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Buurt BBQ groot succes! 

De buurt BBQ welke Babuti zaterdag 

3 september j.l. voor het eerst 

organiseerde was met ruim 100 

verkochte schotels een groot 

succes. Veel buurtbewoners 

kwamen even langs om een kijkje te 

nemen. De zweer was gezellig en 

gemoedelijk, het deed ons als 

organisatie dan ook goed om  

te zien dat ons doel om de 

buurtbewoners dichter bij elkaar te 

brengen is geslaagd. 

Voor foto’s verwijzen wij u graag 

naar onze site: 

http://members,home.nl/babuti/. 

Voor de organisatie vergde deze 

BBQ veel voorbereiding maar wij 

geven graag een jaarlijks vervolg 

aan deze BBQ, U ook? 

 

 

 

Speelmiddag 3 september. 

Ook op zaterdag 3 september 

organiseerde Babuti de inmiddels 

traditionele vakantie speelmiddag 

met als doel om de sleur van de 

lange zomervakantie voor de 

jongste wijkbewoners te door 

breken. Helaas bleef de opkomst dit 

jaar achter in vergelijking met voor 

gaande jaren. Gelukkig trok de 

belangstelling aan het eindt van de 

middag nog iets aan. Het bestuur 

denkt na over een andere opzet dan 

wel een ander tijdstip voor deze 

middag (b.v. andere  dag dan de bbq). 

 

 

 

 

Nieuwjaars receptie 2006. 

 

Het bestuur van Babuti had in de 

week tussen de kerstdagen en 

de jaarwisseling graag een 

feestelijke bijeenkomst willen 

organiseren maar door de 

krappe kas en de tijdsdruk  voor 

de bestuursleden gaat dat dit 

jaar nog niet lukken. In plaats 

hiervan is er zaterdagavond 7 

januari 2006 van 17:00 T/M 

20:00 een simpele nieuwjaars-

receptie. Deze zal plaatsvinden 

in de feesttent welke geplaatst 

word bij stichting Philadelphia 

in de ten Busschekamp, 

komt u ook? 
 

 

 

Actie wijkbudgetten krijgt een 

vervolg. 

Het resultaat van de experi-

mentele actie wijkbudgetten 

van de gemeente Zwolle 

waarvan Babuti de grootste 

winnaar was word door de 

gemeente als dusdanig positief 

ervaren dat men besloten heeft 

om door te gaan met dit project. 

De bedoeling van dit project is 

buurtbewoners meer te 

betrekken bij het geen er in hun 

wijk gebeurd. In februari / 

maart 2006 zal de gemeente de 

wijken kiezen die mee mogen 

doen en de hoogte van het 

beschikbare budget vast 

stellen. 

 

     



 

 

Modernisering Gerenpark. 

De gemeente is begonnen met de 

renovatie van het Gerenpark. In 

het park komen nieuwe 

speeltoestellen en de 

trapvelden zullen worden 

voorzien van een drainage 

systeem en nieuw gras. 

Hierdoor zullen de velden ook 

bij nat weer bespeelbaar zijn. 

Tevens word zowel het groen 

en de brug grondig 

onderhanden genomen. Naar 

verwachting is de klus begin 

december 2005 geklaard. 

 

Babuti enquête. 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u 

enquêteformulieren waarvan 

wij hopen dat u deze wilt 

invullen zodat wij inzicht 

kunnen krijgen in wat er in de 

wijk leeft. 

Op deze manier kunnen wij u ook 

in de toekomst maximaal van 

dienst zijn. 

 

Aktie`s t.b.v. Babuti kas. 

Op de agenda van 2006 staan  

nu reeds veel activiteiten, 

activiteiten die veel geld 

kosten. Geld dat Babuti zelf 

niet heeft, daarom willen wij in 

de eerste week van december 

2005 de wijk rond om 

speculaasbrokken en 

banketstaven verkopen, steunt 

u ons? 

 

Herinrichting speelplaatsen 

2006. 

De gemeente heeft Babuti toe 

gezegd om in de loop van 2006 

een begin te maken met de 

herinrichting met de 

speelplaatsen in onze buurt, 

Babuti zal hierbij namens u 

serieuze betrokken zijn. 

Uitgangspunt hierbij zijn de 

plannen voor de herinrichting 

zoals Babuti die voor de actie 

wijkbudgetten had ingediend en 

de resultaten van de 

bijgevoegde enquête. Het is dus  

 

 

 

van groot belang om deze 

ingevuld bij ons in te leveren.  

 

Wist U Dat?? 

In onze wijk wonen ouders van 

kinderen met een lichamelijke 

handicap of geestelijke 

ontwikkeling achterstand 

zoals ADHD & autisme maar ook 

veel leerlingen van een ZMOK 

school. Deze kinderen brengen 

vaak veel extra kosten met zich 

mee, kosten die u als ouder niet 

altijd zelf kunt betalen. Voor 

deze kinderen tussen 3 & 17 jr. 

heeft de overheid TOG in het 

leven geroepen of wel 

Tegemoetkoming onderhouds - 

kosten thuiswonende kinderen. 

Als u hier recht op heeft krijgt 

u een toeslag op uw 

kinderbijslag. Meer weten? 

Neem contact op met de: 

 

Sociale verzekeringsbank 

Groningen  

telefoonnummer: 050 – 316 

9000 

 

 

 

 

Sinterklaas in de wijk.        

Zaterdag 26 november ’05 zal 

Sinterklaas Zwolle – Zuid weer 

bezoeken. De Sint komt om 9: 

45uur aan in het winkelcentrum 

aan de v./ d. Capellenstraat. Hij 

maakt hier een rond gang door 

het winkelcentrum, daarna gaat 

de Sint ter paard om in een 

optocht door de wijk te 

trekken. Deze optocht start op 

het parkeerterrein bij de 

Jozefkerk en eindigt bij het 

winkelcentrum aan de 

Sellekamp. ’s Middags is er in 

het wijkcentrum Gerenlanden 

programma waar ook de Sint 

aanwezig zal zijn. De zaal gaat 

open om 13:30uur en het feest 

begint om 14:00uur. Veel 

plezier! 

 


