
 

       
NIEUWSBRIEF      

Uitgave april 2021 
 
Datum algemene ledenvergadering nog niet bekend (i.v.m. corona) 
 
 
Zoals u eerder bekend is gemaakt is de zoektocht naar een nieuwe secretaris succesvol 
geweest. 
Nu alle noodzakelijke procedures bij de Kamer van Koophandel zijn afgerond kunnen wij u 
meedelen dat het bestuur weer compleet is met de heer Adriaan Hage als secretaris. 
Het bestuur bedankt mevr. Els Schaap voor de jarenlang bewezen diensten als secretaris en is 
verheugd dat zij heeft besloten als gewoon bestuurslid te zullen aanblijven. De facto hebben 
we daarmee weer een voltallig bestuur. 
Ook dit jaar ziet het er, door de Covid-19 pandemie, niet naar uit dat we in dit voorjaar een 
ALV kunnen organiseren. We houden de vinger aan de pols en zullen u zo spoedig mogelijk 
laten weten wanneer dit wel mogelijk is. 
 
Fred Bloot. 
 
 
Helaas zijn twee leden van onze vereniging in de afgelopen tijd overleden.  
Wij gedenken Marjan Kooyman en Peter van Ginkel en zijn dankbaar voor de tijd dat zij lid 
wilden zijn en voor hun positieve bijdrage. 
 
 
De bouw op de Botterlocatie ligt op stoom. Er worden 70 nieuwe woningen gerealiseerd, 34 
sociale huurwoningen, 18 middel dure huur en 18 koopappartementen. Een uitdaging voor 
BOBO om deze nieuwe bewoners het belang van onze bewonersorganisatie in te laten zien.  
 
                                                             

            
 
 
 
Ondanks de inspanningen van een aantal bewoners van de Botter om een rij beeldbepalende 
bomen te behouden, zijn ze toch gekapt. 
In het verleden zijn afspraken gemaakt met het college van B&W juist over het behoud van 
deze groenstrook. Helaas moesten de bomen toch wijken voor de warmte-koude opslag ten 
behoeve van de energievoorziening voor het nieuwe gebouw. 
Er worden voor oplevering wel bomen herplant. Een schrale troost. 

 
      
 



 
Besteding subsidiegelden 

 
                                                                                                                                  

    
 

De bloembollen die BOBO heeft laten planten, komen voor het tweede jaar op! Het geheel 
geeft een fleurige entree aan beide zijden van het park.  
In overleg met groenbeheer zullen er de komende tijd nog struikjes en/of boompjes 
aangeplant worden.  

 
 
Het bestuur van BOBO heeft na overleg het idee opgevat de subsidiegelden te besteden om 
gebruik van Park Buitenoord voor alle leeftijden aantrekkelijker te maken.  
Eerder is door overleg met de gemeente de natuurspeelplaats aangelegd en zijn 
speeltoestellen vernieuwd.  
 
Er wordt gedacht aan een schaaktafel met stoeltjes, een jeu de boules baan, een 
tafeltennistafel of een schommel. Alles zoveel mogelijk hufterproef. 
 

 

                      
 

                             
 
 

Niet alle objecten worden tegelijkertijd geplaatst, we denken aan een meerjarenplan.  
In overleg met de wethouder en groenbeheer zal er een mooie plek in het park gezocht 
worden. De wethouder heeft positief gereageerd. 
 
Bij een volgende ledenvergadering horen wij graag uw mening over dit plan. 
 
Wij zoeken nog een lid voor de controle van de financiële administratie voor het jaar 2021 
en 2022. 
Graag aanmelden bij het secretariaat. 
 
Ook vragen wij u om mee te denken en suggesties te doen voor haalbare activiteiten en 
verbeteringen van onze mooie wijk Buitenoord en het park.  
 

                                                                                      



 
 
NB. Dat wij achter de schermen streven naar een acceptabel beleid met betrekking tot 
het GFT afval, daar kunt u op rekenen.  
 
Huishoudelijke mededeling: 
Wilt u wijzigingen of aanvullingen van e mailadres, woonadres en telefoonnummer 
door te geven, doet u dat aan: 
secretariaat.bobo@gmail.com  
 
Bezoek de website van BOBO: www.bobobarendrecht.nl 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bestuur BOBO 
Fred Bloot (voorzitter),  
Adriaan Hage (secretariaat), 
Gerda& Rob Dubbeldam (penningmeester) 
Els Schaap (algemeen)  
Martin Kapteyn (algemeen) 
Adriaan Hage (red. nieuwsbrief) 
 
Bewoners Organisatie Park Buitenoord en Omgeving.  
 
Secretariaat: Botter 122, 2991 PE Barendrecht, tel. 0640432040  
 
secretariaat.bobo@gmail.com 
 
KvK Rotterdam nummer 24335353. 
 
IBAN: NL17 INGB 0009 3491 56 
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