
 
 

 

Kort nieuws:  
 

Projectcommissie SWZ 

 

Zoals u in een eerdere nieuwsbrief al heeft 

kunnen lezen start SWZ met een 

onderhoudsproject waarbij ook de huur-

woningen in de Bastertkamp, Timmer-

meesterslaan  en de Ten Busschekamp 

betrokken zijn. Het gaat hierbij om het 

vernieuwen van de keuken, toilet en de 

douche. Om de bewoners een stem in de 

gang van zaken te geven heeft SWZ een zo 

genaamde projectgroep in het leven 

geroepen. De projectgroep bestaat uit 

mensen van SWZ, de aannemer, de 

opzichter en voor ons het belangrijkste een 

aantal bewoners uit de wijken. Omdat wij 

van BaBuTi het onze taak vonden om uw 

belangen te behartigen hebben zich ook 

twee van onze bestuursleden aangesloten 

bij deze projectcommissie namelijk de 

overbekende Ronald Wit en Henk Kok. 

 

U zult binnenkort een informatie boekje 

van de SWZ in uw brievenbus krijgen, 

hierin staan naast alle feiten over de 

werkzaamheden ook de namen en 

telefoonnummers van alle commissieleden 

ook het adres van de uiteindelijke 

modelwoning waarin een showopstelling 

staat van het geen u kunt verwachten dan 

wel kiezen. U ontvangt dan ook een 

uitnodiging voor een opendag van deze 

modelwoning. 

 

Extra beukenhaag Bastertkamp 

 

Babuti is al weer enige tijd met de 

gemeente in overleg inzake een extra 

beukenhaag het grindpad / trapveld aan de 

bastertkamp.Het gaat hierbij om een 

nasleep van actie wijkbudgetten 1. Er is nu 

met de Gemeent Zwolle overeengekomen 

dat deze beukenhaag er spoedig zal komen. 

Vernieuwing van de speeltuinen. 

 

Eindelijk hebben we een wat duidelijker 

toezegging van de gemeente Zwolle 

omtrent de renovatie van onze buurt 

speeltuinen. Dit najaar zal de start worden 

gemaakt met de besprekingen en het 

ontwerp van de speeltuinen waarin BaBuTi 

ook wordt betrokken. Afhankelijk van het 

verloop hiervan zal nog in 2006 of in 2007 

met de bouw worden gestart. 

 

Herinrichting pleintje Ten Busschekamp 

 

De omgeving tussen de Bastertkamp en 

Ten Busschekamp 12, 14 en 19 zal op 

termijn opnieuw worden gereconstrueerd. 

Er zijn al een aantal bomen verwijderd 

maar het is echter wel de bedoeling dat het 

aantal bomen gehandhaafd blijft, het geen 

kan inhouden dat de bomen op een andere 

plaats komen. Ook word gekeken of er een 

ander type boom kan worden geplaatst. 

 

Nieuwe tafels en stoelen. 

 

De aanvraag van Babuti in het kader 

Premie op actie is gehonoreerd, het geen 

inhoud dat wij maar liefs 115 klapstoelen, 

8 grote tafels en 5 statafels mochten 

aanschaffen. De gemeente stelde wel als 

voorwaarde dat wij deze tafels en stoelen 

tegen een beperkte vergoeding ook ter 

beschikking van andere verenigingen, en 

dat is natuurlijk geen probleem. 

 

Babuti doet niet mee aan actie 

wijkbudgetten 2 

 

De agenda`s van de Babuti bestuursleden 

staan over vol, er lijkt weinig animo in de 

buurt te zijn en er zijn een aantal nieuwe 

buurtverenigingen in zuid die ook een kans 



moeten hebben: Dit zijn allemaal de 

redenen die het bestuur tot het besluit 

hebben doen komen om actie 

wijkbudgetten 2 te laten lopen, maar geen 

nood! We zijn er van overtuigd dat we in 

overleg met de Gemeente Zwolle en SWZ 

onze actiepunten zoals de slechte 

bestrating en verlichting van de 

gangpoortjes / stegen ook zo wel tot een 

goed einde kunnen brengen, we weten 

inmiddels redelijk de weg te vinden… 

 

Geplande WK activiteiten gaan niet 

door! 

 

Tijdens de BBQ van vorig jaar waren er 

spontaan plannen ontstaan om de 

wedstrijden van Oranje tijdens het WK 

gezamenlijk te bekijken in de feesttent. 

Maar helaas zal dit door de gemeente niet 

worden toegestaan, ook zal er in het kader 

van auteursrechten streng worden 

opgetreden en de huur van een beamer 

bleek een kostbare zaak. Dus….. een mooi 

plan, een goed idee helaas de kop 

omgedraaid door bureaucratie!  

 

Leden voordeel Ponypark Slagharen. 

 

Bij deze nieuwsbrief vinden de leden van 

Babuti een kortingskaart voor het 

Ponypark Slagharen. De kaarten zijn na 

bemiddeling van René Holkema aan 

Babuti ter beschikking gesteld. Er zijn nog 

enkele extra kortingskaarten voor nieuwe 

leden te verkrijgen. U kunt dus ook als 

nieuw lid van BaBuTi gelijk al profiteren. 

 

10% Ledenkorting bij Evenementen 

verhuur Zwolle. 

 

Heeft u binnenkort iets te vieren ? 

Verwacht u een Baby of staat Sara / 

Abraham binnenkort bij u op de stoep? 

Op vertoon van uw BaBuTi ledenpas krijgt 

u nu bij Evenementen verhuur Zwolle 

maar liefs 10% korting op de huur van o.a. 

springkussens, geboorteborden, Sara of 

Abraham. Maar ook op feesttenten, 

discoverlichting en dergelijk. En dat terwijl 

Evenementen verhuur Zwolle al de 

goedkoopste in zijn soort is! Je kunt voor 

verdere informatie contact opnemen met: 

 

 

Evenementen verhuur Zwolle 

Gouveneurslaan 16 – 8016 BK 

Telefoon: 038 – 4606127 

Word dus ook een Babuti – lid!  

 

Boxen cadeau gekregen! 

 

Buurman en BaBuTi lid Johannes v.d. 

Vegt vond het maar niks, de boxen 

waarmee BaBuTi de nieuwjaarsreceptie 

van muziek voorzag. En omdat hij wist dat 

een collega van hem nog een mooi setje 

boxen overhad die daar alleen maar 

stonden weg te stoffen heeft Johannes 

spontaan geregeld dat BaBuTi deze boxen 

kon krijgen, zomaar cadeau! Namens 

BaBuTi, Dank je wel Johannes aan zulke 

meedenkers hebben we wat! 

 

We krijgen een eigen pannakooi! 

 

 
Is het geen plaatje?! 

 

Het leek wel of we steeds tegen een muur 

van onwil aan liepen als we probeerden om 

de pannakooi van Rezet te lenen. En het 

slimste is nog het is de enige in de regio. 

Als bestuur van BaBuTi waren wij niet van 

plan omdat iedere keer te slikken en dus 

werden de mogelijkheden onderzocht om 

dit in het vervolg te voorkomen en er bleek 

maar 1 oplossing mogelijk. Er moest een 

eigen pannakooi komen! Maar zo`n 

(opblaasbare) pannakooi is duur en dus 

werd voorzitter Ard Buning op fondsen 

jacht gestuurd en Henk Kok kreeg het 

verzoek om te kijken of hij net zoveel 

korting in de wacht kon slepen als bij het 

springkussen. En …… de heren konden al 

snel melden dat hun missie was geslaagd!  



De opblaasbare pannakooi die normaal 

rond de €3300,- euro kost zal uiteindelijk 

worden geleverd voor slechts € 2500,-.  

 
Dit bedrag zal ons volledig worden 

vergoed door het NFSG waarvoor 

natuurlijk onze hartelijke dank! 

 

 

Wie maakt de mooiste WK tuin? 

 

Daar onze oorspronkelijke WK plannen 

geen doorgang kunnen vinden hebben we 

iets nieuws verzonnen.  

Wie in de week voorafgaande aan het 

WK zijn tuin/huis het mooist/origineelst 

in het WK-oranje versiert maakt kans 

op een tuin verlichtingsset ter waarde 

van € 50,00! 
Babuti bestuursleden zijn uitgezonderd van 

deelname en een onafhankelijke jury zal de 

winnende tuin kiezen.  

In de week van 11 tot 17 juni bepaalt de 

jury de winnaar welke meteen de prijs 

zal ontvangen. Deze zal dan in de 

eerstvolgende nieuwsbrief 

bekendgemaakt worden! 

 

31 Mei Nationale Straat speelmiddag. 

 

Natuurlijk organiseert BaBuTi ook dit jaar 

weer de Nationale Straatspeelmiddag in uw 

buurt. We hebben weer van alles voor u 

geregeld: Pannakooi, Megatrampoline, 

springkussen, oud hollandse spelletjes kort 

om te veel om op te noemen. Aansluitend 

organiseren wij een Italiaanse avond, met 

diverse Pasta`s, Piza, Lasnga en natuurlijk 

een wijntje, biertje colaatje noem maar op! 

Voor Babuti leden is het eten gratis op 

vertoon van hun pas, niet leden betalen 

het schamele bedrag van € 2,00 voor 

volwassene en € 1,00 voor de kids. 

 

En….. nog steeds geen reden om lid te 

worden? 

 

Verloting op de Italiaanse Avond. 

 

Net als in het voorgaande jaar organiseert 

Babuti weer een geweldige verloting met 

spectaculaire prijzen! De loten zijn dit jaar 

iets duurder (€ 1,50), maar daar zijn de te 

winnen prijzen ook naar. Wat kunt u 

winnen onder andere? 

 

De hoofdprijs: een Portable  DVD speler! 

2de Prijs:  Een Prepaid  GSM set! 

 

En natuurlijk nog vele andere prijzen! 

 

De loten zijn een week van te voren te 

koop bij René Holkema & Ronald Wit. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Zie ook de laatste pagina’s van deze 

nieuwsbrief voor meer info over de 

straatspeeldag. 


