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Uitgave  januari 2018  

 
Het bestuur van BOBO wenst u een gelukkig  en een gezond nieuw jaar ! 

 

Het heel bijzondere nieuws wat wij kunnen melden:  
In het programma ‘Met Gorter Aan Tafel’ werden  donderdag 14 december de nominaties voor Barendrecht 
van het jaar 2017 bekend gemaakt.  
De nominaties luiden als volgt: 
– Johan Terdu van Verkeersregelaars Barendrecht, voor het begeleiden van talloze evenementen. 
– Bibliotheek Barendrecht, wegens de succesvolle terugkeer van de bibliotheek in het centrum. 
– Fred Bloot, voorzitter van de Bewonersorganisatie park Buitenoord en Omgeving.  
Zij hebben o.a. samen met scholieren en maatschappelijke partners het tunneltje in de Groene Rede 
opgeknapt.  

En wie & wat werd vrijdagavond 29 december gekozen tijdens het Eindejaarscafé van Exxact Barendrecht in 
de hal van Het Kruispunt ? .. Juist  …. BOBO !!!! 
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De jury sprak haar waardering uit voor BOBO die niet alleen als bewonersvereniging gefocust is op het 
welzijn en netjes houden van het Park Buitenoord , maar ook de maatschappelijke en sociale aspecten van de 
wijk Buitenoord behartigt. 

Met name het opknappen van het tunneltje in samenwerking met de gemeente, de kunstklas van het Dalton 
College, Kunst Creatief  Barendrecht , de kunstenaar Hans Verkerk en Humanitas, sprak de jury erg aan . 

Natuurlijk waren we als BOBO erg verrast, maar Fred had zijn dankwoord paraat. 
Hij verwees direct naar de inzet van de bestuursleden die volledig en zonder uitzondering hadden 
bijgedragen aan het realiseren van het project, Els Schaap als initiatief nemer en in het bijzonder Martin 
Kapteyn als kartrekker van het project, waarbij Rob Dubbeldam de nodige praktische ondersteuning heeft 
verleend. 
Dat het kunstwerk, wat met zoveel liefde door de leerlingen was gemaakt, door een stel vernielzuchtige 
knapen zwaar beschadigd is valt dan ook niet te begrijpen.  
We laten ons niet kisten door een stel van die vernielzuchtige knapen zo stelde Fred als reactie daarop.  

Het daarop aansluitende ( ook goede ) nieuws :  

BOBO heeft voor 2018 weer subsidie aangevraagd en inmiddels ook toegezegd gekregen .  
In dat kader moeten we toch even wat nadere toelichting geven;  
In de aanvraag voor subsidie zetten wij onze doelstellingen en acties uiteen. 
Tijdens de jaarvergadering in maart 2017 kregen wij van de ALV toestemming om 50 % van de kosten voor 
het project tunneltje te investeren met een max. van € 2500, - , de overige 50 % is door de gemeente betaald.  
Natuurlijk was het project een risico volle investering, maar verpaupering is niet wat we willen. 
Kritische leden maakten terecht kanttekeningen over de zinvolheid van deze uitgave.  
Echter de gemeente verstrekt ons al vele jaren subsidie, niet om onze kas te spekken, maar om er 
maatschappelijk iets nuttigs mee te doen . De gemeente en BOBO zijn zeer realistisch als het gaat om het 
gebruik van gemeenschapsgeld en we slaan dan ook wel eens een jaartje over met onze aanvraag voor 
subsidie.  
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Huishoudelijke mededeling 
Stuurden wij u in het verleden nog accept girokaarten, dan weet u dat de banken hiermee gaan stoppen of al 
gestopt zijn .   
Inmiddels is nagenoeg iedereen gaan telebankieren met PC of app. 
Wij vragen u dan ook om de contributie van € 5, - voor 2018 over te maken  op :  
IBAN:  NL17 INGB 0009 3491 56   t.n.v. Bewoners Org. park Buitenoord  EO., wilt u bij “mededeling”  
uw adres met huisnummer vermelden, het maakt onze administratie wat gemakkelijker.  

Wilt u wijzigingen of aanvullingen van e mail adres, woonadres en telefoonnummer door te geven,  doet u 
dat aan  : secretariaat.bobo@gmail.com           

 

BOBO activiteiten  
Bewoners organisaties danken hun bestaan aan het gezamenlijk kunnen optreden  bij gemeentelijke  c.q. 
overheidsplannen plannen waar bewoners niet blij van worden. Als organisatie kan je nou eenmaal meer 
bereiken dan alleen. 
BOBO is een bewonersorganisatie  die door de gemeente als waardevol wordt gezien en een organisatie waar 
naar geluisterd wordt. 
( Dat onze wensen en adviezen niet altijd worden opgevolgd is inherent aan elke overheid.)  

Recent gerealiseerd en/ of lopende zaken : 
1. Nieuwe speelplekken park Buitenoord  

     
2.  Structureel  periodiek overleg locatie Botter  ( voorheen Focus Beroeps College)   
3. Aandacht voor de buitenruimten, onderhoud groen, wandel en fietspaden .  
    Een deel hiervan is recentelijk gerealiseerd , denk aan het fietspad langs de Buitenlandse baan,   
    Klipper etc.  
4. Gemeentelijk overleg inzake energietransitie, de wijk Buitenoord is immers speerpunt / proeftuin.  

Met vriendelijke groet,  
 
Bestuur  BOBO  
Fred Bloot  ( voorzitter),  
Els Schaap ( secretariaat) ,  
Gerda& Rob Dubbeldam ( penningmeester)  
Martin Kapteyn ( red. nieuwsbrief) 
Bewoners Organisatie Park Buitenoord en Omgeving.  
Secretariaat: Kempenaar 123, 2991 PL Barendrecht, tel. 06-45474931. 

KvK Rotterdam nummer 24335353.  
IBAN:  NL17 INGB 0009 3491 56                   
 
mailto:secretariaat.bobo@gmail.com 
 
Bezoek de website van BOBO :   www.bobobarendrecht.nl 


