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Nummer: 47– 2e kwartaal 2016 
 

Een nieuwe redactie 
 

Als redactrice van de nieuwsbrief van BaBuTi 

neem ik het stokje over van Clara Betist. Clara 

heeft zich jaren lang ingezet om u van nieuws 

uit de buurt te voorzien. Het bestuur wil haar 

heel hartelijk danken voor haar inzet en moeite 

die zij de afgelopen jaren heeft gedaan voor 

BaBuTi. 

 
 

Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Hanneke 

van der Vegt. Ik ben getrouwd  met Johannes 

(algemeen bestuurslid BaBuTi) en samen met 

onze kinderen wonen wij aan de Ten 

Busschekamp. 

 

In het dagelijks leven ben ik ergotherapeut en 

eigenaar van mijn eigen praktijk Habito. Op de 

school van onze kinderen ben ik 

bibliotheekouder. Ik houd veel van taal en 

daarom heb ik deze taak met veel plezier op 

mij genomen. 

 

 
 
 

 
 

 

Plantjesdag 16 april een succes! 
 

Zaterdag 16 april organiseerde 

bewonersvereniging BaBuTi voor de eerste keer 

een plantjesdag! 

 

Dit was in plaats van de jaarlijkse 

opschoondag. De buurt is in de loop van de 

jaren al behoorlijk schoon geworden en er ligt 

steeds minder troep in de bosjes. 

 

 
Voor 

 

Daarnaast was er uit de buurt al een oproep 

gekomen om de perkjes om de bomen van 

plantjes te voorzien omdat de gemeente hier 

door bezuinigingen mee is gestopt. 

 

 
Aan het werk 

 

Bewonersvereniging BaBuTi 

Belangenvereniging voor bewoners van de 

Bastertkamp, Ten Busschekamp en 

Timmermeesterslaan 1 – 35 (oneven) 

 

Voorzitter: Ten Busschekamp 27, 8014 ED 

Zwolle 

Secretariaat: Bastertkamp 30, 8014 EC Zwolle 

Telefoon: 06 -26 62 41 42  

E-mail: info@babuti.nl   

Website: www.babuti.nl  

KVK nummer: 05077994 

 

Redactie Nieuwsbrief: Hanneke van der Vegt 
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Idee is om dit nu jaarlijks wisselend te doen 

(ene jaar plantjes dag, andere jaar 

opschoondag).  

 

 
Het resultaat 

 

Veel perkjes door de buurt heen zijn van 

planten voorzien en is het onkruid weggehaald.  

Het was een erg leuke dag en het resultaat is 

een gezellige buurt. 

 

 

Slagharen 
 

 
 

Op zaterdag 14 mei jl. zijn we met BaBuTi naar 

attractiepark Slagharen geweest. Er hadden 

zich een leuk aantal van 40 buurtgenoten 

aangemeld voor dit gezamenlijke dagje uit.  

 

 
Groepsfoto 

 

We verzamelden ons om 09.00 uur elk in onze 

eigen auto aan de Timmermeesterslaan.  

 

 
 

Veel buurtgenoten zochten elkaar in het park 

weer op het hebben de hele dag met elkaar 

opgetrokken. 

 

Ondanks het soms wat koude weer hebben jong 

en oud zich goed vermaakt. Er was voor elk wat 

wils. Terwijl de durfals zich in de Thunder Loop 

(achtbaan) keer op keer vermaakten, zaten de 

ouderen gezellig op het terras koffie met elkaar 

te drinken.  

 

 
 

The Big Wheel bood een prachtig uitzicht over 

de omgeving. Ook waagden enkele 

buurtgenoten zich in de Free Fall. Aan wie dat 

niet goed was besteed, was het ook genieten, 

want de gezichten spraken boekdelen. 

 

Al met al was het een heel gezellige dag! 

 

Buitenspeelmiddag 
 

 
 

De buitenspeeldag vond dit jaar plaats op 

woensdag 8 juni. Het weer zat mee, het was 

zonnig met een fris windje!  

 

De kinderen uit de buurt kwamen in grote 

getale met eventuele vriendjes en 

vriendinnetjes om te springen, te spelen, een 

zakje chips te eten of een kleine verrassing te 

grabbelen.  
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Buurvrouw Tina was weer aanwezig om de 

kinderen te schminken, ook dat blijft een zeer 

populair onderdeel. 

 

 
 

De trampoline was dit jaar niet opgezet, maar 

wel was er dit jaar een heuse 

suikerspinmachine. De kinderen hebben 

genoten van deze mierzoete lekkernij!   

 

 
 

De vaders en moeders werden welkom geheten 

met een bakje koffie/thee en maakten een 

praatje met andere ouders. Zo kwam de 

middag nog beter tot zijn doel: Onderlinge 

contacten verbeteren in de buurt.  
 

Vanuit de pers was er ook interesse voor de 

buitenspeeldag. Zowel Radio Zoo als RTV Oost 

had een verslaggever gestuurd om opnames te 

maken.  

 

Hier kun je het terugkijken:  

https://youtu.be/R9ZgKMCbGsY?t=44s 

 

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde 

middag met een opkomst van ruim 50 

kinderen, fijn! Vanuit het bestuur een extra 

bedankje aan de vrijwilligers die hielpen bij het 

opzetten en afbreken van de spelen. Klaas, 

Stefan, Wouter en vrienden: hartelijk dank voor 

jullie inzet, top!! 

 

 
 

BaBuTi Enquête 

 
Begin dit jaar is de BaBuTi Buurt enquête 

gehouden. Daar was een kleine prijs (een VVV 

bon) aan verbonden. Deze is in april uitgereikt 

aan Tina Leussink.  

 

 
 

Bestuursleden Jet van Olst en Johannes van der 

Vegt hebben deze aan haar uitgereikt. 

 

Zij heeft het geld uitgegeven aan plantjes 

welke zij weer heeft gebruikt voor de 

plantjesdag! 

 

Ook alle andere buurtbewoners die de enquête 

hebben ingevuld: hartelijk dank! De uitslag is te 

vinden op de BaBuTi website. 

 

 

 
BaBuTi Buurt BBQ en Bingo 
 

27 augustus is weer de jaarlijkse BBQ en Bingo. 

Vanaf 18.00 uur. Inschrijfformulieren zijn 

inmiddels verspreid en ook via de website te 

verkrijgen. Inschrijven kan vooralsnog tot 5 

augustus.  

 

We hopen weer een grote opkomst  

zoals ieder jaar.  
 

Ook de Bingo belooft weer spectaculair te 

worden. Aanmelden kan ook via de mail. Dan 

moet je een mail sturen naar 

info@babuti.nl met opgaaf van naam, adres en 

lidnummer en het aantal gewenste schotels. De 

schotelbonnen worden dan thuisbezorgd.  
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