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Nieuwsbrief nummer: 38– 2e kwartaal 2013 

 
Eindelijk begint het een beetje voorjaar 

te worden. Het -gelukkig weer- voltallige 

bestuur heeft zich de afgelopen maanden 

weer ingespannen voor onze buurt. U 

leest hierover in deze nieuwsbrief, 

waarin weer een heleboel interessante 

en belangrijke onderwerpen aan de orde 

komen, zoals de interactieve wijkavond 

op 15 mei a.s., een verslag van de ALV op 

25 maart jl., de vrijwillige bijdrage over 

2013, het 10-jarig bestaan van BaBuTi in 

2014, de BBQ-datum gecorrigeerd en nog 

meer. 

 

INTERACTIEVE WIJKAVOND OP 15 MEI 

De interactieve wijkavond is een ontmoetings-

avond voor buurtbewoners uit Zwolle-Zuid 

samen met de Gemeente Zwolle, Travers 

Welzijn, BaBuTi, politie, Wijkenvereniging 

Zwolle-Zuid, de woningbouwverenigingen, 

Frion en RIBW IJssel-Vecht. De bijeenkomst 

zal plaatsvinden op het grasveld aan de 

Bastertkamp. Het eerste deel van de avond is 

een besloten gedeelte (17.30-19.00 uur), 

waarin de wijkwerkers, de wethouder en ook 

de managers participeren. BaBuTi zorgt voor 

alle praktische ondersteuning (bv. tenten, 

tafels, stoelen etc.). 

Vanaf 19.45 uur zijn de bewoners van 

Zwolle-Zuid, maar met name de bewoners uit 

onze eigen buurt, van harte uitgenodigd om 

deel te nemen aan de gesprekken. Wethouder 

René de Heer zal een belangrijke rol spelen 

en de nieuwe wijkmanager, Heleen 

Gansekoele, zal de uitkomsten bekend 

maken van de tweejaarlijkse buurtonderzoe-

ken die ook in Zuid hebben plaatsgevonden. 

Samen met de aanwezige bewoners zal er 

gesproken worden over het thema “JIJ bent 

aan de buurt”, dus over de participatie in 

een buurtvereniging of ander buurtgericht 

werk. Belangrijke zaken die BaBuTi de 

afgelopen jaren heeft gerealiseerd, zoals onze 

opslagschuur, de vissteiger, een hangplek, 

zullen hierbij betrokken worden en mogelijk 

wordt er een bezoek aan gebracht. Het gaat 

dus over de KWALITEIT VAN WONEN in 

uw eigen buurt en uw inbreng is dus heel 

belangrijk! Komt dus allen!!! Voor de 

inwendige mens wordt gezorgd: koffie, thee 

en aan het eind een drankje met een hapje 

NB: het bestuur doet zijn uiterste best 

om het parkeren in onze buurt in goede 

banen te leiden: Er zullen parkeer-

beheerders zijn om bezoekers aan te 

sturen. Maar enige drukte in de buurt is 

waarschijnlijk niet te voorkomen 

 

Hieronder een paar indrukken waardoor de 

kwaliteit van wonen in onze buurt sinds tien 

jaar zoveel verbeterd is: Dankzij het bestuur 

van BaBuTi samen met sponsors en u! 

 

 
Mensen, klein en groot, ontmoeten elkaar! 

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 - 266 241 42 Email: info@babuti.nl 

KVK nummer: 05077994 

Redactie Nieuwsbrief: Clara Betist 
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Een dagje uit met z’n allen. 
 

 
Het bestuur en vrijwilligers. 

 
Verslag jaarlijkse ALV op 25 maart jl. 

Het bestuur verwelkomde Henriëtte van der 

Dussen-van Olst die ervoor gezorgd heeft 

dat het bestuur weer compleet is. Ze is 

algemeen bestuurslid. Henriëtte is heel 

enthousiast en heeft aangegeven dat ze er zin 

in heeft om voor BaBuTi werkzaamheden te 

gaan verrichten. 

John Carelsz en Ronald de Wit hebben zich 

wederom beschikbaar gesteld voor de 

verschillende functie voor een periode van 

vier jaar. We zijn hier heel blij mee.  

Dit jaar waren er bij de ALV helaas weinig 

buurtgenoten. Volgend jaar beter! 

Het boekjaar 2012 werd besproken en goed-

gekeurd, evenals de begroting voor 2013. 

 

Enige weken geleden zijn de brieven voor de 

vrijwillige bijdrage over 2013 rondgestuurd. 

Het bestuur realiseert zich heel goed dat de 

crisis nog niet voorbij is, maar hoopt toch op 

uw bijdrage. Het aantal subsidies is, ook al 

door de crisis, minder geworden en wil het 

bestuur activiteiten (voor de kinderen) blijven 

ontplooien, dan is daar geld voor nodig. Dus: 

maak die € 10,-- per huishouden snel over: 

ING bank 46.11.229 t.n.v. Bewoners-

vereniging BaBuTi te Zwolle! Het bestuur 

besteedt het geld goed, dat weet u!   

 

 

 

COLLECTE CCO-SVI-BaBuTi 2013 

(Centrale Commissie Oranje activiteiten-

SVI-BaBuTi) 

 

 
 

Net als vorig jaar heeft BaBuTi ook dit jaar 

weer meegedaan aan de collecte voor de 

Stichting Centrale Commissie Oranje 

Zwolle. Er is dit jaar bijna € 215 opgehaald. 

De helft van het opgehaalde bedrag is voor 

BaBuTi en dus voor uw buurtvereniging. Zij 

kan daar weer mooie activiteiten van betalen. 

Door omstandigheden waren er dit jaar maar 

drie collectanten, maar hopelijk melden zich 

er volgend jaar meer aan. Dit jaar heeft 

Annette Niekolaas het meeste geld 

opgehaald en zij kreeg dan ook de Iris-cheque 

van € 10,--. 

Het bestuur bedankt alle collectanten hartelijk 

voor hun inzet. 

 

BUURTSCHOONMAAKDAG 9 maart jl. 

In het kader van de landelijke opschoondag 

heeft BaBuTi ook dit jaar weer meegedaan. 

Het weer zat niet mee: behoorlijk wat regen. 

Desondanks hielpen zo’n 35 à 40 volwassenen 

en kinderen alle rommel opruimen die in de 

buurt lag. 

De ROVA heeft alles weer opgehaald en de 

veegwagen heeft de hele buurt nog eens 

extra goed schoongeveegd. Dit jaar was er 

minder rommel dan voorgaande jaren doordat 

BaBuTi intussen al jaren de buurt grondig 

schoonmaakt, maar ook doordat de mensen 

hun grofvuil en hun rommel die ze nog op de 

zolder hadden liggen niet meer mochten 

dumpen in de ROVA-wagen. 

Hieronder een impressie van alle 

inspanningen van die dag. 

 

 
Al flink wat troep. 
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Een serieuze aangelegenheid, dat 

schoonmaken! 

 

 
Soep en broodjes voor de harde werkers. 

 

 
Zo kunnen we schoon het voorjaar in en 

alles wordt gefilmd. 

 

 
Echt schoon geworden. Houden zo! 

 

25 AUGUSTUS MOET ZIJN 24 AUGUSTUS 

Op de Activiteitenkalender stond per ongeluk 

vermeld dat de Barbecue met Bingo zou 

plaatsvinden op 25 augustus. Dit klopt niet 

en moet zijn 24 augustus 2013, omdat de 

25e een zondag is en we de BBQ altijd op de 

laatste zaterdag van de grote vakantie 

houden. Op de website is de datum 

gecorrigeerd. Wilt u voor uzelf de juiste datum 

in uw agenda schrijven?! 

 

KLAP OP DE VUURPIJL: BABUTI 10 JAAR! 

Dit jubileumjaar (2014) mag natuurlijk niet 

ongemerkt voorbijgaan. Het bestuur speelt 

met de gedachte om weer een uitstapje te 

organiseren voor de buurt en misschien een 

nog groter opgezette barbecue met Bingo dan 

de afgelopen jaren. 

Maar, het bestuur zit te springen om ideeën 

en initiatieven uit de buurt, dus uitgaande van 

u! U kunt uw ideeën en initiatieven mailen 

naar: info@babuti.nl. Een briefje door de 

bus bij René Holkema, Bastertkamp 30, 

mag natuurlijk ook. Laten we er volgend jaar 

samen een feest van maken! 

BaBuTi nu ook te vinden op facebook:  

Oud bestuurslid Henk Kok heeft het initiatief 

genomen om voor BaBuTi een facebook 

pagina aan te maken en te onderhouden. Het 

bestuur vindt dit een erg leuk initatief. Kijk 

eens op Facebook onder “babuti bewoners-

vereniging). Daar vindt u inmiddels erg veel 

over onze oude, maar ook de nieuwe 

activiteiten. (*) 

 

Tot slot: 

Mag ik nogmaals 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. Moeilijk is dat echt niet. Wilt u er 

nog hulp bij, dan helpt het bestuur u daar 

graag bij. U kunt uw 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. Zou leuk zijn! 

 

Ook blijft het bestuur geïnteresseerd in 

nieuwe ideeën van uw kant. U kunt deze 

e-mailen naar: info@babuti.nl. 

 

Ik hoop op een actieve bijdrage van uw 

kant en hopelijk ontvang ik, via het 

bestuur, veel post van u.  

Ik hoop dat u deze nieuwsbrief weer met 

plezier leest. Het bestuur en ik wensen u 

een mooi, zonnig voorjaar toe.  
 
*   De Facebook pagina wordt met toestemming gemaakt  
door Henk Kok en  maar is geen officieel orgaan van de 
vereniging. Dit zijn de website en deze nieuwsbrief. 
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