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Nieuwsbrief nummer: 40– 1e kwartaal 2014 
 

Nu u de eerste nieuwsbrief van 2014 in 

handen heeft, is er in de buurt al een 

heleboel gebeurd waar ook in deze 

nieuwsbrief verder aandacht aan wordt 

besteed. U weet al dat het gaat over de 

huizen aan de Ten Busschekamp 10-14. 

2014 is voor BaBuTi bovendien in een 

ander opzicht een bijzonder jaar: ze 

bestaat 10 jaar en dat moet gevierd 

worden. Ook hierover leest u in deze 

nieuwsbrief. 

Verder vindt u informatie over de 

vrijwillige bijdrage voor 2014, de 

activiteitenkalender voor de leuke dingen 

en een terugblik op de Nieuwjaarsbijeen-

komst. 

In februari en maart a.s. vindt ook nog 

een aantal andere activiteiten plaats dat 

belangrijk is voor de buurt en BaBuTi: de 

algemene ledenvergadering en de 

opschoondag. 

Mocht u na lezing van de nieuwsbrief zelf 

nog een inbreng willen hebben, schroomt 

u dan niet om uw hart te luchten via het 

bekende e-mailadres: info@babuti.nl  

 

UITSTAPJE: 

BaBuTi bestaat 10 jaar en dat wil het bestuur 

groots vieren.  

 
 

 

Wie jarig is, trakteert en dus hebben de 

bestuursleden de koppen bij elkaar gestoken 

om een prachtig uitstapje te organiseren. Het 

uitstapje staat gepland voor 10 mei 2014. 

Het doel van het uitstapje wordt 

Avonturenpark Hellendoorn! Dit park is een 

mooi, groot pretpark en is geschikt voor jong 

en oud. Het heeft mooie attracties zoals de 

Wildwaterbaan, de Tornado, het Galjoen, het 

aquaventura slidepark en veel meer. 

 

 

 
BABUTI IS 10 JAAR GEWORDEN. 

 

 

Een voorproefje vindt u op de site van het 

Avonturenpark: www.avonturenpark.nl  

 

 

 
 

Bewonersvereniging BaBuTi: 

Belangenvereniging voor bewoners van de: 

Bastertkamp, de Ten Busschekamp en de 

Timmermeesterslaan 1 – 35 (oneven) 
 

Adres: Ten Busschekamp 7, 8014 ED Zwolle 

Secretariaat: Bastertkamp 30, 8014 EC Zwolle 

Telefoon: 06 - 266 241 42 Email: info@babuti.nl 

KVK nummer: 05077994 

Redactie Nieuwsbrief: Clara Betist 

mailto:info@babuti.nl
http://www.avonturenpark.nl/


 2 
Omdat BaBuTi dit jaar dus 10 jaar bestaat, wil 

het bestuur wat extra’s doen. Dat extra’s 

houdt in dat het bestuur restaurant Jan Steen 

in Heino heeft afgehuurd. Het dolle dagje 

Hellendoorn wordt afgesloten met een 

bourgondische maaltijd. 

 

 
Hellendoorn: Avonturenpark 

 

 
Hellendoorn: Avonturenpark 

 

In restaurant Jan Steen ga je helemaal terug 

in de tijd, maar het eten is helemaal van 

vandaag de dag: www.restaurantjansteen.nl  

 

 
 

 

 
Prima vooruitzicht in restaurant Jan Steen… 

 
De uitnodiging en het inschrijfformulier met de 

deelnamevoorwaarden voor dit dagje uit valt 

binnen een paar weken bij u op de deurmat. 

De inschrijving voor deze prachtige dag loopt 

tot 1 april 2014 (dit is geen aprilgrap). 

 

Het Leger des Heils en de huizen aan de 

Ten Busschekamp 10-14. 

In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen 

dat de bewoners van de Stichting Philadelphia 

hun huizen aan de Ten Busschekamp hebben 

moeten verlaten en dat zij op andere locaties 

nieuwe huisvesting gevonden hebben. 

Voor de buurt begon er toen een verwarrende 

tijd. Er was veel onduidelijkheid over welke 

doelgroep vervolgens in de huizen zou komen 

wonen. Opeens bleken er initiatieven te zijn 

ontplooid door de Gemeente, SWZ en het 

Leger des Heils. Hierbij verzuimden deze 

instanties om alle naastgelegen bewoners op 

de hoogte te stellen, terwijl die er dus direct 

mee te maken krijgen. Die bewoners kwamen 

dus met een groot aantal vragen en opmerkin-

gen aanzetten. Uiteindelijk werd BaBuTi bij de 

besprekingen van de drie genoemde instanties 

betrokken. Dankzij het bestuur van BaBuTi 

werd ook een ruimere kring rond de Ten Bus-

schekamp 10-14 geïnformeerd. Er kwamen 

inloopbijeenkomsten waarin alle partijen en 

ook de bewoners uit de buurt met elkaar van 

gedachten konden wisselen en hun zorgen 

konden uiten. Via extra nieuwsbrieven en via 

de site kunt u alles nalezen wat er de afgelo-

pen maanden is besproken. 

 

Ons bestuurslid John Carelsz heeft het hierna 

volgende stukje geschreven: 

 

“Inmiddels is er al bekend gemaakt via een brief van 

het Leger des Heils en de gemeente Zwolle, dat zij de 

beslissing hebben genomen om de woningen te kopen 

aan de Ten Busschekamp 10-14. Ook hebben ze 

bekend gemaakt, dat er een proefperiode komt van 

anderhalf jaar, waarbij er een contract komt, waarin 

http://www.restaurantjansteen.nl/
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staat dat het Leger des Heils verplicht wordt om de 

woningen weer te verkopen, als de proefperiode niet 

met succes kan worden afgerond. Om dit te bewaken / 

te toetsen, zal er een begeleidingscommissie worden 

samengesteld, die de criteria zal vastleggen en 

daarna zal bewaken en toetsen. Deze commissie zal 

bestaan uit een aantal bestuursleden van de 

bewonersvereniging, een aantal buurtbewoners, het 

Leger des Heils en de gemeente Zwolle. Hoeveel 

bestuursleden en buurtbewoners in deze commissie 

zullen gaan zitten, is nog niet bekend. Mochten er al 

buurtbewoners zijn, die belangstelling hebben om 

zitting te nemen in deze commissie, dan kunnen zij 

zich alvast aanmelden bij BaBuTi via info@babuti.nl 

of bij een van de bestuursleden. Mocht het aantal 

aanmeldingen groter zijn dan het aantal plaatsen dat 

beschikbaar is in deze commissie, dan zullen we een 

bijeenkomst houden met deze belangstellenden  om 

samen te bepalen wie er uiteindelijk in de commissie 

zitting zal gaan nemen. Wanneer dit zal gaan spelen, 

is nog niet bekend. Eerst moet dit besluit nog 

goedgekeurd worden door het college van B & W. 

Pas daarna zal de commissie worden samengesteld.” 

 

BABUTI BESTAAT 10 JAAR 

Hierboven heeft u al kunnen lezen dat BaBuTi 

dit jaar 10 jaar is geworden en dat hier in onze 

buurt veel aandacht aan zal worden besteed. 

We vieren niet alleen het uitstapje op grootse 

wijze, ook in de loop van het komende jaar 

blijf het bestuur van BaBuTi flink uitpakken 

met allerlei festiviteiten en activiteiten. Op dit 

moment is het nog een geheim wat die extra 

activiteiten inhouden. Het enige dat u moet 

doen is de nieuwsbrieven goed lezen! Daar 

kunt u uw voordeel mee doen. 

 

VRIJWILLIGE BIJDRAGE OVER 2014 

Net als de voorgaande jaren vraagt het 

bestuur u weer om een vrijwillige bijdrage te 

leveren aan de buurtvereniging. BaBuTi is 

wettelijk verplicht u dit verzoek te doen om te 

mogen (blijven) bestaan. 

Binnen enkele weken zal er dan ook een 

verzoek tot betaling van de vrijwillige bijdrage 

bij u op de deurmat vallen. Daarbij kan uw 

bewijs van lidmaatschap zitten. Met ingang 

van dit jaar vragen de banken om bij ieder 

overschrijving het IBAN-NUMMER te 

vermelden. Voor de overschrijving van de 

vrijwillige bijdrage wordt het volledige 

nummer: NL58 INGB 0004 6112 29. 
Zoals u in de extra nieuwsbrief over het 

uitstapje op 10 mei kunt lezen, loont het 

ruimschoots de moeite om lid te worden (en te 

blijven) van onze buurtverening. Bent u lid, 

dan betaalt u voor die dag helemaal niets. 

Bent u nog geen lid van BaBuTi, dan is uw 

bijdrage € 25,--! 

 

 

DE ACTIVITEITENKALENDER 2014 

De definitieve activiteitenkalender is inmiddels 

klaar en staat op de internetsite.  

Belangrijke data zijn onder andere: 24 maart 

– Algemene Leden Vergadering; 29 maart – 

‘opschoon-dag’; 16 augustus – Barbecue met 

Bingo. U ontvangt de activiteitenkalender ook 

op papier, tegelijk met het verzoek tot betaling 

van de vrijwillige bijdrage. 

 

TERUGBLIK – NIEUWJAARSBORREL 2014 

Op zaterdagmiddag 4 januari jl. vond bij de 

opslagschuur van de vereniging weer de 

nieuwjaarsborrel plaats. De tent was weer 

opgezet en het vuur brandde gezellig in de 

vuurkorf. De weersomstandigheden waren dit 

jaar heel wat aangenamer dan die van vorig 

jaar toen het flink vroor. Zo’n dertig buurtge-

noten kwamen elkaar ‘gelukkig nieuwjaar’ 

wensen. Onder het genot van een hapje en 

een drankje, er was natuurlijk Glühwein, was 

het een gezellig samenzijn. 

Een geslaagde start van het nieuwe jaar en 

dus zeker voor herhaling vatbaar, gezien de 

gezellige sfeer!  

 

 
Met een hapje en een drankje samen het 

nieuwe jaar inluiden. 

 

 
Bestuurleden, die acte de présence gaven. 
 

mailto:info@babuti.nl
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Ook de jeugd was van de partij. 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014 

Op maandagavond 24 maart a.s. vindt de 

10e Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. 

Ook dit jaar stelt de familie Holkema haar huis 

weer open. Het bestuur hoopt op een grote 

belangstelling, helemaal vanwege ons tweede 

lustrum. Bij deze nieuwsbrief treft u de 

voorlopige agenda aan. Belangrijke agenda-

punten voor de vergadering zijn: de 

begrotingen over 2014 en de afrekeningen 

over 2013. Daarnaast moeten we een beroep 

doen op ons activiteitenfonds om de geplande 

activiteiten in het kader van het 10-jarig 

bestaan te kunnen financieren. U kunt hierover 

NU meepraten. 

Komt dus in groten getale naar de ALV. Het 

gaat u persoonlijk aan! 

 

COLLECTE ORANJECOMMISSIE/SVI 

De afgelopen jaren heeft het bestuur zijn 

uiterste best gedaan om collectanten te 

werven voor deze collecte. De helft van de 

opbrengst kwam tenslotte ten goede aan 

BaBuTi. Er werd zelfs een Iris-bon beschikbaar 

gesteld van € 10,--. Desondanks blijkt er 

onvoldoende respons te zijn op de oproep van 

het bestuur. Helaas heeft het bestuur daarom 

moeten besluiten om te stoppen met 

collecteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ‘OPSCHOONDAG’ OP 29 MAART 2014. 

Ook dit jaar organiseert het bestuur weer de 

traditionele buurtschoonmaakdag. Dit jaar valt 

die op zaterdag 29 maart a.s. Net als 

voorgaande jaren gebeurt deze activiteit in het 

kader van de landelijke ‘opschoondag’. Samen 

met de ROVA en natuurlijk in ons jubileum-

jaar met een groot aantal buurtbewoners 

maken we de buurt weer pico bello schoon.  

 

 
Troep, die we hier niet willen hebben! 

 

Voor de inwendige mens wordt weer gezorgd 

en dat houdt u die dag op de been om flink 

mee op te ruimen. Meld u die dag aan! Vele 

handen maken licht werk. Zo kunnen we een 

mooie zomer ingaan in een schone buurt.  

Meer informatie over de ‘opschoondag’ volgt 

t.z.t. op de website en in flyers die huis-aan-

huis zullen worden verspreid. 

 

 

Gaat u er eens rustig voor zitten met een 

kopje koffie of thee en neem dan alle 

informatie eens tot u. Het komende 

jubileumjaar staat bol van prachtige 

activiteiten, waar uzelf  en/of kinderen aan 

kunnen deelnemen. 

 

Ik hoop dat u gehoor geeft aan onze oproepen, 

want wij hebben uw steun hard nodig! 

 

 


