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Nieuwsbrief nummer: 29– 2e kwartaal 2010 

 
VOLOP VOORJAAR MET ACTIVITEITEN 

Als we om ons heen kijken, zien we dat het 

voorjaar nu volop actief is. De bomen zijn 

eindelijk voorzien van bladeren en bloesem, 

terwijl de vogels druk zijn met nesten 

bouwen en jongen grootbrengen. BaBuTi is 

ook zeer actief geweest. We herinneren ons 

de excursie naar Burgers Zoo op een 

prachtige zonnige aprildag. Een verslag met 

foto’s treft u in deze nieuwsbrief aan. Maar 

ook heeft het bestuur een heuse WK poule 

voor de liefhebbers van voetbal in elkaar 

gezet (voorwaarden hieronder). Het is weer 

een dikke Nieuwsbrief geworden met veel 

wetenswaardigheden erin (en bijlagen 

erbij). 

 

 

HET WK VOETBAL EN DE WK POULE: 

Van 11 juni t/m 11 juli vindt het WK 

voetbal in Zuid Afrika plaats. Nederland is 

ook van de partij, reden voor het bestuur 

van BaBuTi om een WK poule te organiseren 

voor de BaBuTi wijk: de Bastertkamp, de 

Ten Busschekamp en de Timmermees-

terslaan 1-35 (oneven nummers). Het is 

dus de bedoeling dat de bewoners van de 

genoemde straten, die dat willen, zo goed 

mogelijk moeten voorspellen 1. wat de 

resultaten zullen zijn die Oranje/Nederland 

in de voorrondes gaat behalen. 2. de rest 

van de competitie: hoever Nederland in 

de competitie gaan komt. 

1. Wat de voorrondes betreft is het de 

bedoeling dat men a. de eindstanden 

voorspelt in deze rondes, b. hoeveel rode en 

gele kaarten er in deze wedstrijden vallen 

zowel bij de Nederlanders als bij de tegen-

standers, en c. op welke plaats Nederland in 

de voorrondes eindigt. 

 

 
 

2. Wat de rest van de competitie betreft 

geldt dat men moet voorspellen a. waar 

Nederland eindigt (vanaf de achtste finale 

tot de finale), b. voor het geval Nederland 

in een van deze finales speelt, welke resul-

taten dan behaald zullen worden.  

U ziet dat u wel de nodige moeite moet 

doen om kans te maken op een van de 

prachtige prijzen die BaBuTi beschikbaar 

stelt, maar dan krijgt u ook wat!! Namelijk:  

1e prijs: portable dvd-speler, 

2e prijs: MP3-speler, 

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 
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3e prijs: USB-stick.  

Ook is er nog een aantal troostprijzen te 

winnen (blijft nog even een verrassing 

welke dat zullen zijn). 

De (voorlopige) spelregels luiden:  

Het WK pouleformulier moet vóór vrijdag 

11 juni a.s. ingevuld ingeleverd zijn op 

Bastertkamp 30. Het formulier kan ook 

vóór 11juni a.s. digitaal ingestuurd 

worden naar: wkpoule2010@babuti.nl . 

Het gehele verloop is zowel voorafgaand 

aan als tijdens het WK via de website te 

volgen: www.babuti.nl . 

(over de uitslag kan niet gecorrespondeerd 

worden; bij twijfel of onduidelijkheden 

beslist het bestuur; bestuursleden zijn 

uitgesloten van deelname aan de WK 

poule). 

Het bestuur wenst u veel sportief plezier 

tijdens het Kampioenschap. 

 

 

VERSLAG VAN DE ALGEMENE 

LEDENVERGADERING (ALV) OP 

29 MAART JONGSTLEDEN: 

Dit jaar kon het bestuur een aantal leden 

van BaBuTi verwelkomen bij de ALV. Van 

deze vergadering heeft René Holkema een 

verslag gemaakt. U kunt dit vinden op onze 

website: www.babuti.nl . 

Toch wil ik hier even aanstippen dat in het 

huishoudelijk reglement enkele wijzigingen 

zijn aangebracht nadat deze met 

algemene stemmen waren aangenomen. 

Deze wijzigingen betreffen o.a. de 

invoering van de vrijwillige bijdrage 

van € 10,-- per huishouding met ingang 

van 1 januari 2011. In Nieuwsbrief 27 

heb ik reeds uitgebreid geschreven over de 

redenen hiervoor (wettelijke verplichting om 

ervoor te zorgen dat BaBuTi zich een 

vereniging mag blijven noemen; het is een 

beschermingsconstructie voor het 

activiteitenfonds en het calamiteitenfonds). 

In 2011 worden de brieven met het verzoek 

tot betaling uiterlijk in februari verstuurd. 

Ereleden van BaBuTi zijn vrijgesteld van 

betaling van de vrijwillige bijdrage. 

Tijdens de vergadering is Anton Lans met 

algemene stemmen voor een periode van 

vier jaar herkozen. Gefeliciteerd, Anton! 

 

 

WIJKSCHOUW MET DE GEMEENTE 

Op 15 april jl. is het bestuur van BaBuTi 

samen met de Gemeente, SWZ en de 

wijkagent door de buurt gegaan om naar 

aanleiding van het ‘veertig punten plan’ 

afspraken te maken ter verbetering van de 

buurt. 

 
Het veertig punten plan 

 

 
15 april 2010: Wijkschouw 

 

 
15 april 2010: Wijkschouw 

 

 

Nagenoeg alle voorstellen uit dit plan zijn 

door de Gemeente en SWZ opgepakt. Kijk 

voor de specifieke locaties op de 

website!  

Er is zelfs nog een aantal zaken aan 

toegevoegd! 

Het betreft bijvoorbeeld: 

- Het plaatsen van extra palen bij de BaBuTi 

schuur; 

- De aanpak van de gangpoort bij Ten 

Busschekamp 1; 

mailto:wkpoule2010@babuti.nl
http://www.babuti.nl/
http://www.babuti.nl/
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- de plaatsing van extra prullenbakken bij 

de ‘waterspeeltuin’ en de schuur van BaBuTi 

(voorgesteld door het bestuur). 

- De verwijdering van de verbrande palen 

bij Bastertkamp 14; 

 

 
Verbrande palen bij Bastertkamp 14 

 

- Het repareren van het hekwerk van het 

perkje bij Bastertkamp 31; 

 

 
Het hekwerk bij Bastertkamp 31 

 

- Het dichtmaken van de lege/verlopen 

groenstrookjes ter hoogte van Ten 

Busschekamp 52 en 54; 

 

 
Een leeg/verlopen groenstrookje 

 

- Het plaatsen van een bord “doodlopende 

weg” (geldt voor auto’s en motorrijders, 

niet voor fietsers en bromfietsers) bij de 

ingang van de Ten Busschekamp 74. 

 

 

 
 

Punten die niet in behandeling zijn/worden 

genomen betreffen bijvoorbeeld ingezakte 

tegels en straatwerk die expliciet onder de 

verantwoordelijkheid van de huurder/huis-

eigenaar vallen of die niet nodig zijn (zie de 

website). 

Zoals bekend, heeft SWZ in de afgelopen 

periode al een aantal gangpoorten opnieuw 

laten bestraten (zie Nieuwsbrief 27). 

 

 

SNELHEIDSDUIVELS OPGEPAST 

Met de wijkagent is onder meer gesproken 

over het grote aantal hardrijders in de 

buurt. Om tot een vermindering te komen 

van het aantal hardrijders melde de 

wijkagent het volgende: 

- Van hardrijders kunnen kenteken + 

datum/tijdstip worden gemeld bij de 

wijkagent. Wel wordt van de melders 

gevraagd dat zij ook zelf naar de hardrijders 

toestappen en hen aanspreken op hun 

gedrag. 

- Aan de wijkagent is het voorstel gedaan 

om op termijn een zogenoemde ‘Smiley’ op 

de Timmermeesterslaan te plaatsen. De 

‘Smiley’ is een bord dat aangeeft of men wel 

of niet te hard rijdt. 

 

 
  

GOED      TE HARD 

 

Dit bord wordt – op een nog niet bekende 

termijn – geplaatst! 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Nederlands_verkeersbord_L8.svg
http://www.informatiebord.nl/product/251/verkeersborden-rvv/onderborden/verkeersbord-ard-rvv-ob54/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Smiley.svg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Smiley.svg
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STRAATSPEELDAG: 9 JUNI A.S. 

Ook dit jaar organiseren wij weer een 

straatspeeldag. Deze vindt op woensdag 

9 juni plaats van 14 – 17 uur. Locatie: 

grasveld tegenover Bastertkamp 30. Dit 

jaar hebben we weer een heleboel nieuwe 

en spannende onderdelen: o.a. het nieuwe 

tijger mini ‘multifun’ springkussen en, bij 

goed weer, een heuse klimmuur met een 

hoogte van 7 meter! U leest meer in de 

bijgevoegde bijlage. 

 

 

 
 

Dus…… alle kinderen kunnen zich die mid-

dag uitleven! Komt allen! 

 

 

KAT GEMOLESTEERD OP DE 

BASTERTKAMP 

In de vroege morgen van 10 april jl. kwam 

de kat van een van de bewoners van de 

Bastertkamp met een zwaar verminkte poot 

thuis. De poot zat nog amper vast aan het 

arme dier. Bij een spoedcontrole door een 

dierenarts kwam deze tot de trieste conclu-

sie dat het dier met opzet was verminkt. Dit 

is zeer ernstig! Vraag: is er iemand die hier 

meer over weet? Informatie kan gemaild 

worden naar info@babuti.nl en zal uiter-

aard vertrouwelijk worden behandeld. De 

kat herstelt intussen zeer langzaam en zal 

de rest van zijn leven door moeten op drie 

pootjes…… 

 

 

OPBRENGST COLLECTE JANTJE BETON: 

Ook dit jaar heeft een aantal enthousiaste 

vrijwilligers weer gecollecteerd voor Jantje 

Beton. BaBuTi mag hier € 223,56 op haar 

rekening bijschrijven. Alle collectanten en 

de organisatie: hartelijk dank!!! 

EXTRA SPEELMIDDAGEN IN DE ZOMER 

Wat we beloven, doen we!  

In de zomervakantie organiseren we een 

drietal extra speelmiddagen. Op het gras-

veld aan de Bastertkamp wordt een aantal 

spellen neergezet, waaronder het springkus-

sen. Uiteraard gaan deze activiteiten alleen 

door bij goed weer, maar daar hopen we 

natuurlijk op. U kunt de data nu al in uw 

agenda of op de kalender schrijven:  

zaterdag 17 juli; zaterdag 31 juli en 

zaterdag 14 augustus van 14 - 16 uur!! 

 

 

KAMPVUURAVOND VOOR DE OUDERE 

JEUGD (NA DE KINDERDISCO) 

Op zaterdag 11 september a.s. vindt er 

een kinderdisco voor de oudere jeugd 

plaats. Voor het eerst wil het bestuur dit 

jaar als proef daarna een kampvuuravond 

voor deze groep organiseren! Daartoe zal er 

een aantal vuurkorven op het grasveld aan 

de Bastertkamp worden neergezet. Onder 

(beperkt) toezicht kan de jeugd dan met 

elkaar een gezellige avond houden. BaBuTi 

zal die avond voor wat drankjes zorgen. 

Meer informatie treft u aan in de volgende 

Nieuwsbrief! Houd die in de gaten! 

 

 

UITSTAPJE NAAR BURGERS ZOO: 

Op zaterdag 17 april jl. zijn we met een 

grote bus, met daarin zo’n 80 mensen, 

groot en klein, naar Arnhem gereden. We 

hadden enorm geluk met het weer. Burgers 

Zoo is een mooie dierentuin met een groot 

aanbod aan dieren. We hebben dan ook met 

ons allen genoten van deze dag. Er was 

geen enkele wanklank of probleem. 

Bestuur: bedankt voor het organiseren van 

deze mooie dag! Op de website vindt u een 

uitgebreid aanbod aan foto’s. Kijk of u er 

ook zelf op staat. Hieronder een impressie. 

 

 
De bus. 

mailto:info@babuti.nl
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Esther 

 

 
Zwijntjes 

 

 

 
Stefan 

 

 
Stokstaartje 

 

Enkele buurtgenoten 

 

 
Een vreemde schildpad…. 
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Heerlijk hangen 

 

 
 

 
Trees en Heleen 

 
Een gevaarlijke slang (goed verstopt) 

 

 
Enkele buurtgenoten 

 

 

JAARLIJKSE BARBECUE EN BINGO 

Op zaterdagavond 28 augustus a.s. vindt 

weer de jaarlijkse barbecue met bingo 

plaats op het grasveld aan de Bastertkamp. 

Binnenkort ontvangt u de inschrijflijst aan. 

(Nu overigens al via de website te 

downloaden). U kunt u tot 14 augustus 

a.s. aanmelden. Voor leden is de BBQ weer 

gratis; niet-leden betalen € 7,-- 

(volwassenen) of € 3,-- (kinderen) (zie de 

bijlage!). De Bingoloten kunnen uitsluitend 

op de avond zelf worden gekocht. 

 

 

Dit was weer alle nieuws. 

Ik hoop dat u weer veel lees- en kijk-

plezier zult hebben met deze Nieuws-

brief en dat u de bijlagen invult als er 

iets van uw gading bij is.  

Het bestuur en ik wensen u een mooie 

zomer toe met een mooi sportief 

evenement! Houd het sportief! 

En nogmaals: houd de volgende 

Nieuwsbrief in de gaten vanwege de 

septemberactiviteiten! 


