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Nieuwsbrief nummer: 35– 2e kwartaal 2012 

 
Heeft u ook genoten van een van de  

eerste stralende weekenden dit jaar? Ik 

wel en nu zet ik mij als redacteur met 

veel energie en plezier achter mijn laptop 

om weer voor u een nieuwe nieuwsbrief 

te schrijven.  

Hierin treft u niet alleen nieuwe, leuke en 

actuele onderwerpen aan die georgani-

seerd worden, maar ook kijk ik met u 

terug op mooie evenementen en 

activiteiten die het bestuur ook dit jaar 

alweer voor onze buurt heeft georgani-

seerd.  

 

Mag ik meteen een beroep op u doen? 

Het bestuur en ik zouden graag zien dat 

u zelf ook eens een (kleine) bijdrage 

levert aan deze nieuwsbrief door een 

stukje te schrijven of een foto in te 

sturen over bijzonderheden in onze 

buurt. U kunt deze bijdragen sturen naar 

onze secretaris René Holkema: 

secretaris@babuti.nl. U kunt uw bijdrage 

ook in een enveloppe bij hem door de 

brievenbus te doen. Vermeldt u wel uw 

naam en adres? René zorgt ervoor dat ik 

uw stukje krijg en het kan plaatsen in de 

volgende nieuwsbrief.  

 

Ook hoort het bestuur graag of u nog 

nieuwe ideeën heeft voor mogelijke, 

andere activiteiten dan die er nu al 

ontplooid worden. U kunt deze e-mailen 

naar: info@babuti.nl. 

 

Ik hoop op een actieve bijdrage van uw 

kant en hopelijk ontvang ik veel post van 

u. Ik hoop dat u deze nieuwsbrief weer 

met plezier leest. 

 

COLLECTE CCO-SVI-BaBuTi 

(ORANJECOMITÉ) 

 

Net als vorig jaar heeft BaBuTi ook dit jaar 

weer meegedaan aan de collecte voor de 

Stichting Centrale Commissie Oranje 

Zwolle. De helft van het opgehaalde bedrag 

is voor BaBuTi, en dus voor uw buurt-

vereniging. Zij kan daar weer mooie activitei-

ten van betalen. Net als vorig jaar was ook dit 

jaar de collecte een succes. De collectanten 

hebben samen € 398,07 opgehaald. Hiervan 

krijgt BaBuTi dus € 199,03! Dit bedrag is 

ongeveer even hoog als dat van vorig jaar. Dit 

jaar had het bestuur een kleine attentie in 

petto voor de collectant die het meeste zou 

ophalen. Deze keer was dat Lydie de Jong. Zij 

kreeg de Iris-cheque van € 10,-- uitgereikt 

door de vicevoorzitter van BaBuTi John 

Carelsz. 

 

 

 
 

Het bestuur bedankt alle collectanten hartelijk 

voor hun inzet. 

Bewonersvereniging BaBuTi: 

Belangenvereniging voor bewoners van de: 
 

Bastertkamp 

Ten Busschekamp 

Timmermeesterslaan 1 – 35 (oneven) 
 

Adres: Ten Busschekamp 7, 8014ED Zwolle 

Secretariaat: Bastertkamp 30, 8014EC Zwolle 

Telefoon: 06 - 226 241 41 Email: info@babuti.nl 

KVK nummer: 05077994 

Redactie Nieuwsbrief: Clara Betist 

mailto:secretaris@babuti.nl
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Lydie de Jong krijgt haar Iris-cheque 

overhandigd door John Carelsz. 

 
LANDELIJKE OPSCHOONDAG OP 17 MAART 

 

Op deze zaterdag was er weer een groot 

aantal mensen dat zijn schouders eronder 

wilde zetten om de buurt op te schonen. Geen 

overbodige luxe, zoals blijkt uit de foto’s. Ook 

dit jaar mochten we weer rekenen op de 

medewerking van de ROVA die met groot 

materieel was komen opdagen. 

 

 
Hier moet alle troep in. 
 

 
Zo de ouden zongen, piepen de jongen. 

Ofwel: jong geleerd is oud gedaan. 

 

 
Helemaal toegerust voor de klus 
 



 3 

 
Osama steekt ook de handen uit de 

mouwen. 
 

 
De buurtschoonmaak is ook een sociaal 

gebeuren: gezellig bijkletsen.  
 

 
Met soep en broodjes weer op krachten 

komen. 
 

 
De ‘oogst’. Volgend jaar minder troep?! 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 

26 MAART / GRAAG SPOEDIGE 

AANVULLING BESTUUR 

 

Op 26 maart jl. vond de achtste ALV plaats bij 

René Holkema. Tijdens deze vergadering werd 

afscheid genomen van het bestuurslid 

Margreet Bethlehem. René Holkema is herko-

zen tot secretaris. Hij was beschikbaar voor 

een tweede termijn. Daarna zijn de afrekenin-

gen over 2011 en de begrotingen over 2012 

zonder problemen goedgekeurd. Een verslag 

van de vergadering is verkrijgbaar bij de 

secretaris. 

Sinds de ALV is het bestuur niet meer com-

pleet. Het is naarstig op zoek naar aanvulling! 

Wil BaBuTi door kunnen gaan met haar 

activiteiten, en dat zijn er vele zoals u in de 

nieuwsbrieven kunt lezen, dan is een voltallig 

bestuur van belang. Meldt u zich s.v.p. aan bij 

René Holkema! 

 

DE VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2012 

Een paar maanden geleden heeft het bestuur 

de brieven aan de leden verstuurd met het 

verzoek tot betaling van de vrijwillige bijdrage 

(minimaal € 10,--/huishouding). Er is al 

een mooi aantal bijdragen binnengekomen, 

maar we hopen dat zij die er nog niet aan toe 
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gekomen zijn om hun bijdrage te voldoen dit 

naar aanleiding van deze nieuwsbrief nu 

spoedig willen doen. Al onze activiteiten (het 

jaarlijkse uitstapje, de barbecue, de buiten-

speeldagen etc. etc.) zijn niet mogelijk zonder 

uw bijdrage! 

Ook buurtbewoners die (nog) geen lid zijn, 

kunnen uiteraard een bijdrage storten. Het 

nummer waar u uw bijdrage op kunt storten, 

ook in het geval u geen acceptgiro ontvangen 

heeft, is ING bank 46.11.229 t.n.v. 

Bewonersvereniging BaBuTi te Zwolle. Dus: 

stort € 10,-- op genoemd rekeningnummer 

van BaBuTi. Uw geld wordt volledig besteed 

aan activiteiten in uw eigen buurt. Bij 

voorbaat hartelijke dank! 
 

WAARSCHUWING! WAARSCHUWING! 

 

  
 

In de vorige nieuwsbrief heb ik al uitgebreid 

aandacht besteed aan het onderwerp 

INBRAAK EN POGINGEN DAARTOE! 

Onze buurt blijft doelwit van (pogingen tot) 

inbraak. Op de site: www.babuti.nl staat 

ook al een poos een waarschuwing hiervoor. 

Nu bereiken het bestuur ook berichten van 

buurtgenoten die bijvoorbeeld in de tuin 

worden aangesproken door onbekenden met 

een vraag, bijvoorbeeld of zij een glaasje 

water kunnen krijgen. Sowieso hoort er geen 

enkele onbekende zich ongevraagd in uw tuin 

te bevinden, maar deze actie kan betekenen 

dat via een andere ingang (open raam of 

deur) een handlanger uw huis wil binnen-

sluipen. De persoon in de tuin is bezig om u af 

te leiden van een (mogelijke) diefstal in uw 

huis die op datzelfde moment wordt gepleegd. 

Als er dan ook nog geen braaksporen zijn 

doordat het raam of de deur openstond, dan 

krijgt u ook nog eens niets vergoed van de 

verzekering! Er zijn dan namelijk geen 

braaksporen. Houd uw ogen en oren goed 

open en zorg dat uw huis goed op slot zit! 

Laat geen ramen (op een kier) openstaan en 

touwtjes uit de brievenbus hangen. Doe 

melding (0900-8844) bij de politie van zowel 

een (poging tot) inbraak als van vreemde 

omstandigheden. De politie komt liever een 

keer voor niets, dan dat het te laat is. 

   
 

NIEUWJAARSBORREL JANUARI 2013?! 

Het lijkt wel heel erg vroeg om over dit 

onderwerp te schrijven, want de zomer moet 

tenslotte nog beginnen. De reden waarom dit 

onderwerp nu toch aan de orde komt is dat er 

bij het bestuur verzoeken uit de buurt binnen 

zijn gekomen om rond de jaarwisseling weer, 

net als in het verleden, een nieuwjaarsborrel 

te organiseren. Het bestuur wil dan ook graag 

van alle buurtbewoners weten of er inderdaad 

veel belangstelling is voor deze receptie en, 

zo ja, welke datum/dag de voorkeur heeft. U 

kunt dit kenbaar maken door een e-mail te 

sturen naar René Holkema: 

secretaris@babuti.nl. Of door een briefje 

met uw naam bij hem door de bus te doen. 

Het bestuur bekijkt dan of er wel/niet een 

nieuwjaarsreceptie gehouden wordt. 
 
KERNWASSER WUNDERLAND - DUITSLAND 

 

 
 

Op zaterdag 21 april jl. was het zover: het 

jaarlijkse uitstapje. Deze keer naar 

KERNWASSER Wunderland in Duitsland. 

Uiteindelijk gingen 74 mensen in de bus op 

weg. Tot een week voor vertrek was de bus 

nog niet vol, maar gelukkig meldde zich nog 

een aantal mensen aan. Zij hebben daar geen 

spijt van gehad. Het weer liet ons gelukkig 

niet helemaal in de steek. Het bleef goeddeels 

droog en dus konden de kinderen en de 

ouders genieten van dit attractiepark. Het is 

geen groot park, maar wel een leuk park. 

Iedereen heeft genoten van de zweefmolen 

van ruim 50 meter hoog in de oude koeltoren, 

de wildwaterbaan, de draaiende theekopjes en 

het bootje varen. Tegen betaling kon men ook 

http://www.babuti.nl/
mailto:secretaris@babuti.nl
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nog karten en aan ‘drag racing’ doen. Patat, 

ijs en drinken was deze dag gratis!  

Een indruk van deze dag treft u hierbij aan. 

Op de site van BaBuTi staat de uitgebreide 

fotoserie van John Carelsz. Het was, zoals 

gewoonlijk, weer een heel geslaagde dag! 

 

Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door 

de Stichting Het Hervormd Weeshuis!  

 

 
 

Vanaf deze plaats bedanken wij hen nogmaals 

hartelijk voor hun donatie! 

 

Kernwasser Wunderland – Duitsland 

 
In de zweef in de koeltoren op meer dan 

50 meter hoogte. 

 

 
De ‘draaiende theekopjes’. 

 
De wildwaterbaan. 

 

 
De regen deerde ons niet. Wij hebben 

genoten! 

 

BUITENSPEELDAG OP 13 JUNI 

 

Op deze dag, die van 14.00 tot 17.00 uur 

duurt, gaan we weer groots uitpakken op het 

grasveld bij de Bastertkamp, net als de 

voorgaande jaren. Alle springkussens, de air-

hockeytafel, het tafelvoetbal etc. etc. worden 

weer buiten gezet.  

 

               
Air-hockey    tafelvoetbal 

 

Dit jaar hebben misschien zelfs een ander 

springkussen! Het bestuur probeert één van 

onze eigen springkussens voor die dag te 

ruilen met de Evenementen Verhuur Zwolle. 
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Dit jaar misschien een ander 

springkussen? 

 

Alsof dit alles nog niet mooi genoeg is, is ook 

nog de kans aanwezig dat de brandweer 

langskomt! 

      
Brandweer! 

 

Dit gebeurt in overleg met Travers. 

Het is de bedoeling dat de brandweer 30 tot 

45 minuten de brandweerauto showt!! Dit 

zou wel eens heel spannend kunnen 

worden! 

 

ZOMERSPEELMIDDAGEN/KINDERDISCO 

 

Voor de thuisblijvers willen we deze zomer 

twee zomerspeelmiddagen organiseren. 

Omdat we afhankelijk zijn van goed weer, 

worden deze middagen pas op het laatste 

moment bekendgemaakt d.m.v. een 

aankondiging die bij u door de brievenbus 

gedaan wordt. Houd uw brievenbus in de 

gaten! 

 

Met de kinderdisco (met vuuravond) doen 

we het op dezelfde manier als met de 

zomerspeelmiddagen. Deze disco zal na de 

zomervakantie gehouden worden, maar 

wordt dus ook pas een paar dagen tevoren 

bekendgemaakt d.m.v. een aankondiging door 

de brievenbus, omdat we ook hier afhankelijk 

zijn van het weer. 

 

 

 

 

 

DE JAARLIJKSE BARBECUE OP 

1 SEPTEMBER  

 

Binnenkort begint weer de inschrijving voor 

de BBQ. Zoals ieder jaar krijgt u in juni weer 

het inschrijfformulier door de brievenbus.  

Dit jaar houden we de BBQ op 1 september.  

 

 
BBQ 2011 

 

Net als voorgaande jaren is er die avond ook 

weer een gezellige bingo bij, waarbij u 

prachtige prijzen kunt winnen. Het belooft 

weer een en al gezelligheid te worden. 

 

 
BINGO! 

 

Vergeet u niet om u aan te melden voor de 

barbecue?!  

Zet de datum alvast in uw agenda. 

 

 

Dit was weer heel veel nieuws. 

Het bestuur en ik hopen dat u gehoor geeft 

aan onze oproepen (zie inleiding)!  

 

Wij wensen u weer veel leesplezier toe. 

 


