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Nieuwsbrief nummer: 24 – 2e kwartaal 2009 
 

De derde Nieuwsbrief van dit jaar hebben 

wij alweer voor u in elkaar gezet. De 

afgelopen tijd is er weer veel gebeurd. U 

kunt daarover alles in deze Nieuwsbrief 

lezen. Het bestuur wenst u daarbij veel 

leesplezier. Mocht u vragen of opmerkingen 

hebben naar aanleiding van deze 

Nieuwsbrief, aarzel dan niet en neem 

contact op met een van de bestuursleden. 
 

30 MAART JL. VIJFDE ALGEMENE 

LEDENVERGADERING (ALV): 

In de eerst Nieuwsbrief van dit jaar werd u 

uitgenodigd om de vijfde ALV bij te wonen. 

Omdat er nieuwe bestuursleden en een 

controlecommissie werden benoemd, was 

uw aanwezigheid erg belangrijk. Het gaat 

tenslotte om de behartiging van uw eigen 

belangen, namelijk een aantrekkelijke, 

mooie buurt. Teleurstellend was het dan 

ook om te zien dat de opkomst heel laag 

was, terwijl die vorig jaar nog wel hoog 

was. Enkele belangrijke onderwerpen 

waren de bestuursmutaties: Henk Kok trad 

af als bestuurslid, Ronald Wit is voor een 

nieuwe termijn herkozen en John Carelsz is 

toegetreden tot het bestuur als algemeen 

bestuurslid. De samenstelling van het 

nieuwe bestuur is dus als volgt: 

Voorzitter: Ard Buning 

Secretaris: René Holkema 

Penningmeester (1e): Anton Lans 

Penningmeester (2e): René Holkema 

Algemeen bestuurslid: Ronald Wit 

Algemeen bestuurslid: John Carelsz. 

Binnen het bestuur zullen binnenkort de 

taken opnieuw worden bekeken en bekend 

gemaakt worden op onze website:

 www.babuti.nl 

Op de website kunt u binnenkort ook de 

notulen van de vijfde ALV terugvinden, 

evenals de laatste versie van het huishoude-

lijk reglement. 

 

LANDELIJKE SCHOONMAAKDAG OP 

21 MAART 2009. 

Ook BaBuTi was dit jaar weer van de 

partij. BaBuTi werkte weer, net als vorig 

jaar, samen met de ROVA, de Gemeente 

Zwolle en SWZ.  

 

   
De ROVA had weer een veegwagen en een 

kraakwagen ter beschikking gesteld. 

Opvallend leuk was het grote aantal 

kinderen dat meedeed, maar ook een groot 

aantal ouders hielp volop mee. Hartelijk 

dank aan iedereen die heeft meegeholpen. 

Volgend jaar doen we weer mee! Hieronder 

ziet u een impressie van alle werk dat 

verricht werd. 

Bewonersvereniging BaBuTi: 

Belangenvereniging voor bewoners van de: 
 

Bastertkamp 

Ten Busschekamp 

Timmermeesterslaan 1 – 35 (oneven) 
 

Adres: Ten Busschekamp 29, 8014ED Zwolle 

Secretariaat: Bastertkamp 30, 8014EC Zwolle 

Telefoon: 038-4603155. Email: info@babuti.nl 

KVK nummer: 05077994 

Redactie Nieuwsbrief: Clara Betist 

http://www.babuti.nl/
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WAT EEN ROTZOOI!! 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!! 
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10 JUNI A.S.: STRAATSPEELDAG 

De buurt is weer schoon en dus kunnen de 

kinderen zich op 10 juni a.s. uitleven en 

heerlijk spelen op de straatspeeldag. De 

straatspeeldag vindt plaats op het grasveld 

en de straat bij de Bastertkamp, net als de 

afgelopen jaren. Van 14.00 uur tot 17.00 

uur worden er allerlei mooie en spannende 

spellen buitengezet. De trampoline staat 

weer opgesteld, maar er worden ook enkele 

nieuwe spellen geïntroduceerd!! Dit zijn een 

reuzengrote airhockeytafel en een oersterk 

tafelvoetbalspel!  

 

 
AIRHOCKEYTAFEL. 

 
TAFELVOETBALSPEL. 

 

Ongetwijfeld vraagt u zich af hoe BaBuTi 

aan al die mooie spellen is gekomen. Die 

komen tenslotte niet zomaar uit de lucht 

vallen. Het bestuur mocht van de Stichting 

Boasson nog een bedrag uitgeven van 

€ 2.000,-- en heeft daarvoor deze twee 

prachtige spellen aangeschaft. Alle leden, 

maar speciaal de kinderen, van BaBuTi 

danken de St. Boasson heel hartelijk voor 

hun gift. 

 

NOG EEN MOOI CADEAU! 

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, heeft 

Henk Kok eind maart jl. het bestuur verla-

ten. Vlak voor zijn vertrek als bestuurslid 

heeft hij BaBuTi nog een mooi cadeau 

bezorgd. Henk had aan de organisatie 

EigenWijzebuurten een brief geschreven 

waarin hij de activiteiten heeft vermeld die 

BaBuTi ontplooit om onze buurt weer goed 

op de kaart te zetten. Daarmee haalde hij 

voor de vereniging € 500,-- binnen. 

Hartelijk dank Henk! 

 

 
 

Omdat niet iedereen zal weten wat 

EigenWijzebuurten is, volgt hier een korte 

beschrijving van wat de organisatie doet. 

EigenWijzebuurten zet zich ervoor in om 

teams (verenigingen) te vormen die de sfeer 

in Nederlandse buurten kunnen verbeteren. 

De inzet van BaBuTi is dus beloond met dit 

mooie bedrag van € 500,--. Op Internet 

kunt u meer informatie vinden over deze 

(landelijke) organisatie: 

 www.eigenwijzebuurten.nl 

Op 31 maart jl. is een delegatie van het 

bestuur van BaBuTi naar een bijeenkomst 

van ‘eigenwijze buurten’ geweest, om te 

kijken wat wij als vereniging nog meer 

kunnen doen om de buurt goed op de kaart 

te krijgen en om vrijwilligers en bestuurs-

leden te werven. De conclusie van deze dag 

was dat BaBuTi het behoorlijk goed doet 

(ook andere aanwezige verenigingen en 

teams – ook nog een andere uit Zwolle – 

beaamden dit). Dit is voor ons een stimu-

lans om door te gaan! 

 

WALIBI: 

Eindelijk was het zover. Op zaterdag 

25 april jl. zijn we, na een lange 

voorbereiding, met ongeveer 85 mensen 

naar Walibi gegaan. Het was uitzonderlijk 

mooi weer, niet te warm en ook niet te 

koud. Het werd een fantastische dag in het 

park. De bus werd door ons eigen bestuurs-

lid Ronald Wit, die tegenwoordig 

werkzaam is bij South West Tours, 

bestuurd. Hieronder ziet een impressie van 

http://www.eigenwijzebuurten.nl/
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deze prachtige dag. Binnenkort kunt u alle 

foto’s op onze website bekijken: 

  

 www.babuti.nl 

 

Aan het eind van de dag kreeg het bestuur 

veel complimenten voor het initiatief voor 

en de organisatie van deze dag, waarvoor 

het bestuur u dankzegt. Deze dag is mede 

mogelijk gemaakt door de Gemeente Zwolle 

en de Stichting Boasson! Ook zij beide 

hartelijk dank! 

 

 
VERZAMELEN! 

 

 
85 MAN STERK! 

 

 
DIT OVERKOMT MIJ NIET DAGELIJKS! 

 
BEST WEL EEN BEETJE ENG! 

 

 
KIND MET DE KINDEREN! 

 

 
IN OPPERSTE CONCENTRATIE! 

 

http://www.babuti.nl/
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STUURBOORD AANHOUDEN! 

 

 
 

Alsof het niet opkan. René Holkema heeft 

van deze dag naar Walibi ook nog een Dvd 

samengesteld met ongeveer 40 minuten aan 

filmmateriaal. Voor de prijs van € 5,-- (vijf 

euro) kunt u deze Dvd bij René bestellen: 

secretaris@babuti.nl . 

 
DIT IS ECHT PLEZIER HEBBEN! 

 

 
 

 

 
 

Overigens is er ook nog de Dvd te koop van 

het uitje naar de Efteling. Deze kost u € 4,-- 

(vier euro). Beide Dvd’s zitten in een Dvd - 

videobox met een kleurenhoesje. Warm 

aanbevolen en u steunt tegelijkertijd onze 

vereniging financieel! 

 

 

 

 

 

mailto:secretaris@babuti.nl
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DIVERSE ONDERWERPEN 

Ook een onplezierig onderwerp hoort te 

worden vermeld. Het blijkt dat er uit de 

tuin van een bewoner aan de Bastertkamp 

een dure boom gestolen is. Misschien kan 

men in de buurt de boel een beetje in de 

gaten houden: buurtpreventie! 

 

BEUKENHAAGJES VERNIEUWD. 

In de week van 23 februari jl. zijn langs de 

grasveldjes aan de Bastertkamp en de Ten 

Busschekamp weer beukenhaagjes aange-

plant. Dit was nodig, omdat vlak nadat de 

haagjes ruim een jaar geleden waren 

geplant, deze door de kinderen uit de grond 

getrokken en vernield waren. We hopen dat 

de haagjes deze keer blijven staan!  

 

 
NIEUWE BEUKENHAAGJES. 

 

 
NIEUWE BEUKENHAAGJES. 

 

In diezelfde week van februari heeft de 

Gemeente Zwolle de steunbalken van de 

geluidswal vervangen. Deze waren verrot 

en nodig aan vervanging toe. 

 

 

 

 

22 AUGUSTUS: BARBECUE 

Binnenkort kunt u zich weer inschrijven 

voor de barbecue op zaterdag 22 augustus 

a.s. Ook dit jaar is de BBQ voor leden van 

BaBuTi gratis. Niet-leden betalen wel een 

klein bedrag (maar kunnen natuurlijk ook 

lid worden). 

De avond duurt van 18 uur tot ± 21 uur. Dit 

jaar willen we een bingo aan de BBQ 

koppelen. Vorig jaar lukte ons dit niet. In 

de loop van de avond willen we een aantal 

rondes spelen, waarbij we waarschijnlijk 

drie prijzen per ronde beschikbaar stellen. 

U kunt dan ook kaartjes voor de bingo 

kopen vanaf de inschrijfdatum voor de 

BBQ. De bingokaartjes kosten € 1,00 per 

stuk. WARM AANBEVOLEN! 

 

U ontvangt binnenkort het 

inschrijfformulier in uw bus! 

 

5 SEPTEMBER*: KINDERDISCO 

Het kan niet op met alle feesten. Op 

zaterdag 5 september a.s. is er weer een 

kinderdisco. Hieraan koppelen we deze 

keer ook een kleine speelmiddag. Het is dan 

mogelijk om met een aantal spellen te 

spelen. Alle activiteiten vinden plaats op het 

grasveld aan de Bastertkamp. 

 
*N.B. KINDERDISCO: OOK IN DE 

ACTIVITEITENKALENDER STAAT PER 

ONGELUK 4 SEPTEMBER. DIT MOET ZIJN:  

ZATERDAG 5 SEPTEMBER. 

 

NEDERLAND SCHOON: 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een folder 

en een envelop met 3 ansichtkaarten van 

Nederland Schoon. BaBuTi zal rond de 

straatspeeldag aandacht besteden aan 

zwerfaval dat helaas ook bij ons in de buurt 

veel voorkomt. 

 
 

Kortom: Doe een ander je afval niet kado: 

Met hetzelfde gemak gooi je ’t in de 

afvalbak! 

 

Veel leesplezier toegewenst met deze nieuwe 

Nieuwsbrief. 


