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Nieuwsbrief nummer: 37– 1e kwartaal 2013 

 
Het jaar 2013 is voor BaBuTi heel goed 

begonnen: het bestuur is weer compleet! 

Verderop in deze nieuwsbrief leest u daar 

meer over. 

Andere onderwerpen die in deze nieuws-

brief aan de orde komen zijn onder meer: 

een terugblik op de geslaagde nieuw-

jaarsreceptie, een blik in de toekomst 

vanwege een aantal activiteiten dat het 

bestuur voor dit jaar op de rol heeft 

staan. Tot slot een waarschuwing aan alle 

bewoners in de buurt vanwege inbraken. 

 

Veel leesplezier en doe uw voordeel met 

de waarschuwingen. 

 

HET BESTUUR IS WEER COMPLEET! 

De oproep in de vorige nieuwsbrief heeft 

gewerkt! Het bestuur is heel blij dat het u kan 

melden dat het weer compleet is. Op de ALV 

van 25 maart a.s. zal Henriëtte van der 

Dussen-van Olst officieel worden voor-

gedragen als algemeen bestuurslid van 

het bestuur. Sinds eind 2012 is zij met haar 

gezin weer teruggekeerd naar het huis waar zij 

als kind heeft gewoond: Timmermeesterslaan 

1. Haar moeder woonde daar nog steeds (al 

vanaf het begin van de bouw in 1979). Vlak 

voor de kerst hebben Henriëtte en haar 

moeder hun huizen met elkaar ‘geruild’.  

Op 5 januari jl. was zij aanwezig op de 

nieuwjaarsreceptie. Tijdens deze bijeenkomst 

was zij al enthousiast over BaBuTi. In een 

kennismakingsgesprek met het bestuur 

besloot zij om actief te gaan bijdragen aan 

onze buurtvereniging. Erg fijn dat zij zich wil 

inzetten. Wij heten haar van harte welkom!  

 

 

 
Door wie wordt het vraagteken ingevuld? 

 

 
Door Henriëtte van der Dussen-van Olst! 

 

TERUGBLIK OP DE NIEUWJAARSRECEPTIE 

Op 5 januari jl. vond de nieuwjaarsreceptie 

plaats. Uit de enquête die tijdens de barbecue 

in september 2012 gehouden was, was geble-

ken dat hier belangstelling voor was. Het 

bestuur heeft de nieuwjaarsreceptie naast de 
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BaBuTi-schuur georganiseerd. Op die manier 

kon iedereen die aanwezig was meteen een 

blik werpen in de schuur en zien hoeveel 

spullen daarin (veilig) opgeslagen liggen. De 

sfeer tijdens de receptie was uitstekend. 

Ongetwijfeld zullen de Glühwein, de hapjes, de 

overige drankjes en de vuurkorf hieraan 

hebben bijgedragen. Dit alles laat onverlet, dat 

de 30 à 40 mensen die aanwezig waren de 

sfeer primair zelf maakten. De foto’s hieronder 

geven een impressie van deze gezellige sfeer. 

Het houden van een nieuwjaarsreceptie is 

zeker voor herhaling vatbaar. 

 

 
De nieuwjaarsreceptie op 5 januari jl.: 

een inkijkje in de schuur van BaBuTi. 

 

 
Enkele buurtgenoten met elkaar in 

gesprek. 

 

 
Nog een impressie van de nieuwjaars-

receptie.  

 

 
De nieuwjaarsreceptie: de jeugd rond de 

vuurkorf. 

 

DE VRIJWILLIGE BIJDRAGE VOOR 2013 

In februari worden weer de nieuwe lidmaat-

schapskaart en het verzoek tot betaling van de 

vrijwillige bijdrage over dit kalenderjaar bij de 

leden door de bus gedaan. Ook nu weer 

verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om 

deze bijdrage te voldoen. Zoals u weet gaat 

het om een bijdrage van minimaal € 10,-- 

per huishouding. BaBuTi krijgt steeds vaker 

te maken met minder sponsoring door 

bedrijven, de gemeente en andere instanties. 

Om blijvend alle activiteiten gratis te kunnen 

organiseren, hebben wij uw bijdragen heel 

hard nodig. U laat ons toch niet in de kou 

staan?! U wilt toch ook dat BaBuTi allerlei 

activiteiten voor uw kinderen blijft organise-

ren?! 

Ook buurtbewoners die (nog) geen lid zijn, 

kunnen uiteraard een bijdrage storten. Ook 

voor hen/hun kinderen is BaBuTi actief. Ik 

herhaal nog een keer het nummer waar u uw 

bijdrage op kunt storten voor het geval u geen 
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acceptgiro ontvangt. ING bank 46.11.229 

t.n.v. Bewonersvereniging BaBuTi te Zwolle. 
Dus: stort € 10,-- op genoemd rekeningnum-

mer van BaBuTi. Uw geld wordt volledig 

besteed aan activiteiten in uw eigen buurt. Bij 

voorbaat hartelijke dank! 
 

COLLECTE ORANJECOMITÉ ZWOLLE-ZUID 

 

 
 

In de week van 24 februari t/m 2 maart 

a.s. vindt wederom de collecte plaats voor het 

Oranjecomité Zwolle-Zuid. SVI werkt in 

dezen samen met het Oranjecomité. Beide 

organisaties krijgen 25% en BaBuTi 50% 

van het opgehaalde bedrag. Oproep: wij 

zijn met spoed op zoek naar collectanten die 

één of meer avonden willen collecteren. In 

deze financieel moeilijke tijden is het dus extra 

belangrijk dat er gecollecteerd wordt: dat 

betekent inkomsten, niet alleen voor het 

Oranjecomité en SVI, maar vooral voor 

BaBuTi: 50% van het bedrag! Net als vorig 

jaar wil het bestuur van BaBuTi ook dit jaar 

weer de collectant die het meeste voor de 

vereniging ophaalt, belonen met een Iris-

cheque (VVV-bon) van € 10,--! Dit is toch een 

mooie stimulans om u aan te melden als 

collectant?! 

U kunt zich als collectant opgeven via: 

info@babuti.nl, via 06-266 241 42 of bij 

René Holkema, Bastertkamp 30. 

 

 

LANDELIJKE OPSCHOONDAG 

Op zaterdag 9 maart a.s. is het weer de 

landelijke opschoondag. Tussen 10.30 en 

12.30 uur willen we de buurt weer schoon-

maken. We doen dit als buurtbewoners samen 

met de Nederland Schoon en de ROVA. Net 

als de afgelopen jaren komt de ROVA weer 

met een veegwagen. Alle verzamelde rotzooi 

wordt weer opgehaald. In tegenstelling tot 

de afgelopen jaren, wordt dit jaar ALLEEN 

nog maar STRAATVUIL opgehaald. Het is 

NIET LANGER DE BEDOELING OM OOK 

HUIS-VUIL, OVERTOLLIGE SPULLEN etc. 

uit de bergingen, van de zolders etc. in de 

container te gooien! 

BaBuTi zorgt weer voor de inwendige mens: 

soep, broodjes, koffie etc. Bij deze nieuwsbrief 

zit een bijlage waarop alle informatie staat. 

Komt allen helpen! 

 

9e ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 

Op maandag 25 maart a.s. vindt om 20 uur 

de 9e ALV plaats. Ook dit jaar zal dat ten 

huize van René Holkema, Bastertkamp 30 

zijn. Een belangrijk agendapunt zal de 

bezetting van het bestuur zijn. Zoals reeds 

vermeld in deze nieuwsbrief wordt Henriëtte 

van der Dussen-van Olst voorgedragen voor 

de functie van algemeen bestuurslid voor de 

periode van vier jaar. John Carelsz en 

Ronald Wit zijn aftredend, maar hebben 

aangegeven dat ze beschikbaar zijn voor een 

nieuwe termijn van vier jaar in hun huidige 

functies. Uitgebreide informatie treft u als 

bijlage bij deze nieuwsbrief aan. 

 

ACTIVITEITENKALENDER 2013 

Het bestuur is er in geslaagd om weer een 

gevarieerd programma voor dit kalenderjaar 

op te stellen. Alle activiteiten staan op de site, 

maar de kalender wordt ook nog huis-aan-huis 

verspreid.  

Om slechts één enkele activiteit te noemen: de 

jaarlijkse barbecue met bingo komt weer.  

 

Op woensdagavond 15 mei a.s. wordt er 

door BaBuTi een speciale avond georganiseerd 

i.s.m. Travers.  

 

 
http://www.travers.nl/ 

 

Er vindt dan een zogeheten BUITAVOND in 

onze buurt plaats. Normaal gesproken 

organiseert Travers samen met het Wijk-

servicepunt en SWZ jaarlijks een dergelijke 

avond in wijkboerderij Schellerhoeve, maar 

Travers had nu het idee opgevat om deze 

activiteit in de wijken te organiseren. Dit 

mailto:info@babuti.nl
http://www.travers.nl/
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voorjaar zal dit voor de eerste keer bij BaBuTi 

zijn. De avond wordt georganiseerd op het 

grasveld bij de Bastertkamp.  

Intussen zult u zich misschien afvragen wat 

een buitavond is? Een buitavond is een 

gezellige avond waarvoor buurtgenoten 

worden uitgenodigd om actief mee te denken 

over en mee te werken aan het oplossen van 

situaties in de buurt/woonomgeving die 

verbeterd kunnen worden. Er wordt gekeken 

wanneer bewoners zelf iets aan situaties 

kunnen doen en wanneer de gemeente iets 

moet doen. Ook onderwerpen als vrijwilligers-

werk etc. etc. kunnen daarbij aan de orde 

komen. Het onderwerp van deze avond moet 

nog worden ingevuld. Dat doen BaBuTi en 

Travers in onderling overleg. Mocht u echter 

nog ideeën hebben, dan zijn deze natuurlijk 

van harte welkom. 

 

OVERLAST HANGJONGEREN EN NOG 

STEEDS (POGINGEN TOT) INBRAAK 

Uit de buurt komen nog steeds en steeds meer 

meldingen van overlast door hangjongeren en 

(pogingen tot) inbraak. Blijkbaar is het een 

onuitroeibaar probleem. 

 

  
 

Vorig jaar heb ik in twee nieuwsbrieven, 

nummers 34 en 35, uitgebreid aandacht 

besteed aan deze onderwerpen. Kijkt u op de 

site van BaBuTi om deze nieuwsbrieven 

nogmaals door te lezen en om uw maatregelen 

te treffen. Sluit uw deuren en ramen altijd 

goed af als u de deur uitgaat en ga nooit de 

discussie aan met hangjongeren als deze zich 

uitdagend gedragen. Mocht u onverhoopt toch 

slachtoffer worden van overlast door hang-

jongeren of van een (poging tot) inbraak, hoe 

gering de overlast ook is, doet u dan altijd 

aangifte bij de politie: 0900-8844. 

 

Het bestuur en ik wensen u weer veel 

leesplezier toe en spreken de hoop uit dat 

u reageert op onze oproepen. 

 

TOT SLOT: EEN VROLIJK ONDERWERP. 

Tot slot laten we u nog even meegenieten van 

de sneeuw en het ijs van de afgelopen weken. 

Winterweer vraagt er natuurlijk om om te 

gaan schaatsen en sneeuwpoppen te gaan 

maken. Onze buurt heeft een ruim aanbod van 

watertjes die uitermate geschikt zijn om op de 

gladde ijzers te gaan staan. Dat werd dan ook 

gedaan. Hierbij een impressie. 

 

 
Eerst is het ijs sneeuwvrij gemaakt. 

 

 
Genieten! De kou deert hem niet. 

 

 
Baantjes trekken. 


