I T E I T E N  

https://rijswijkbuitengewoon.nl/vacatures/


SUBSIDIE
BUURTFONDS
Half mei heeft de stichting een buitengewoon
mooie donatie van €2500 ontvangen van het
Postcode Loterij Buurtfonds voor het
organiseren van 5 activiteiten die bijdragen
aan het ontmoeten in de wijk en de integratie
van bewoners uit de woonvormen
ondersteunen.

Begin juni wordt een bevestiging van de
gemeente Rijswijk verwacht of zij een bijdrage
leveren aan de opzet van de gewenste
programmering en vrijwilligerspool door het
beschikbaar stellen van een 'kwartiermaker'.
Die zal in de wijk de behoeften, wensen en de
inzet van vrijwilligers gaan onderzoeken en
daarna helpen bij het opzetten van de
organisatie. Dit project, met de inzet van een
kwartiermaker/social-worker, is uitgewerkt in
een Plan van Aanpak vanuit de stichting, met
behulp van WelzijnRijswijk en heeft een
uitvoeringstermijn van circa 1 kalender jaar. 

Begin juni wordt
bevestiging van
de gemeente
verwacht over het
beschikbaar
stellen van een
'kwartiermaker'.

Naast donaties en subsidies heeft ook al een
aantal sponsoren hulp aangeboden. Zo heeft
de stichting met het gebruik van de verhuisbus
van Olsthoorn makelaars, het denk en
tekenwerk van Architect | Interieurarchitect
Phylicia Ramdhan -Kok-Sey- Tjong bij het
ontwerpen van het buurthuis, een gulle gift
van AH Vrij Groen, Grond en Infra bij het
verkrijgen van opruim-gereedschappen en een
EBHO trommel van ehbo-trommel.nl al een
buitengewoon mooi lijstje betrokken bedrijven
gekoppeld aan dit initiatief.  

De afgelopen maanden zijn in diverse
doneeracties heel veel producten en inventaris
afgeleverd of ter beschikking gesteld. Met
dank aan onze partner RijswijkWonen, die een
opslagruimte ter beschikking heeft gesteld,
hebben de doneeracties inmiddels een
compleet tuin en hand-gereedschappenpakket
opgeleverd, zijn er 2 volledige werkplekken,
een vergaderplek en TV gedoneerd en is een
groeiende horeca-inventaris bijeengebracht.

DONATIES

NIEUWE SPONSOREN

https://www.olsthoornmakelaars.nl/
http://www.lux-a.nl/
http://www.ahvrij.nl/
http://www.ehbo-trommel.nl/


8 juni:
buitenspeeldag 

20 augustus:
buurtborrel 

24 september:
burendag

ONTWIKKELING
ONTMOETINGSRUIMTE
IN DE KOPLOPER
Sinds begin van het jaar 2022 is de stichting
RijswijkBuitengewoon in overleg met het
projectbureau RijswijkBuiten en
RijswijkWonen om de haalbaarheid te
onderzoeken van een ontmoetingsruimte in de
wijk. Na een eerste onderzoekronde naar
beschikbare ruimtes is het oog gevallen op een
ruimte in de nieuwe commerciële plint van de
koploper, naast de nieuwe LIDL-winkel
(Parelmoervlinderlaan). 
 
Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de
financiële haalbaarheid en mogelijke
huur/exploitatieconcepten voor deze ruimte. 
Met dank aan Architect | Interieurarchitect
Phylicia Ramdhan -Kok-Sey- Tjong van
LUX.Architectuur hebben we in de week van
24 mei een aantal schetsen en concepten bij
de wethouders kunnen presenteren. 

Art de impression van de koploper, met direct vooraan de ruimte voor
een maatschappelijke organisatie. 

Huidige status van de bouw, medio mei 2022, met vooraan het
aanzicht op de mogelijke ontmoetingsruimte.

Één van doelen van de stichting is het
opzetten van een programmering in de wijk
van activiteiten waaraan alle bewoners, jong,
oud, met en zonder extra begeleiding, kunnen
deelnemen en hun talenten kunnen
ontwikkelen. 
Daarbij staat samenleven, samenwonen,
samenwerken, leren en recreëren centraal. 
 
Op 8 juni ondersteunt de stichting voor het
eerst diverse wijkbewoners in Parkrijk met het
organiseren van buitenspeeldag 2022. Op het
schoolplein van de Freinetschool (Laan van t
Haantje) kunnen de kinderen springen en
spelen, terwijl voor de ouders de koffie klaar
staat op het terras. Op 20 augustus wordt een
buurtborrel georganiseerd en op 24 september
staat burendag op het programma. 

BUURTACTIVITEITEN 

Wil je in het vervolg deze nieuwsbrief zelf ontvangen? 
Meld je dan aan via het inschrijfformulier op de website.  
Mocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of je emailadres willen
aanpassen, stuur dan een bericht naar info@rijswijkbuitengewoon.nl
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http://www.lux-a.nl/
https://rijswijkbuitengewoon.nl/contact/email-nieuwsbrief/
https://www.facebook.com/RijswijkBuitengewoon-102370652223342/
https://www.linkedin.com/company/rijswijkbuitengewoon/
https://rijswijkbuitengewoon.nl/

