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14 maart ’21

De 1e acties!!

Poiesz Jeugd Sponsor Actie

Bouwen!? Waarom nu?

Vorige keer heeft u gelezen dat we
actief bezig zijn met de eerste
stappen
om
een
nieuw
clubgebouw
voor
Ba-ow
verwezenlijken. We zijn nu een
maand verder en zitten al volop in
de acties om geld te verzamelen
voor de nieuwbouw.

We willen al jaren een nieuw
clubhuis. Het huidige gebouw is
niet meer te renoveren en wordt te
klein. Van 2016 tot eind 2020 zijn
verschillende opties onderzocht:
renovatie viel als eerste af. Daarna
zij we bezig geweest met andere
locaties maar helaas…

Iedere speltak is gevraagd om een
bijdrage te leveren aan de
nieuwbouw. De Welpen gaan
waarschijnlijk een kerstbrood-actie
op touw zetten. We vinden het
geweldig dat deze speltak zo vlot
met een mooi plan komt om de kas
te spekken.

Merel, RSA lid, heeft samen met
twee
klasgenoten
als
afstudeerproject
een
proefontwerp gemaakt van het
nieuwe clubhuis. We gebruiken dit
ontwerp als uitgangspunt voor de
volgende stap: gesprekken met
bouwkundigen, architecten en de
gemeente Opsterland. We zijn zeer
gelukkig dat we een architect en
junior projectontwikkelaar in ons
eigen Ba-ow netwerk hebben
gevonden die mee willen denken in
de volgende fase.

Jantje Beton
De Jantje Beton Collecte was van 8
tot en met 13 maart 2021. Wij
organiseerden deze collecte dit
jaar Corona proof. We hebben in
totaal al ruim 1800 euro
opgehaald!!!

Tot 11 april krijg je 1 Jeugd Sponsor
Munt bij elke € 10,- aan
boodschappen. Ook zijn er talloze
extra aanbiedingen waarbij je nog
veel meer Jeugd Sponsor Munten
ontvangt. Pak dit voordeel en steun
ons.
De tussenstand op 14 maart is
3327 munten. We zijn ontzettend
blij dat er al zoveel munten
verzameld zijn maar hopen
natuurlijk op een grote eindsprint.
Munten kunnen bij de leiding
worden ingeleverd tijdens de
opkomsten. Ga je niet naar een
opkomst? Lever de munten dan in
bij een van onderstaande adressen.
Gewoon in een zakje of enveloppe
in de brievenbus.

Drachten
- Mug -> Noorderhof 68
- Jolanda -> Tjonger 119
Jubbega
- Wilco -> Schoterlandseweg 89
Ureterp
In de volgende nieuwsbrief leest u: - Ruben -> De Telle 36
- Wie er nu in het Ba-ow Bo-uw
Gorredijk
team zitten en wat deze
- Martijn -> De Leijen 10
vrijwilligers doen
- Tina -> Skutsje 51
- Een eerste, ruwe schets van de Beetsterzwaag
- Clubhuis
nieuwbouw
- Jeltje -> Pastorielaan 7
- Vervolg van de acties
- Naomi -> Beetsterweg 12B
Heeft u vragen of opmerkingen?

Mail ons: Ba-owBo-uwTeam@ba-ow.nl

Vrijdag 26 maart mogen wij de
eindpresentatie van Merel en
klasgenoten bijwonen! We hopen
in de volgende nieuwsflash hier
meer over te vertellen.

Spontane inzet!
We zijn heel blij dat een aantal
ouders en leden zich na het lezen
van de eerste nieuwsbrief
spontaan hebben aangemeld om
hun diensten aan te bieden. We
vinden het hartverwarmend om te
horen dat jullie ook willen
meehelpen om een nieuw clubhuis
te bouwen! Samen staan we sterk
en kunnen we er voor zorgen dat er
een mooi nieuw gebouw komt!

