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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de openbare vergadering van het Buurtschap Oud 
Rijswijk (COR), die gehouden zal worden op: 
 

Maandagavond 20 januari om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
Mocht u verhinderd zijn en toch een bepaalde zaak aan de orde wilt stellen, e-mail dan naar 
info@sbor.nl  
 
 
AGENDA 
 
1. Opening  

 
2. Berichten van het bestuur 

 
3. Verslag vorige bijeenkomst 26 november 2019 

 
4. Berichten van de bewoners over hun omgeving en ontwikkelingen aldaar 

 
5. Rondvraag.  

 
6. Sluiting  

 
7. Toosten op het nieuwe jaar 

 

Het bestuur van de SBOR 
 
 
Overige Activiteiten Buurtschap Oud-Rijswijk 
 
Het Buurtschap Oud-Rijswijk heeft een tal van activiteiten in het wijkgebouw De Ottoburg, 
Esdoornstraat 3a. Op maandag en woensdagochtend zijn er schilderclubs, op woensdagmiddag 
wordt er gedanst, donderdagmiddag is er gelegenheid om te bridgen en zangkoren zijn actief op 
dinsdagavond, donderdagochtend en donderdagavond. 
 
Bingo 
Iedere 1e zondag van de maand is er Bingo, van 13,30 tot 16.30 uur, zaal open om 13.00 uur.  
Er worden 6 ronden gespeeld, per ronde inleg van € 2,-, een loterij voor leuke huishoudelijke 
prijzen is er ook, €0,50 per lot. Kom gerust langs op zondag 2 februari en laat de balletjes maar 
rollen.  
 
Open Eettafel 
Iedere 2e maandag van de maand is er de Open Eettafel Oud Rijswijk. Gezellig en lekker eten voor 
een kleine prijs (€5,00). Een twee gangen maaltijd wordt door ervaren vrijwilligers klaar gemaakt. 
Zaal open om 17.30 uur, aan tafel om 18.00 uur. Maandag 10 februari is de volgende maaltijd. 
Opgeven is gewenst via contactgegevens onderaan dit bericht. 
 

Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk 
Tel. 0616195219 
E-mail: info@sbor.nl 
Web : www.sbor.nl 
 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Esdoornstraat 3A 

2282 RZ RIJSWIJK 

mailto:info@sbor.nl
https://www.sbor.nl/notulen%20pdf/20191126_cor_verslag.pdf
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Lunch ontmoetingen 
Iedere oneven week op dinsdag van 12.00 tot 13.30 uur bent u welkom voor een broodje, gesprek 
of een spel. Deze activiteit wordt samen met Welzijn Rijswijk en de Protestantse Gemeente 
gedaan.  De eerstvolgende lunch ontmoeting zal worden gehouden op dinsdag 28 januari 2020.  
Kom gerust een langs. 
 
‘Kom eens buurten in de BuurtBieb’ 
Dankzij de inzet van een groep vrijwilligers heeft de bibliotheek voor 60+ers de BuurtBieb  
(voorheen de Hofbieb) een nieuw onderkomen gevonden in de Ottoburg aan de Esdoornstraat 3A. 
De BuurtBieb is iedere dinsdag open van 09:30 tot 14:00 uur. Bij voldoende belangstelling komt 
wellicht de vrijdag ook als openingsdag in zicht. Wilt u als vrijwilliger meehelpen en kunt u omgaan 
met Excel en Access? Dan kunt u zich aanmelden via buurtbieb3@gmail.com of kom gerust eens 
lang voor meer informatie.   
 
 
Zaal te huur 
Heeft u een ruimte nodig voor een maatschappelijke activiteit, de ruimte in de Ottoburg is daarvoor 
te huur. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het bestuur. 
 
 
info bij SBOR info@sbor.nl of  06 1619 5219 
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