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Nieuwsbrief nr. 002 – 3de kwartaal 2005 

 

 

Straatspeeldag groot succes! 

 

Op woensdag 1 juni was het dan zover de nationale 

straatspeeldag werd voor de 3de maal in onze wijk 

georganiseerd. Geholpen door het mooie weer, en een 

enthousiast team van vrijwilligers werd het ondanks 

de bescheidener opzet dan in de voor gaande jaren 

weer goed bezocht en door de jeugd gewaardeerd. 

 

 

Slotfeest actie wijkbudgetten 

 

Na afloop van de straatspeeldag 1 juni 2005 had het 

bestuur van Babuti het slotfeest actie wijkbudgetten 

georganiseerd. Zo was het de gehele dag een gezellige 

happening in onze buurt. Onder het genot van een 

hapje en een drankje werd naar een toespraak door 

een enthousiaste wethouder Cnossen de Actie 

wijkbudgetten voor onze buurt afgerond.  

Ook werd op deze dag met medewerking van 

sponsoren voor de eerste maal een verloting 

georganiseerd. Mede dankzij de inzet van onze 

sponsoren en de vrijwilligers was het een topdag voor 

onze buurt. Het bestuur wil hen dan ook hartelijk 

danken voor hun inzet op deze dag. 

 

 

Opbrengst verloting. 

 

Zoals u al kon lezen heeft het Babuti woendag 1 juni 

2005 met succes een verloting gehouden. De 

opbrengst van de verloting is besteed aan een eigen 

partytent van 8 bij 4 meter zodat het huren van een 

dergelijke partytent in de toekomst niet meer op de 

toch al bescheiden begroting drukt. Hierdoor is het in 

de toekomst makkelijker geworden om activiteiten in 

de buurt te organiseren. Er word over de mogelijkheid 

van verhuur van de partytent nagedacht. Meer 

informatie hierover volgt ter zijne tijd. 

 

 

 

 

 

 

Eerste algemene ledenvergadering 

 

27 juni 2005 was de eerste officiële algemene   

ledenvergadering van buurtvereniging BaBuTi. 

Ondanks de wat magere opkomst van de leden 

      Was het toch een vruchtbare avond. 

       

       Op de agenda stonden als belangrijkste punten: 

 

 Voorstel tot indeling nieuw bestuur met 

ingang van deze ALV: 

 

Ard Buning, ten Busschekamp 29 – voorzitter 

Renè Holkema, Bastertkamp 30 – secretaris 

Ronald Wit, ten busschekamp 7 - penningmeester 

Anton Lans, Bastertkamp 15 – Alg. bestuurslid 

Henk Kok, ten Busschekamp 19 –Alg. bestuurslid 

 

Alle voorgestelde kandidaten zijn door de leden 

geaccepteerd en in hun ambt gekozen. 

 

 Voorstel tot benoeming in de 

controlecommissie: 

 

1. Christine van Leeuwen 

2. Heleen Greeve 

 

Ook deze kandidaten werden geaccepteerd. 

Voor verdere info kunt u de notulen nalezen of 

downloaden op onze site. 

______________________________________ 

        Bent u een nieuwe buurtbewoner? 

 

       Meld u dan gratis aan als lid van 

Babuti! 



(b.v. via het strookje aan de achterzijde van deze 

nieuwsbrief) 


