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Buurtvereniging Buytenrode
Jaarverslag en activiteiten 2019
Badminton
Elke dinsdagavond is er een groep van ca. 12 mensen actief in de gymzaal met badminton. De
groep is compact maar constant en heeft verder niet erg veel binding met de buurtvereniging.
Wel verzorgen wij de zaalhuur voor deze activiteit.
Bingo
Iedere 3e woensdag van de maand is er een Bingo voor de wijkbewoners e.a. die hun geluk komen
beproeven en waar mooie prijzen te winnen zijn. Het aantal bezoekers is de laatste jaren redelijk
stabiel. Met name de kerstbingo is een druk bezocht evenement. Ook jongeren weten inmiddels
de weg naar Buytenrode te vinden.
Country
Elke donderdagavond wordt er in onze buurtruimte door circa 35 personen deelgenomen aan de
lessen country dance van de Stage Coach Dancers. Het betreft hier zowel een groep beginners
als een groep gevorderden. Deze werkgroep treedt ook op in binnen- en buitenland.
Dansen
Deze werkgroep is nu al enige tijd actief bij Buytenrode. Op de vrijdagmiddag wordt door een
stel enthousiaste mensen gedanst; zowel Ballroom, Latin, Salsa als vrije dans.
Darts
De werkgroep dart heeft haar speelavond op de dinsdag en heeft ruim 30 leden. Elke dinsdag
wordt er in competitieverband tegen elkaar gestreden. Meerdere malen per jaar organiseert de
werkgroep een toernooi.
Dungeons & Dragons
In de tweede helft van het verslagjaar is de spelclub Dungeons & Dragons als werkgroep bij
Buytenrode gestart. Elke 1e. en 3e. dinsdag van de maand worden er introductiesessies gespeeld
en ook regelmatig losse avonturen op de woensdagavond. Ervaar spanning, mysterie en humor
tijdens één van de interactieve verhalen en leer vervolgens zelf wat Dungeons & Dragons inhoudt.
Klaverjassen
De erg gezellige kaartavonden worden zo’n 8 keer per jaar gehouden en worden goed bezocht. Er
worden ook loten verkocht waarop leuke prijzen gewonnen kunnen worden. De kaarters waarderen
deze supergezellige avonden heel erg.
Knutselclub
Als de R in de maand is, organiseert de knutselclub twee maal per maand een knutselmiddag op de
woensdag. Het afgelopen jaar laat weer wat meer kinderen zien die deelnemen aan de
knutselmiddagen. Deze middagen zouden in principe begeleid moeten worden door tenminste 2
vrijwilligers. Helaas staat de bekende juf Tilly er vaak alleen voor.
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Modelvliegtuigbouw
Op de eerste vrijdag van de maand wordt er onder de vlag van de Zoetermeerse Luchtvaartclub
“Los van de grond”, door een groep enthousiastelingen geknutseld, gebouwd en gepraat. Deze
avond wordt druk bezocht.
Postzegelbeurs
Deze werkgroep organiseert eens per maand op zaterdag een postzegel (ruil)beurs en twee keer
per jaar een veiling die druk bezocht worden. In een aparte ruimte wordt er een beurs gehouden
voor de jeugd tussen de 8 en 21 jaar. Een deskundige vertelt hen hoe je een verzameling op kunt
bouwen en uitbreiden, zelfs met betrekkelijk weinig kosten. De postzegelbeurs is een enorm
succes en wordt ruim bezocht door geïnteresseerden.
Spiritueel
Twee maal per jaar worden goed bezochte spirituele bijeenkomsten georganiseerd. Er is een
goede opkomst en een goede sfeer onder de deelnemers. Dit is een hecht team van mensen welke
een goede energie leveren. Mede door de lage kosten per consult is deze beurs voor iedereen
toegankelijk en een bezoekje waard.
Sweet Lake Sentinels
De Sweet Lake Sentinels is een spellenclub die haar activiteiten voornamelijk richt op tabletop
games als Warhammer, 40K, Necromunda, maar ook op kaartspellen als Munchkin en Magic the
Gathering. Daarnaast passeren ook bordspelen de revue. Elke 2 e. en 4e. dinsdagavond van de
maand is deze werkgroep vanaf 19.30 uur te vinden bij Buytenrode.
Yoga
Op de maandagavond en dinsdagmorgen bestaat de mogelijkheid om lessen yoga te volgen in de
buurtruimte. Van deze gelegenheid wordt druk gebruik gemaakt.
Verhuur
Regelmatig wordt de zaal beschikbaar gesteld aan derden.
Zo heeft de Trombosedienst Delft twee extra dagdelen gereserveerd ter controle van
zogenoemde “zelfprikkers” .
Ook is in het verslagjaar 2019 GGZ Haaglanden twee dagdelen te gast geweest.
Verder maken de gemeente Zoetermeer, Kwaliteitsteam Buytenpark en andere organisaties .
uit de wijk Buytenwegh regelmatig gebruik van onze buurtruimte.
Redactie
Informatie over onze buurtvereniging en de bovengenoemde werkgroepen is te vinden op onze
website www.buytenrode.nl
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