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Buurtvereniging Buytenrode
Jaarverslag jubileumactiviteiten 2017
Op 25 augustus 1977 werd buurtvereniging Buytenrode opgericht. In 2017 was dus het 40-jarig
bestaan. Het bestuur heeft er voor gekozen het gehele kalenderjaar 2017 in het teken te zetten
van dit jubileum. In dit jaarverslag wordt kort teruggeblikt op alle jubileumactiviteiten.
Club van 40
De eerste activiteit was het oprichten van een club van 40. Er werden 40 personen bereid
gevonden een bedrag aan Buytenrode te doneren in verband met het jubileum. Als tegenprestatie
kregen deze leden een deelnamecertificaat met een uniek eigen nummer en 5 consumptiebonnen.
Tijdens de jubileumreceptie werden uit deze certificaten 5 certificaten getrokken die een mooie
prijs ontvingen. Eén van de prijzen was een cadeaubon van Snowworld die door dit bedrijf aan
Buytenrode was geschonken.
Zaterdag 15 april; Dansfeest
Dit was de eerste jubileumactiviteit. Het was een heel gezellige avond, waar helaas wat weinig
mensen op af zijn gekomen. Dit was voor Buytenrode een leermomentje om de pr steviger aan te
pakken. De voetjes kwamen goed van de vloer, vooral nadat een stoomcursus sirtaki-dansen was
gegeven. Sommige benen bleven in elkaar haken, zo snel ging de muziek.
Zaterdag 13 mei; Hollandse avond
Onder de bezielende leiding van één van onze huis-dj’s gingen de voetjes van de vloer. Ook werd
er luidkeels meegezongen bij menige Nederlandstalige evergreen of wat daarvoor door moet
gaan. De zaal was in sfeer gebracht met winterse taferelen. Helaas kwamen hier wat minder
mensen op af dan was gehoopt.
Zaterdag 27 mei; Pub quiz
Al eerder had Buytenrode een pub quiz in huis gehaald. Dat was zo’n succes dat die ook deze keer
niet mocht ontbreken. Onder leiding van een extern deskundige werden de meest hoofdbrekende
vragen gesteld. Helaas ging de eerste prijs aan de crème de la crème van Buytenrode voorbij en
werd die gekaapt door een team van Palet Welzijn.
Zaterdag 25 augustus; Jubileumreceptie
Dit was dan het echte formele moment van het 40-jariog bestaan. Burgemeester Charlie Aptroot
heeft ons deze middag toegesproken en tevens ook de vernieuwde zaal, bar en dartbanen
geopend. Er was een enorme opkomst van wijkbewoners en organisaties die ons met het jubileum
en de geslaagde verbouwing wilden feliciteren. De aangekondigde eindtijd werd dan ook
ruimschoots overschreden.
Zaterdag 9 september; jamsessie
In vervolg op het jaarlijkse muziekfestival werd ter gelegenheid van het jubileum een jamsessie
gehouden. Een aantal musici uit verschillende bandjes traden deze avond op. Helaas was er maar
weinig tijd ingeruimd voor externen om mee te spelen. Verder was de opkomst zeer
teleurstellend. Nauwelijks mensen uit de wijk of leden van Buytenrode. Deze avond is helaas niet
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geworden wat wij er van hadden gehoopt.
Maar ook dat 25
is weer
een leermomentje
voor het
bestuur.
Zaterdag 30 oktober; jubileumbeurs ZHPV
De Zuid-Hollandse vereniging van postzegelverzamelaars (ZHPV) is te beschouwen als jarenlange
partner van Buytenrode. Daarom hadden zij deze middag een zeer goed bezochte bijeenkomst
met presentaties van enkele van hun leden georganiseerd. Voor de allerjongsten was er een heuse
postzegelveiling. En bovendien werden prijzen uitgereikt van een jongerenontwerpwedstrijd die
door de ZHPV was georganiseerd. Tenslotte werd Buytenrode verblijd met een schilderij met
daarop een weergave van al onze werkgroepen en een postzegelvelletje met daarop dit schilderij.
Zaterdag 14 oktober; dartreünie
Van heinde en verre kwamen de oud dartleden voor deze reünie naar Zoetermeer om samen met
de huidige leden bij te praten over de dartsport. Uiteraard werd er een eigen darttoernooi
gehouden waar een ieder aan heeft deelgenomen. Dit was met recht een leuke en gezellige
bijeenkomst van (top?)sporters onder elkaar.
Zaterdag 11 november; klaverjasmarathon
Voor de eerste keer organiseerde Buytenrode een klaverjasmarathon. In dit geval werden er 2 x
3 partijtjes gespeeld onderbroken door een voedzame lunch. Mede door de deelname van
vertegenwoordigers van collega buurtverenigingen en de wijkregisseur was het zeer gezellig
vertoeven bij Buytenrode. En zoals altijd heeft het beste koppel gewonnen.
Het algemeen gevoel was dat deze activiteit zeker voor herhaling vatbaar is.
Zaterdag 18 november; bingomarathon
Ook voor de eerste keer was de bingomarathon. Het was een genoegen naar al die bingo spelende
dames en een paar heren te kijken. Fanatiek werd er om de mooie prijzen gestreden. Ook bij de
loterij werden aardige prijzen weggesleept. En ook deze keer werd tussen de middag van een
gezamenlijke maaltijd genoten. Ook dit evenement is zeker voor herhaling vatbaar.
Woensdag 20 december; Knutsel kerst-in
Voor de jongere kinderen werd een heuse knutselmiddag gehouden die in het teken stond van
kerstversiering. Onze knutseljuf was met haar hulpen erg op dreef. En natuurlijk mocht een
kerstmaaltijd niet ontbreken voor de 12 kinderen. Het was zo gezellig dat de ouders nog wel een
half uurtje moesten wachten voor zij de kinderen weer meekregen!

Buurtvereniging Buytenrode
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