
BaBuTi feliciteert: 

 
 

David & Daniële Boersman 
 

Met de geboorte van: 
 

Thijs Boersman 

Thijs is 16 / 08 / `07 geboren. 

 
 

 
 

Johannes & Hanneke en Marianne  

van der Vegt 
 

Met de geboorte van: 
 

Pieter David 

Pieter David is 19 / 08 / `07 geboren. 

 

Laat het ons weten…… 

BaBuTi wil graag extra aandacht besteden 

aan speciale gebeurtenissen in de buurt. 

 

Heeft u of  uw buren een kleine gekregen? 

Sarah / Abraham gezien? Met de VUT of 

pensioen? Een huwelijk of ander feest?  

 

Maar ook….. 
 

Het overlijden van een gezinslid of  één 

van uw buren. 

 

Het BaBuTi bestuur wil graag van deze 

dingen op de hoogte gestelt worden zodat 

zij op gepaste manier hier aandacht aan 

kan besteden. U kunt deze gebeurtenissen 

melden aan onze secretaris René Holkema 

via: secretaris@babuti.nl of één van de 

bestuursleden persoonlijk aanspreken, zij 

zullen dan de nodige actie ondernemen. 

 

Alvast hartelijk dank! 

 

Wist u dat? 

BaBuTi leden krijgen maar liefst 10% 

korting op de huur van bijvoorbeeld 

geboorteborden, Sarah of Abraham bij:  

 

www.evenementenverhuurzwolle.nl 

 

Gouverneurlaan 16 – 8016BK Zwolle 

 

 
 

Korting geld voor het hele assortiment en 

uitsluitend op vertoon van uw BaBuTi pas. 

mailto:secretaris@babuti.nl
http://www.evenementenverhuurzwolle.nl/


Karten: 

Helaas hebben we het karten moeten 

uitstellen. Reden daarvoor is dat op het op 

het laatste ogenblik tot onze grote 

verbazing niet mogelijk bleek om 

juniorkarten en volwassenkarten op 

dezelfde dag te laten plaatsvinden. We 

hebben lang gezocht naar andere 

mogelijkheden, maar dat bleek op zo’n 

korte termijn niet mogelijk - of alleen in de 

buitenlucht waardoor je erg afhankelijk 

bent van het weer wat de komende tijd erg 

onvoorspelbaar lijkt.  

 

Karten gaat 6 oktober dus niet maar wordt 

uitgesteld  tot het voorjaar! Tegen die tijd 

is er weer de mogelijkheid om in te 

schrijven en proberen we het zo te 

organiseren dat we ook wat langer kunnen 

karten. 

 

Het bestuur van BaBuTi vindt het  bij-

zonder spijtig het karten uit te moeten 

stellen maar dit was de beste oplossing! 

 

Diegene die zich hebben ingeschreven 

zullen één dezer dagen een brief van het 

bestuur ontvangen. 

 

Ballorig 
Zaterdag 20 oktober is het dan eindelijk 

zover: We gaan met bijna 30 kinderen en 

begeleiding naar Ballorig in Hattem. Het 

bestuur van de vereniging heeft een 

arrangement afgesproken met Ballorig. 

Hierdoor kunnen de kinderen niet alleen 

ene hele tijd spelen, maar zal er ook 

drinken, patat en ijs voor hun zijn. 

Natuurlijk vergeten we de begeleiders ook 

niet. Ook voor hen zal BaBuTi zorgen..  

Diegene die zich hebben ingeschreven 

zullen één dezer dagen een brief van het 

bestuur ontvangen met verdere details. 

 

We gaan uit van een hele leuke dag! 

Tot dan! 

 

 

 

 

Museumbezoek voor de ouderen: 
Vaak hoorden we in de wijk dat er de 

vraag was naar een activiteit voor de 

ouderen in de buurt, vandaar dat BaBuTi 

deze dit jaar op de kalender zette. Helaas 

hebben zich slechts twee personen voor het 

bezoek aan Paleis het Loo ingeschreven. 

Door dit aantal kan het bezoek helaas niet 

in georganiseerde vorm doorgaan, dat zult 

u begrijpen. We hebben deze twee 

buurtgenoten echter aangeboden om 

zelfstandig (op kosten van BaBuTi) naar 

Paleis het Loo te gaan, maar dit is 

vriendelijk doch dankbaar afgeslagen. 

 

 

Wist u dat? 

Het bestuur heeft het idee opgevat om rond 

de kersttijd in de wijk een aantal 

kerstbomen te plaatsen om de sfeer te 

verhogen. Op dit ogenblik bekijken we 

waar deze het beste kunnen komen en of 

dit ook onderhevig is aan vergunningen 

etc…. 

 

Heeft u zelf leuke ideeen? Meld ze dan aan 

het bestuur! Email: info@babuti.nl  

 

Activiteitenkalender 2008 

Op dit ogenblik zijn we bezig met het 

samenstellen van de activiteitenkalender 

voor 2008. Naast de vaste activiteiten als 

bijvoorbeeld de BaBuTi Buur BBQ en de 

Straatspeeldag proberen we elk jaar iets 

nieuws op de kalender te zetten. Voor 2008 

is het idee opgevat voor een bingo-avond 

en een kinderdisco.  

 

Wat vind u ervan? Of heeft u zelf andere 

idee(n)? Meld ze aan René Holkema via 

rene.holkema@babuti.nl. Graag voor 20 

oktober! 
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