
www.babuti.nl 

 

Eindelijk hebben we een nieuwe website, lekker simpel en voor iedereen gemakkelijk te 

onthouden: 

 

                      www.babuti.nl 

 

Ons oude web adres: 

http://members.home/babuti bleek voor veel 

mensen lastig te vinden en had zo zijn  

beperkingen als het om dataverkeer ging. 

 

Dankzij financiële ondersteuning van de 

woonkoepel en de inzet van onze secretaris 

René Holkema hebben we nu een website die 

helemaal Up to Date is.  

 

René Holkema zal er naar streven om de website zo goed mogelijk bij te houden met 

nieuwtjes die van u belang kunnen zijn, hij kan hier overigens nog wel wat hulp bij gebruiken.  

 

Vanaf heden kunt u uw BaBuTi bestuursleden direct mailen de belangrijkste e-mail adressen 

zijn: 

 

Voor uw voorzitter Ard Buning,                       voorzitter@babuti.nl en ard.bunning@babuti.nl 

Voor de secretaris René Holkema,                  secretaris@babuti.nl en rene.holkema@babuti.nl 

Voor de Penningmeester Ronald Wit,        penningmeester@babuti.nl en ronald.wit@babuti.nl 

Algemeen bestuurslid Anton Lans,                                                             anton.lans@babuti.nl 

Algemeen bestuurslid Henk Kok,                                                                 henk.kok@babuti.nl 

Het algemeen informatie e-mail kunt u sturen aan                                               info@babuti.nl 

 

Tevens hebben een speciaal e-mail adres voor uw klachten in zaken renovatie / onderhoud 

van de SWZ woningen: renovatieklachten@babuti.nl  

 

Dringende oproep aan SWZ huurders! 
We zijn dringend opzoek naar een huurder van SWZ die tijdens de renovatie van zijn / haar 

woning zijn / haar ervaringen in een on-line dagboek wil bijhouden. Op deze manier kunnen 

andere huurders profiteren van de ervaringen die u op doet. We zoeken bij voorkeur iemand 

bij wie een gehele renovatie moet gebeuren, maar iedereen mag zich natuurlijk aanmelden. 

Heeft u interesse? Neem dan even contact op met onze secretaris René Holkema hij is tevens 

de beheerder van onze website. Indien mogelijk kan uw dagboek ook opgenomen worden in 

de komende nieuwsbrieven. Heeft u geen computer maar zou u wel het dagboek willen bij 

houden? Geen probleem! Schrijf uw verhaal gewoon op en wij zorgen er voor dat het op onze 

site komt, zo heeft iedereen de zelfde kans. 
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