
Bewonersorganisatie 
Buurtschap Oud-Rijswijk 
(SBOR) bestaat 40 
jaar. ‘En wie jarig is...
maakt schoon!’ dachten 
de actieve leden. En 
dus werden vrijdag 
de prikkers ter hand 
genomen. Het borreltje 
bleef achterwege, maar 
gelukkig niet voor lang 
(zie kader).

Door Ivo Knubben

RIJSWIJK - Vrolijk weer en 
vrolijke gezichten rond wijk-
centrum de Ottoburg aan de 
Esdoornstraat. “We wilden 
iets organiseren met het 
oog op de toekomst”, vertelt 
voorzitter Ruud Freeth, als 
een van de coördinatoren 
niet met prikstok in de hand 
maar met een bakje koffie 
aan de grote tafel. “Dit bleek 
een logische dag, want het 
is vandaag internationale 
schoonmaakdag, Keep It 
Clean Day. We willen kijken 
of we dit jaarlijks op touw 
kunnen zetten.”
Jacques Monster, penning-
meester van de winkeliers-
vereniging in Oud-Rijswijk, 
komt binnenlopen met een 
halfvolle zak zwerfafval. 
Zijn route liep onder meer 
over de ‘eigen’ Herenstraat. 
“Ik vond het meevallen qua 
rommel. Maar dat komt ook 
omdat de ‘papa- en mama-
zaken’ de straat goed schoon 

houden. Wel heb ik twee 
winkeliers aangesproken. 
Ze gooiden hun peuken op 
straat.”
Langzaam druppelt het prik-
team, zo’n tien man sterk, 
binnen. De oogst is rijkelijk 
en wordt met elkaar bespro-
ken. “Veel blikjes bier, met 
name in de bosjes,” conclu-

deert de een. Een tweede 
kan van al die rommel nog 
wel de humor inzien. “Ik 
werd onderweg beloond 
met ‘Goed bezig!’” vertelt 
hij lachend. Die tekst stond 
op een stuk verpakking, als 
aansporende naam van een 
bekend tussendoortje.
SBOR heeft in die veertig 
jaar meer voor elkaar ge-
kregen. Secretaris Willem 
Schuller: “Vrij recent is dat 
we inbreng hebben gehad 
in de herinrichting van de 
Haagweg.” Genoeg hoogte-
punten ook, zoals het sfeer-
volle event ‘Beleef de kerst-
sfeer in en rondom de Oude 
Kerk’. “Geweldig, is dat, met 
een kleine duizend mensen 
die de kerk bezoeken. Ik kijk 
er nu al weer naar uit.”
Zijn er na die Haagweg nieu-
we items die spelen binnen 
SBOR? Freeth lachend: “Ja-
zeker. Opvolging, vernieu-
wing, ideeën! Daar zijn we 
druk mee bezig. Want we 

worden natuurlijk allemaal 
een dagje ouder. Wat dat 
betreft richten we ons op 
de veertigers, vijftigers, de 
buurtgenoten van wie de 
kinderen al wat groter zijn.” 
Penningmeester Ewout 
Dönszelmann, een van de 
‘jonkies’ aan tafel kan dat 
beamen. “Jonge ouders zijn 
vaak al vrijwillig actief, op 

school of bij de hockeyclub 
bijvoorbeeld.” 
Niet onbelangrijk om te ver-
melden, het sociale aspect, 
de gezelligheid en saamho-
righeid. En heeft een positie-
ve uitwerking, ziet Schuller: 
“Want hoe kun je nou een 
beter leefklimaat scheppen, 
dan door je te verbinden met 
je eigen omgeving?”

Papiertjes prikken op je verjaardag

De prikkers van SBOR showen na afloop van hun rondje door Oud-Rijswijk hun opbrengst. Voorzitter Ruud Freeth: ‘We willen 
kijken of we dit jaarlijks op touw kunnen zetten.’  Foto: Ivo Knubben

‘QUA NIEUWKOMERS 
RICHTEN WE ONS 
OP DE VEERTIGERS, 
VIJFTIGERS’

Jubileumborrel
Vrijdag 9 oktober start om 16.00 uur een speciale op-
vrolijkactie van het schoolplein aan de Esdoornstraat. 
Scholen en bewoners wordt gevraagd om het plein niet 
alleen schoon te maken, maar ook op te vrolijken. Van 
17.00 tot 20.00 uur is er dan in wijkcentrum de Ottoburg 
een feestelijke jubileumborrel, waar alle bewoners uit 
Oud-Rijswijk welkom zijn. Tevens is de expo van inzen-
dingen over Oud-Rijswijk te zien, waarbij de prijswin-
naars bekend worden gemaakt. Meer info: www.sbor.nl.
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