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Afscheid bestuurslid 
 

Anton Lans neemt afscheid van het bestuur. Hij heeft aangeven bij de 

eerstvolgende ALV (op 20 maart) te willen stoppen met zijn taken als 

bestuurslid van BaBuTi.  

 

Anton is sinds de oprichting van de vereniging in 2004 actief als bestuurslid. 

Het bestuur vindt het erg jammer maar respecteert zijn besluit uiteraard.  Hij is 

al die jaren een waardevol lid geweest van het bestuur. Hij heeft aangegeven 

nog wel beschikbaar te willen zijn bij activiteiten daar waar nodig indien 

beschikbaar.  
 

 

 

Vacature bestuurslid 
 

Als gevolg van het stoppen van Anton heeft het bestuur van BaBuTi 

dus per 20 maart as een vacature. Antons taak was penningmeester, 

maar de taken kunnen/zullen eventueel opnieuw worden verdeeld.   

 

Wij zijn een enthousiast bestuur die ongeveer 6 tot maximaal 10  maal 

per jaar vergadert en dus meedoet aan alle activiteiten samen met de 

andere vrijwilligers uit de buurt. 

 

Lijkt dit je wat, of wil je meer informatie? Laat dit dan even weten aan 

één van de bestuursleden of stuur een mailtje naar info@babuti.nl. 

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering – ALV 20-03-2017 
 

U bent van harte welkom bij de ALV op 20 maart. Uw komst wordt 

zeer op prijs gesteld. Denk mee over de toekomst van uw buurt. 

 

In bijlage de voorlopige agenda. De termijn van John en Jet verlopen, 

maar zij zijn wederom beschikbaar. Anton is aftredend en dus niet meer 

beschikbaar. 

Bewonersvereniging BaBuTi is de belangenvereniging voor de 

bewoners van de Bastertkamp, de Ten Busschekamp en de 

Timmermeesterslaan 1-35 (oneven) in Zwolle 
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Activiteiten 2017 
 

Een nieuw jaar met nieuwe activiteiten!  

In de bijlage onze activiteitenkalender voor 2017. 

 

UITGELICHT: 

 

Nationale Buitenspeeldag woensdag 14 juni 2017 

 

Sinds 1994 wordt er in Nederland elk jaar een Nationale 

Buitenspeeldag gehouden (tweede woensdag in juni). Op die dag 

worden overal in ons land straten afgesloten voor verkeer, zodat 

kinderen er zonder gevaar naar hartenlust kunnen spelen. 

 

De dag is een echte actiedag met spandoeken, folders, ouders en natuurlijk veel spelende kinderen op 

straat. Door het afsluiten van de straten wordt de aandacht gevraagd van omwonenden, de gemeente en 

voorbijgangers. Elke straat, buurt of school kan meedoen om zo de eigen omgeving veiliger en 

kindvriendelijker te maken. 

 

De Nationale Buitenspeeldag vraagt op een speelse manier aandacht voor een kindvriendelijke 

inrichting van buurten en straten. De actie doet een beroep op buurtbewoners en voorbijgangers om 

hun verkeersgedrag onder de loep te nemen. De actiecomités nodigen vertegenwoordigers van de 

gemeente uit om bij de actie aanwezig te zijn. De gemeente kan zo op een directe manier in gesprek 

komen met kinderen en ouders uit een buurt of straat. De problemen die kinderen en ouders in hun 

buurt of straat ervaren, kunnen dan besproken worden en er kunnen oplossingen en ideeën 

aangedragen worden. 

 

Op de buitenspeeldag willen we dit jaar de buurtkinderen ook de gelegenheid geven om een 

kleedjesmarkt te houden.  
 

 

Opschoondag 25 maart 
 

Leef jij ook prettiger in een schone buurt? Vind je het leuk en 

belangrijk om je daar voor in te zetten, samen met je buren?! 

 

Op 25 maart is weer de Opschoondag. We proberen dit jaar samen 

met de ROVA de buurt extra schoon te vegen. Daarnaast willen 

we uiteraard met zo veel mogelijk buurtgenoten de buurt 

schoonmaken en alle rotzooi uit de struiken etc. halen.   

 

In een schone buurt voelen mensen zich veiliger en prettiger. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller 

het gaat. En vaak is het ook erg gezellig! Daarna is er uiteraard weer soep en broodjes bij de BaBuTi-

schuur! 
 

 

WhatsApp groep BaBuTi 
 

Al enkele jaren hebben we met een groot 

aantal buurtgenoten een WhatsApp groep. 

Deze groep was bedoeld voor het alarmering 

bij calamiteiten (inbraak, brand, ongure 

typen, etc.). Buurtpreventie dus. 
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Bij de laatste Buurt BBQ hebben we een enquête gehouden of het wenselijk was om berichten hier op 

de plaatsen m.b.t. activiteiten. Hier werd in ruime mate positief op gereageerd. 

 

Met ingang van dit jaar gaan we dan ook vanuit het bestuur op deze WhatsApp groep van BaBuTi af 

en toe berichten plaatsen over de activiteiten van BaBuTi. Bedoeling is om maximaal 2 berichten per 

activiteit te plaatsen. Ook denken we na om de groep een andere naam te geven. Suggesties zijn 

welkom. 

 

Let op: “gezellige praat” op deze WhatsApp groep blijft ongewenst en kan in uiterst geval leiden tot 

verwijdering uit de groep. 

 

Wil je ook graag toegevoegd worden aan deze groep? Stuur dan even een berichtje naar 06-26624142. 

Vergeet niet ook uw naam te vermelden! 

 

Nieuwjaarsborrel 7 januari 
 

De eerste activiteit van dit naar is alweer achter 

ons. De nieuwjaarsborrel op 7 januari was dit 

jaar lekker druk bezocht door buurtgenoten.  

 

Onder het genot van een drankje en een hapje 

(er waren dit jaar ook weer bitterballen!) was er 

de gelegenheid elkaar een goed nieuwjaar te 

wensen en gezellig bij te praten.  

 

Mede dankzij het vuur in de vuurkorf was het 

gelukkig ook niet al te koud. Alleen nog een 

beetje glad. 

 

Kerstverlichting Kerst 2016 
 

In 2015 is het bestuur van BaBuTi begonnen met het vernieuwen van de kerstverlichting, en is nieuwe 

verlichting aangeschaft. Dit waren twee lichtjes-bomen (geplaatst aan de ingang van de Bastertkamp 

en ten Busschekamp), en twee kerststerren. Uit reacties van buurtgenoten bleek dat niet iedereen deze 

sterren goed herkende als zijnde van de vereniging. Dat is natuurlijk jammer, en daarom is het bestuur 

eind 2016 weer op zoek gegaan naar verdere uitbreiding van het assortiment.  

 

Er zijn vier grote verlichtte kersklokken gekocht, en deze zijn op verschillende plaatsen in de buurt 

opgehangen. De aankoop van dit jaar viel goed in de smaak bij de buurtgenoten, en na de 

jaarwisseling zijn er in de uitverkoop nog twee extra klokken aangeschaft. Volgend jaar kunnen we er 

dus zes gebruiken! 
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BaBuTi Buurt BBQ en Bingo 
 

Afgelopen zomer hebben we op de laatste 

zaterdag van de vakantie weer genoten van 

een gezamenlijke  

BaBuTi Buurt BBQ en Bingo. Sommige 

buurtgenoten kwamen net uit de auto 

stappen van hun zomervakantie met gezin en 

konden zo aanschuiven aan de lange gedekte 

tafels in de party tenten.  

 

Jong en oud heeft genoten van de salades 

van Trees, het vlees van de slager en goede 

sfeer. Voor de kinderen is er elk jaar de 

keuze mogelijk voor een kindermenu; patatjes met een snack. 

 

De gezelligheid ging nog lang door toen de BaBuTi 

Bingo begon. Vaste prik aan het einde van de 

maaltijd. Iedereen zat klaar met zijn vele velletjes 

Bingo kaarten, die door Niels netjes aan de man 

waren gebracht. Anton en Jet hebben goed samen 

gewerkt en zo werden alle nummers een voor een 

door de microfoon geroepen.  

 

Als je foute bingo had, moest je een liedje zingen. 

Dit werd sportief door de deelnemers opgepakt en 

zo ontstond er een vrolijke toestand, waarin 

allerlei grappige liedjes door de tent schalden. 

 

 

Helaas was er een fikse onweersbui op komst, 

waardoor tegen einde van de Bingo het tempo flink 

opgevoerd moest worden, zodat iedereen op tijd naar 

huis kon en één en ander al voor de bui opgeruimd 

kon worden. 

 

 

De avond gaf gelegenheid om vakantieverhalen te 

delen en samen de zomer nog even te vieren, 

voordat de scholen weer begonnen en de vakantie 

toch echt afgelopen was. Zoals gezegd: jong en 

oud hebben genoten. Een echte aanrader voor het 

komende jaar, want die zit er al weer aan te 

komen. Houd je activiteitenkalender in de gaten! 
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Jaarlijkse vrijwillige bijdrage 
 

Elk jaar organiseert BaBuTi leuke activiteiten voor jong en oud. Het 

bestuur regelt dit allemaal vrijwillig en zet zich graag in voor een gezellige 

en leefbare buurt. Als vereniging hebben we uw bijdrage hard nodig.  

 

Met deze nieuwsbrief vallen ook weer de verzoeken tot betaling van de 

jaarlijkse vrijwillige bijdrage in de bus, samen met de ledenpasjes.  

 

10 euro is niet veel... Meer mag altijd. Bedankt! 
 

 

Stand van zaken Leger de Heils 
 

Onze voorzitter (John) wil u graag informeren met betrekking tot de laatste stand 

van zaken met betrekking tot de huizen van het leger des heils en de 

begeleidingscommissie.  
 

 

“De laatste keer dat we jullie op de hoogte brachten over de stand van zaken, 

werd vermeld, dat de nachtwakers dienst over zou gaan een bewakingsdienst. 

Deze zou onverwacht controles uitvoeren en komen, wanneer er calamiteiten zijn. Sinds deze wijziging 

is het aantal overlast meldingen toegenomen (voornamelijk in de zomermaanden). N.a.v. de 

toenemende overlast heeft BaBuTi een brief gestuurd naar het LDH en heeft hiermee hun zorgen geuit. 

Deze brief en de situatie is uitvoerig besproken in de begeleidingscommissie. Het LDH is daarop met 

een aantal voorstellen gekomen, om te proberen om de overlast weer terug te dringen. Het gaat hierbij 

om zichtbare en onzichtbare maatregelen. Een zichtbare maatregel is het plaatsen van camera’s bij 

alle ingangen, welke reeds geïnstalleerd zijn. Het LDH hoopt op deze manier beter zicht te hebben wie 

er binnen komen, als er geen begeleiding aanwezig is. In de komende maanden gaat de 

begeleidingscommissie monitoren of deze maatregelen helpen om de overlast te minimaliseren. In de 

komende periode zal de begeleidingscommissie ook een verslag maken met hun bevindingen en 

daarmee een advies uitbrengen richting de gemeenteraad. Deze zal dan beslissen of het project ‘Fast 

Forward’ door gaat of dat de vergunning wordt ingetrokken.” 


