
Jaarverslag Bewonersvereniging Kasbah maart  2016-maart 2017  

Samenstelling bestuur: René Beckmann (voorzitter), Fred van de Ven, Metin Yirtici (notulist en 
penningmeester).  
Jolien Steggink heeft in oktober aangegeven dat ze wil stoppen i.v.m. drukte op haar werk.  
Ineke is vanaf die datum zolang aan het bestuur toegevoegd als aspirant bestuurslid.  
Er is door het bestuur 10 x vergaderd. 
 
WERKGROEPEN: 

Nieuwe buren:  
Er zijn negen nieuwe buren in 2016, één bewoner heeft gereageerd op het kaartje in de bus.  
Metin wil tijdelijk stoppen met dit project, omdat er door de voorbereidingen voor het groot onderhoud 
veel woningen leeg blijven staan. Als de lege woningen weer bewoond worden kunnen we misschien een 
groot “welkom nieuwe buren feest” organiseren.  
 
Kasbah AED proof:  
Er is niks veranderd sinds de ALV 2016, het project staat nog steeds in de ijskast vanwege de 
problematiek van de vindbaarheid in de Kasbah. Metin is op persoonlijke titel bezig om deze vindbaarheid 
te verbeteren, alvorens het AED-project verder kan worden uitgewerkt. 
 
Bewonersavond:   
Wekelijkse avond voor Kasbahbewoners op donderdagavond  in de Tempel van 21.00 tot 24.00. 
Barkeepers zijn: Pieter, Wouter, Olaf, Michiel, Jessica, Ineke. Er was dit jaar een budget van  € 100,00.  
Extra inkomsten zijn o.a. verworven door potje “nootfonds” op de bar.  
De opkomst op de bewonersavond is toegenomen. Sinds er een programma is gemaakt door de 
barkeepers, komen er meer Kasbewoners op de activiteiten af. Door de Tempel is een beamer met laptop 
aangeschaft, waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt. O.a. voor de gameavond en muziek met beeld, 
pubquiz en humor met Jessica.  

Bazaar Beter: 
De werkgroep bestaat uit: Ursula, Helene, Irma, Fred, Olaf en Ineke. De werkgroep is een aantal malen bij 
elkaar geweest. Er zijn gesprekken gevoerd met Abel Blom, Hans de Gruijl van de monumentencommissie 
en Benno Snuverink en Stefan Brilhuis van Welbions. Welbions is bezig met de aankoop van pand Bazaar 6. 
Dit is zo goed als rond en de huurders moeten er per 1 april uit zijn. Welbions gaat de bewoners per 
enquête vragen om met ideeën te komen voor de panden aan de Bazaar. De werkgroep gaat in winterslaap 
met de vingers aan de pols. 
 
ACTIVITEITEN: 
 
Nieuwsbrief:  
Er zijn 3 nieuwsbrieven verschenen. De laatste nieuwsbrief van Erik in mei 2016. Daarna heeft Olaf het 
overgenomen en zijn er in november 2016 en maart 2017 nog een nieuwsbrief verschenen. 
 
Contacten met Welbions: 
De contacten met Welbions verlopen wisselend. De communicatie binnen het bedrijf is  slecht, waardoor  
de communicatie met bewonersvereniging ook niet altijd goed functioneert. Er is één periodiek overleg 
geweest, waarvan de activiteitenlijst die daarvan is gemaakt nog steeds niet helemaal door Welbions is 
afgewerkt, dat is de reden dat er nog geen volgend overleg is gepland.   
Er zijn in samenwerking met Welbions twee brandweeroefeningen georganiseerd en er is met hun gesproken over 

groot onderhoud,  onderhoud groen, woningtoewijzingsbeleid, leegstaande woningen en verlichting. 
 
 



Ledenwerving: 

In 2015 is gebleken dat het erg moeilijk is om alle bewoners te bereiken. Voor 2016 is besloten meer 
mensen te benaderen om langs de deuren te gaan. Twaalf  mensen hadden zich bereid verklaard hieraan 
mee te doen, maar uiteindelijk is gebleken dat het niet iedereen is gelukt om rond te gaan. Helaas, want 
hierdoor zijn Bazaar 1 t/m 23, Eendengang 1 t/m 39, Voorhof 49 t/m 59 en Booggang 49 t/m 59 
overgeslagen. Hopelijk dragen deze bewoners de vereniging toch een warm hart toe en worden zij op de 
ALV alsnog lid. In totaal zijn er voor 2016 43 mensen lid geworden.  
 
Vitrine van Driene: 
Op zaterdag 24 september 2016 was op de Burendag in en om het Theotheater in de Kasbah een open 
podium/talenten show. Samen met de bewonersvereniging, de Tempel, Wijkvertegenwoordiging Groot 
Driene, de winkeltjes, enkele ondernemers en vele sponsoren kwam een intiem festivalletje tot stand met 
deelnemers en bezoekers uit heel Groot Driene.  Een bonte stoet deelnemers trok aan het oog van een 
deskundige jury en menig toeschouwer voorbij. Voor elke deelnemer was er een tegoedbon van een van 
de ondernemers van winkelcentrum Groot Driene. De 15-jarige Ayla Alberts werd tot winnares 
uitgeroepen en ging met de speciaal ontworpen Vitrine-van-Driene-bokaal naar huis.  
Op zaterdag 9 september 2017 is een tweede Vitrine van Driene gepland. Deelnemers, winkeliers, 
vrijwilligers e.d. kunnen zich vanaf nu melden bij vitrinedriene@gmail.com. Zie ook: 
https://www.facebook.com/De-Vitrine-van-Driene-1893408690943656/ 
 
Voorlichtingsavond van Brandweer Twente: 
Donderdag 24 november 2016 was er een voorlichtingsavond van Brandweer Twente voor 
Kasbahbewoners. De avond werd goed bezocht en er werden vele vragen beantwoord. De 
voorlichtingsavond werd georganiseerd door bewonersvereniging Kasbah en wijkcentrum De Tempel. 
 
Kerstmiddag 2016: 
Zaterdag 24 december 2016 van 15.00 tot 21.00 u was het Theotheater de knusse locatie van de Kasbah 
Kerstmiddag, georganiseerd door de bewonersvereniging in samenwerking met vele Kasbahbewoners. 
Twee vuurkorven buiten, twee tafels met lekkere hapjes en drankjes en glühwein bij de ingang en 
sfeerverlichting, kussentjes, dekentjes en livemuziek binnen waren de ingrediënten van dit geslaagde 
samenzijn. Dank aan een ieder die heeft bijgedragen aan dit smakelijk en vermakelijk gebeuren!  
Dit jaar weer? 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 2017 
De bewonersvereniging hield een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle Kasbahbewoners in de Tempel op 
donderdag 12 januari jl. Veel bewoners kwamen elkaar een goed nieuw jaar wensen en er werd kennis 
gemaakt met nieuwe bewoners en genoten van de hapjes en drankjes. 
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