
Extra speelmiddagen in de vakantie 

 

De afgelopen zomervakantie heeft BaBuTi 

een drietal speelmiddagen georganiseerd 

om de verveling bij de kinderen die thuis 

waren wat vertier te bieden. Deze 

middagen waren door het gebrek aan 

vrijwilligers vrij simpel van opzet. Zo 

konden de kinderen voor het eerst gebruik 

maken van de nieuwe Pannakooi en werd 

het springkussen opgezet. Er was ons voor 

deze middagen ook een trampoline ter 

beschikking gesteld, maar deze was 

onvoldoende beveiligt, het leek het 

BaBuTi bestuur daarom beter om daar van 

af te zien. De opkomst voor deze middagen 

bleef zeer beperkt en weegt eigenlijk niet 

op tegen de inspanningen die het bestuur 

en de vrijwilligers er voor moesten doen. 

 

 

 
 

 

Hoogtepunt had de speelmiddag van 

zaterdagmiddag 2 september moeten 

worden. De speelmiddag die de aanloop 

naar de buurt BBQ moest zijn, kwam in de 

knel door de voorbereidingen voor de 

BBQ. De bestuursleden en de aanwezige 

vrijwilligers kwamen iets later dan gepland 

aan de opbouw toe, waardoor de jeugd zich 

verveelde en een enkeling zich niet meer 

kon gedragen en laten we zeggen 

onfatsoenlijk en brutaal werd. Jammer 

want op deze manier word het ook voor 

andere kinderen minder leuk. Als BaBuTi 

bestuur zullen wij over een eventueel 

vervolg voor volgend jaar goed moeten 

nadenken. 

 

 
 

  

Schenking van Autoservice van 

Bruchem 

 

De heer van Bruchem, eigenaar van 

autoservice van Bruchem (Suzuki, Subaru 

etc.) en bewoner van Bastertkamp 7 is zo 

enthousiast over de activiteiten van BaBuTi 

dat hij spontaan 50 euro aan de vereniging 

schonk. Klasse, en dank u wel voor uw 

bijdrage aan de vereniging. Wij zullen 

ongetwijfeld aan een goed doel besteden. 

 

 

Bagger werkzaamheden in de wijk 

 

 
 

Begin september 2006 zal het Waterschap 

Groot Salland beginnen met het 

uitbaggeren van de diverse watergangen in 

onze wijk. Als het goed is heeft iedere 

bewoner een informatie folder ontvangen. 

Mocht u hierover desondanks toch nog 

vragen hebben kunt u een kijkje nemen op 

de internet site van het waterschap:   

 

www.wgs.nl 

 

of contact opnemen met het waterschap: 

 

Waterschap Groot Salland 

Postbus 60 – 8000 AB Zwolle 

Telefoon: 038 – 455 72 00 

http://www.wgs.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/salland/xdl/page&ItmIdt=00000001&SitIdt=00000002&VarIdt=00000002

