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Nieuwsbrief nummer: 39– 4e kwartaal 2013 
 

Nu het medio oktober is, en de herfstkleu-

ren zich in al hun pracht laten zien, kun-

nen we allemaal terugkijken op een heel 

warme zomer die weken aanhield. 

Het voorjaar liet lang op zich wachten, 

maar de zomer heeft alles goed gemaakt. 

Bij BaBuTi is weer veel gebeurd: de 

geplande INTERACTIEVE WIJKAVOND 

heeft plaatsgevonden, er was weer een 

buitenspeeldag en van de ons zo bekende 

barbecue en bingo hebben we ook weer 

genoten. Maar ook de komende tijd staat 

er een heleboel te gebeuren: er komt een 

extra Algemene Ledenvergadering in 

december a.s. vanwege het jubileumjaar 

van BaBuTi in 2014 de feestverlichting 

wordt vanaf medio december weer in de 

buurt opgehangen en de Nieuwjaarsborrel 

vindt begin januari weer plaats (datum en 

tijd worden tijdig bekend gemaakt). Wij 

hopen op een grote opkomst. 

Hierna kunt u uitgebreid over deze en 

andere onderwerpen lezen (en natuurlijk 

de vele foto’s bewonderen). Op de site 

van BaBuTi (www.babuti.nl) staan er nog 

meer, dus neemt u ook daar eens een 

kijkje. 

 

INTERACTIEVE WIJKAVOND OP 15 MEI 

 

De interactieve wijkavond, een 

ontmoetings-avond voor buurtbewoners uit 

Zwolle-Zuid samen met o.a. de Gemeente 

Zwolle, Travers Welzijn, BaBuTi en de politie 

heeft 15 mei jl. plaatsgevonden.  

Voorafgaand aan de ontmoetingsavond 

organiseerde de Gemeente en Travers ook nog 

een bijeenkomst voor een aantal proffesionals 

die werkzaam zijn in het buurtwerk. Doel 

hiervan was onder andere de uitkomsten van 2 

jaarlijkse wijk-onderzoeken te bespreken die in 

heel zwolle worden gehouden.  

 

(Kijk hiervoor op: 

http://www.zwolle.nl/wonen-leven/jij-bent-

aan-de-buurt-2/onderzoek.htm ). 

 

Ook hier mocht BaBuTi (samen met de keuken 

van zuid) het facilitaire deel voor haar 

rekening nemen. 

 

De interactieve wijkavond startte daarna rond 

19.30 uur. 

Normaal gesproken wordt een dergelijke 

bijeenkomst gehouden in de wijkboerderij 

Schellerhoeve, maar deze keer gebeurde dat 

op het grasveld aan de Bastertkamp. BaBuTi 

zorgde deze keer voor alle praktische 

ondersteuning (bv. tenten, tafels, stoelen etc.) 

en de Gemeente en Travers namen de 

inhoudelijke kant voor hun rekening. 

De komende jaren willen de Gemeente Zwolle 

en Travers met deze avonden de wijken 

ingaan. 

Hieronder een paar indrukken van de 

belangstelling voor deze avond. 

 

Zoals bekend was dit jaar het thema: “JIJ 

bent aan de buurt” over de participatie in 

een buurtvereniging of in ander buurtgericht 

werk om daarmee de kwaliteit van wonen in de 

eigen buurt te verbeteren. Een (blijvend) 

actueel thema. 

Ook tijdens dit gedeelte van de avond werden 

de uitkomsten van de buurtonderzoeken 

bekend gemaakt, maar werd later samen met 

de bewoners in 5 groepen verdeeld over onze 

buurt gesprekken gehouden of onderwerpen 

als buurtparticipatie, leefbaarheid etc etc. 

 

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 

http://www.babuti.nl/
http://www.zwolle.nl/wonen-leven/jij-bent-aan-de-buurt-2/onderzoek.htm
http://www.zwolle.nl/wonen-leven/jij-bent-aan-de-buurt-2/onderzoek.htm
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BaBuTi heeft in dezen een mooie staat van 

dienst: de bouw van de opslagschuur, de 

aanleg van de vissteiger, het voorzien in een 

hangplek voor jongeren en alle activiteiten die 

BaBuTi ieder jaar weer voor haar buurtbewo-

ners organiseert. 

Omdat deze wijkavond voor de eerste keer 

door BaBuTi werd gefaciliteerd, was het voor 

haar spannend hoeveel mensen er zouden 

komen. Dat blijken zo’n 120 mensen te zijn 

geweest! De betrokkenheid bij onze buurt (en 

de rest van de wijk) is dus groot! Compliment 

aan alle deelnemers voor hun bijdrage! 

 

 

 

 
Veel belangstelling! 

 

 

 
Geconcentreerd luisterend naar de spreker. 
 
 
 

 
In de grote tent. 

 

 
 

 
Een van de vijf locaties waar een voor de 

buurt/wijk belangrijk onderwerp werd 

besproken.  
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Weer een andere gespreksgroep met een ander 

onderwerp. 

 

 

 
In de opslagschuur van BaBuTi. 

 

 

 

 
BUITENSPEELDAG OP 12 JUNI  

Ieder jaar staat deze dag op het programma. 

Ook dit jaar weer. Deze keer had het bestuur 

de stormbaan ingeruild voor de bungee-run. 

Dat is weer eens wat anders. Een spectaculair 

spel, zoals uit de foto’s blijkt. Ook de 

volwassenen lieten zich niet onbetuigd. 

 

 
John Carelsz in actie op de bungee-run. 

 

 

De aanwezigen troffen het met het mooie 

weer. Ook de politie, de Gemeente en 

Travers gaven blijk van hun 

belangstelling. 

 

 

 
Een impressie van de buitenspeeldag 
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Foto’s van de gegrimeerde kindergezichtjes. 

 

 

 
Spannend, hoe zal ik er straks uitzien? 

 

 

 
Schoenen uit als je de springkussens in wilt. 
 

 
Ballonnen, schmink, limonade en snoep! 

 

 

Uit al deze foto’s blijkt de enorm grote 

opkomst. Zelfs kinderen van de verschillende 

Buitenschoolse Opvangadressen in de wijk 

kwamen op bezoek! 

 

Het was een geweldig leuke dag! 

 

 

BARBECUE EN BINGO OP 24 AUGUSTUS 

De belangrijkste activiteit van BaBuTi, die zij 

ieder jaar herhaalt, is de barbecue met de 

daarbij behorende Bingo. 

Rond 110 buurtbewoners hadden zich aan-

gemeld. Zij kunnen terugkijken op een heel 

gezellige avond.  

Voordat zo’n feest van start kan gaan, is er 

veel werk te verzetten. Het bestuur was heel 

erg blij met alle hulp die het kreeg bij zowel de 

opbouw als het afbreken/opruimen. Dat heeft 

het bestuur veel tijd (vooraf al anderhalf uur!) 

en energie gescheeld. Iedereen die heeft 

geholpen hartelijk dank hiervoor! 

Onze samenwerking met Slagerij Van Guilik 

(www.slagerijvanguilik.nl) wordt ieder jaar 

beter. Dit jaar konden we zowel de barbecues, 

het vlees, het ijs en ook vrijwel alle overige 

boodschappen bij hen bestellen. Erg praktisch 

dat dit kan en de kwaliteit is goed. 

 

 

 
De wagen met alle lekkernijen voor de BBQ. 

 

 

http://www.slagerijvanguilik.nl/
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Hieronder een impressie van de barbecue: 

 

 
Een aantal buurtgenoten rond de barbecues, 

wachtend tot het vlees gaar is. 

 

 

 

 
Saté, worstjes, speklapjes, hamburgers… 

 

 

 

 
Een heleboel smaken ijs. Mmm… 

 

 
    Vuurkorf: gezellig!\ 

 
 

Behalve het eten, heel belangrijk, was er dit 

jaar ook weer een bingo, een Superbingo! 

 

 

 

 

 

VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE! 

 

Voorafgaand aan deze bingo werden ook nu 

weer enkele trouwe vrijwilligers in het 

zonnetje, of zo u wilt in de bloemetjes gezet. 

 

Allereerst de familie Kuilman. Van hen mag 

BaBuTi stroom gebruiken voor de 

opslagschuur. 

 

 

 
De familie Kuilman wordt in de 

bloemetjes gezet. 
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Ralleke en Niels Jansen zetten zich al 

jarenlang in voor BaBuTi. Zij helpen bij allerlei 

activiteiten. 

 

 
Ralleke en Niels Jansen krijgen ook een 

pot met prachtige zonnebloemen. 

 

Niels is bovendien een ‘geboren’ 

lotenverkoper voor de Bingo. Hij weet de 

mensen iedere keer opnieuw zover te krijgen, 

dat ze een extra lot kopen. Zelfs de laatste 

lootjes van de avond weet hij nog aan de 

man/vrouw te brengen. 

De Bingo verliep voorspoedig. Er konden vele 

mooie prijzen worden gewonnen. Het geld 

wordt gebruikt voor de BaBuTi-activiteiten. 

 

 
De familie Van der Dussen-van Olst houdt de 
afgeroepen nummers scherp in de gaten….. 

 

 
De jeugd volgt alles geconcentreerd. 
 

 
Bingo! 

 
Lukt het….. 
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Alex Gout van www.autodinges.nl stelde 

ook dit jaar weer een prachtige prijs ter 

beschikking: een mooie set luidsprekers voor 

in de auto. Hartelijk dank, Alex! 

 

 
De hoofdprijs van de Superbingo: een 

mooie set luidsprekers voor in de auto. 

 
AFSCHEID VAN DE STICHTING PHILADELPHIA 

De afgelopen jaren hebben de bewoners en 

hun begeleiders vaak meegedaan aan de 

activiteiten van BaBuTi. Door bezuinigingen in 

de zorg heeft de Stichting er helaas voor 

moeten kiezen om de locatie bij ons in de 

buurt te gaan sluiten. Zowel de bewoners als 

hun begeleiders worden overgeplaatst naar 

andere locaties. Dit is heel sneu voor hen, 

maar ook spijtig voor ons, want je zag hoe ze 

genoten van onze activiteiten. Wij wensen hun 

alle goeds in hun nieuwe locaties. 

 

  

 

 

IN 2014 BESTAAT BABUTI 10 JAAR! 

In mijn inleiding heb ik al geschreven dat er in 

december een extra Algemene 

Ledenvergadering (ALV) komt.  

Het jubileum-jaar mag natuurlijk niet 

onopgemerkt voorbij-gaan. Het Bestuur is 

daarom nu al druk doende om de nieuwe 

activiteitenkalender voor volgend jaar op te 

stellen. Daarin komen alle activiteiten te staan, 

dus ook de bijzondere, waarmee dit 

jubileumjaar een speciale uitstraling zal 

krijgen.  

Er is echter één ‘maar’ en dat is het geld om 

deze extra festiviteiten van te kunnen betalen. 

De extra ALV is dus nodig omdat het bestuur 

volgens het huishoudelijke reglement uw 

toestemming nodig heeft om extra geld op te 

nemen uit haar activiteitenfonds om uit te 

geven aan de bijzondere festiviteiten. Dat kan 

natuurlijk niet uit de normale financiën worden 

betaald. Komt u als lid van de bewo-

nersvereniging dus naar deze extra ALV en 

geef uw toestemming aan het gevraagde 

budget! Omdat dit vermoedelijk de laatste 

nieuwsbrief is van dit jaar is hierin deze 

aankondiging opgenomen. Op de website zal 

op termijn de definitieve uitnodiging met 

agenda verschijnen 

 

UW VRIJWILLIGE BIJDRAGE 

Behalve bovenstaande oproep, doe ik deze 

keer een tweede oproep aan u. In deze 

nieuwsbrief doe ik met enige regelmaat een 

dringend beroep op u om een bijdrage te 

storten van € 10,-- per huishouden! Ik doe 

dit in het besef dat € 10,-- geen gering bedrag 

is. Maar u weet dat het volledige, gedoneerde 

bedrag ten goede komt aan BaBuTi, dus aan 

uzelf en/of uw kinderen. U/zij krijgen hier veel 

voor terug. U hoeft slechts naar deze 

nieuwsbrief te kijken om te zien hoeveel 

geweldige activiteiten het bestuur van BaBuTi 

iedere keer opnieuw ontplooit. Ook ziet u hoe 

uzelf/uw buurtgenoten genieten van deze 

activiteiten. 

Buurtbewoners, help mee om het tweede 

kroonjaar tot een succes te maken! Maak € 

10 over op: ING bank 46.11.229 t.n.v. 

Bewonersvereniging BaBuTi te Zwolle! U 

geniet dubbel als u BaBuTi in het 

komende jaar financieel steunt!  

 

Tot slot: 

 

BaBuTi gaat met haar tijd mee! Sinds enige 

tijd is zij niet alleen via de website te vinden, 

maar ook op Facebook! 

 

 
www.facebook.com/BabutiBewonersvereniging  

 

Neemt u daar eens een kijkje! 

 

Ik hoop dat u ook deze keer weer veel plezier 

beleeft aan het lezen van deze nieuwsbrief en 

dat u gehoor geeft aan onze oproepen. 

Wij hebben uw steun hard nodig! 

http://www.autodinges.nl/
http://www.facebook.com/BabutiBewonersvereniging

