
 

 

 

 

Dagje Efteling daverend succes! 

 
Niemand had er vertrouwen in, dat lukt nooit kregen 

we te horen……. En zie daar: het is het Babuti 

bestuur toch gelukt! Samen met het NSGK mochten 

wij u als buurtbewoners mee nemen voor een gratis 

dagje naar de Efteling. Het NSGK nam het grootste 

deel van de kosten voor hun rekening omdat de 

integratie met de bewoners van stichting Philadelphia 

een belangrijk onderdeel van de dag vormde. Ook de Gemeente Zwolle was enthousiast, en deed een 

behoorlijke duit in de zak want wij wilden niemand teleurstellen. We hebben een lading koekjes bij 

Bakkerij Nora BV weten los te peuteren en Cheez-Its kaasjes van Frico, de rest van de kosten hebben 

wij als vereniging zelf gedragen. We hopen deze kosten weer goed te maken door de verkoop van 

filmopname`s op DVD en een fotoverslag op  DVD of CD. U kunt deze kopen voor een klein bedrag 

tijdens de Nationale Straatspeelmiddag op woensdag 31 mei aanstaande. 

 

De kosten van deze reportage`s zijn op dit moment 

nog niet bekent, maar zullen zeer gering zijn daar 

wij iedereen in de gelegenheid willen stellen om de 

DVD/CD aan te schaffen. Mocht het u niet lukken 

 om op de straatspeeldag de DVD/CD te kopen, dan is 

er waarschijnlijk nog wel de mogelijkheid om op 

een later tijdstip deze te bestellen bij de secretaris 

René Holkema of mogelijk via onze website. U  

kunt in ieder geval al een kleine indruk van deze 

DVD/CD krijgen door de foto`s op deze pagina`s. 

Tevens worden de opnames tijdens de straatspeel- 

 

middag getoond zodat u alvast een indruk krijgt van de dag, komt u ook even kijken? 

 

Maar, we dwalen af! In alle vroegte verzamelde de “BaBuTi`s” zich op de hoek Bastertkamp/Timmer-

meesterslaan. Het was nog een heel karwei om iedereen op de foto te krijgen, maar ook die missie was 

succesvol. Vervolgens werd de BaBuTi kudde de bus in 

gedreven en konden René en Ronald aan de hand van een 

checklist “hun” schaapjes tellen. Iedereen was aanwezig  

en dus klonk het bevel: Chauffeur, gas op de plank en  

karren maar! Het werd een gezellige reis, iedereen was  

dus vol enthousiasme en voor we het wisten waren we al  

bij de Efteling aangekomen en klonk het commando: 

 

 

 

 

 

 

IEDEREEN UITSTAPPEN!! 

 

 

 

 

 

 



En in geordende  chaos verlieten de “BaBuTi`s”de bus, om 

Om vervolgens even wat te poseren voor fotograaf en 

een tasje met noodrantsoenen in ontvangst te nemen. 

 

In de bus had men al een door René Holkema keurig 

verzorgt informatiepakket gekregen, met daar in de 

nodige informatie over de dag en het NSGK.  

Bovendien had René er voor gezorgd dat er een  

kleurplaat bij was waarmee de kids leuke prijzen 

kunnen winnen. Deze prijzen, waaronder een MP3 

speler zullen tijdens de nationale straatspeeldag aan 

de winnaars worden uitgereikt.  

 

 

 

 

 

 

Eenmaal binnen werd het een gezellige dag, we 

hadden bij Peter Timofeef een dozijn mooi weer 

besteld zodat we het droog hielden. Dit wekte weer 

de verwachting dat het wel eens erg druk kon 

worden, maar ook hiermee hadden we mazzel. Bijna 

niemand moest overdreven lang wachten om in een 

attractie te kunnen en dus konden we volop genieten 

van alles wat het park te bieden heeft. Omdat al 

gauw bleek dat het onmogelijk was om 103 man bij 

elkaar te houden werd besloten om de BaBuTi`s in 3 

groepen te verdelen die ieder via een andere richting 

het park ging verkennen, om op een aantal 

momenten elkaar weer te ontmoeten voor enkele 

gezamenlijke activiteiten. 

 

 
 

 

                        

Na de lunch kon iedereen zijn eigen pad kiezen. 

Een aantal BaBuTi`s wist elkaar regelmatig te 

vinden en weer anderen zag je de gehele dag niet 

weer. Jammer vinden wij want het is een gemiste 

kans om je buren eens anders te leren kennen. 

 

 

     

Het einde van de dag kwam alweer sneller dan de 

meeste hadden verwacht en het was even zoeken voor 

dat we de BaBuTi`s weer bij elkander hadden. 1 dagje 

Efteling leek voor een aantal BaBuTi`s niet genoeg, 

volgend jaar dan maar een weekend Disneyland doen? 

(geintjè!!?)   

 

Sponsoren & Babuti`s Hartelijk bedankt! 

http://www.zwolle.nl/cms/cms.nsf?opendatabase

