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Nieuwsbrief nummer: 19– 2de kwartaal 2008 

 
Karten met de jeugd. 

We zijn zaterdag 26 april met de jeugd naar de 

kartbaan in Emmeloord geweest. Het was een 

leuke gezellige middag en iedereen had dan ook 

naar zijn / haar zin. Naast het karten heeft BaBuTi 

natuurlijk ook voor eten en drinken gezorgd. Hier 

onder weer enkele foto`s, zoals gewoonlijk zal 

onze secretaris zo snel mogelijk meerdere foto`s 

op onze vernieuwde site babuti.nl plaatsen. 

 

 
De pret oogjes van onze “hoofdbegeleider”spreken 

natuurlijk boekdelen! 

 
Klaar voor de start! 

 

 
Zoals altijd weet onze Ronald de weg naar het eten! 

 

En voor wij het vergeten: 

 

Chauffeurs / begeleiders bedankt! 

 

 

Bewonersvereniging BaBuTi: 

Belangenvereniging voor bewoners van: 

 

De Bastertkamp 

Ten Busschekamp 

Timmermeesterlaan 1 – 35 (oneven) 

 

Adres: Ten Busschekamp 29, 8014ED Zwolle 

Secretariaat: Bastertkamp 30, 8014EC Zwolle 

Telefoon 038-4603155 Email: info@babuti.nl 

KVK nummer: 05077994 



Nationale Straatspeeldag 

Dit jaar staat de Nationale Straatspeel(mid)dag 

gepland op woensdag 28 mei. Natuurlijk doet 

BaBuTi ook dit jaar weer mee en organiseert weer 

een royaal opgezette speelmiddag . Als extra 

denken we dit jaar aan een stoepkrijt wedstrijd 

waarbij leuke prijsjes te winnen zullen zijn. Als het 

goed is heeft U inmiddels een flyer van ons 

ontvangen met verdere informatie. Voor diegene 

die de flyer gemist hebben doen we deze ook nog 

eens als bijlage bij deze nieuwsbrief. 

 

Victor Veilig 

Om de speelvriendelijkheid van onze buurt te 

vergroten heeft BaBuTi een aantal “Victor Veilig” 

poppen aangeschaft welken deze zullen tijdens de 

Straat Speeldag officieel worden gepresenteerd en 

in gebruik worden genomen. 

 

Meer informatie over Victor Veilig? 

Kijk dan eens op: 

 

 www.victorveilig.nl of op www.verkeersmaatje.nl 

 

 
 

Eindelijk gangpoort verlichting! 

We hebben er lang op moeten wachten maar 

inmiddels heeft de firma Nooter in opdracht SWZ 

de langverwachte gangpoort verlichting 

aangebracht.  

 

Beukenhaag geplant. 

Met de komst van het voorjaar heeft de Gemeente 

Zwolle kans gezien om de beukenhaag langs het 

trapveld aan de Bastertkamp (af) te planten. Ook 

heeft men een staalkabel geplaatst in de haag en 

dooie planten vervangen voor nieuwe. Tevens 

heeft de Gemeente een aantal extra beukenhaagjes 

aangeplant in de Ten Busschekamp aan de zijde 

van de fietstunnel. 

 
Inmiddels staat de beuken haag er wat groener bij. 

 
 

 

EK Aktie 

Juni is de maand van de EK 2008. Om dat BaBuTi 

zich inzet voor een gezellige buurt hebben wij een 

EK actie op touw gezet. Wie in Juni zijn huis / tuin 

de mooiste en of origineelste EK sfeer 

weet te geven kan één van drie leuke prijzen 

winnen namelijk:  

 
1e prijs: MP4 speler 2 GB 
2e prijs: DVD speler 
3e prijs: USB stick 4GB 
  
Een onafhankelijke jury zal door de wijk gaan en 

de winnende huizen / tuinen kiezen.  

Aanvallen!!!! 
Zie ook de flyer in deze nieuwsbrief! 

http://www.victorveilig.nl/
http://www.verkeersmaatje.nl/


Nieuw springkussen voor BaBuTi. 

 
Dankzij de fondsen van Stichting De Zonnige 

Jeugd en Stichting Boschuysen en sponsering van 

onze leverancier JB-Inflatable uit Meppel kon 
BaBuTi haar oude kleine springkussen vervangen 
voor een mooie grote nieuwe van top kwaliteit 
zodat onze jeugd weer vol op springplezier kan 
beleven. BaBuTi dankt haar gulle gevers langs 
deze weg graag. 
 
Vaderdagtaarten actie 

 
BaBuTi organiseert in samenwerking met de 

banketbakkersopleiding van het Deltioncollege een 

Vaderdagtaarten verkoopactie. Op deze manier 

kunt u op deze dag genieten van een heerlijke taart 

voor een leuke prijs, kunnen de aspirant bakkers 

lekker aan de slag en krijgt BaBuTi wat extra geld 

voor activiteiten waar u uiteindelijk weer van kunt 

profiteren. Voor bestellingen en informatie zie de 

flyer bij deze nieuwsbrief. 

 

Lief en leed in de buurt 

Enige tijd geleden heeft BaBuTi u langs deze weg 

opgeroepen om uw speciale gelegenheden met ons 

te delen zodat wij daar op gepaste manier aandacht 

aan kunnen besteden. Heeft u of uw buurvrouw 

een kleine gekregen? Abraham gezien? 12,5 jaar 

getrouwd? Of is een buur overleden? Wij willen 

hier van graag op de hoogte gesteld worden, u kunt 

deze informatie melden bij één van de 

bestuursleden of via secretaris@babuti.nl 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

BaBuTi buurt BBQ 

Het is inmiddels een traditie: op de laatste zaterdag 

van de zomervakantie organiseert BaBuTi weer de 

jaarlijkse buurt BBQ. We zijn er trots op dat wij 

u de BBQ ook dit jaar weer gratis aan kunnen 

bieden (met uitzondering van de drankjes)*. Na de 

BBQ houden we dit jaar ook een bingo avond waar 

u leuke prijzen kunt winnen. U word t.z.t. via een 

extra nieuwsbrief of flyer verder op de hoogte 

gesteld. 

 

Vrijwilligers gezocht! 

BaBuTi organiseert veel activiteiten in de buurt. 

Voor deze activiteiten zijn helpende handen altijd 

welkom en noodzakelijk. Kunt u ons structureel of 

incidenteel helpen? Laat ons dat dan weten, neem 

contact op met één v.d. bestuursleden of via  

 

secretaris@babuti.nl 
  

Nieuw bestuurslid gezocht. 

Het bestuur van BaBuTi zoekt een nieuw 

bestuurslid. Heeft u wellicht belangstelling om in 

het bestuur plaats te nemen en zo mee te denken 

over de toekomst van BaBuTi? U kunt dan 

meedraaien als aspirant bestuurslid en op de eerst 

volgende Algemene Ledenvergadering definitief 

door de BaBuTi leden als bestuurslid worden 

gekozen. 

 

Ook bestuurslid worden? Meld u aan via: 

 

secretaris@babuti.nl 

 

 

Meedenkers welkom! 

Heeft u een idee of suggestie voor b.v. een 

buurtactiviteit? Laat het ons weten via: 

secretaris@babuti.nl 
 

 

 

 

 

*alleen gratis voor leden, niet leden betalen een 

kleine bijdrage. 
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