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Nieuwsbrief 
Nieuwsbrief nummer 11- 2de kwartaal 2006 

 

Straat speelmiddag 
Natuurlijk organiseerde Babuti jaar weer de straatspeelmiddag. 

Naast het springkussen konden we dit jaar gelukkig beschikken  

Over de Pannakooi van Rezet / Travers, hiervoor natuurlijk onze 

hartelijke dank. De firma Willem Ruitenberg stelde een gave 

Mega Trampoline ter beschikking en S.V.I  stelde ons haar oud 

Hollandse spellen ter beschikking. Verder was er een draaiorgel 

waarvan SWZ de kosten voor haar rekening nam en de Stichting 

Dieren Ambulance Zwolle was met hun nieuwste aanwinsten  

van de partij. Wij willen hen allen hartelijk bedanken voor hun  

steun en inzet deze middag. Natuurlijk hadden we deze middag 

niet kunnen organiseren zonder de steun van onze vrijwilligers. 

Ook aan hen zeggen wij weer dank u wel voor uw inzet, want  

dat wij mensen zoals u nodig zijn bewees zich deze middag maar 

eens weer. Door een te kort aan vrijwilligers konden wij helaas 

niet alles zo laten verlopen als wij graag wilden. De jeugd heeft 

van dit alles weinig mee gekregen en zich kostelijk vermaakt. 

Naast de trampoline, springkussen en de pannakooi was het  

schminken ook weer razend populair. 

 

Geluid straatspeelmiddag / Verloting 
Gedurende de dag en met name tijdens verloting begon het 

beschamende kwaliteit van het geluid hinderlijk te worden. 

Nader onderzoek maakte duidelijk dat waarschijnlijk één van de  

kinderen een blikje frisdrank op de versterker had geleegd  

waardoor er sluiting in de versterker en de ontvanger van de  

draadloze microfoon is ontstaan. Dit soort dingen gebeuren  

helaas, wij hopen alleen dat u begrijpt dat wij van BaBuTi er van 

te voren al het mogelijke aan hebben gedaan om u van goed  

geluid te voorzien. U moet zich realiseren dat deze installatie  

privé eigendom is van een BaBuTi bestuurslid die dit kosteloos  

voor u inzet. 

 

Italiaanse avond 
Aansluitend aan de straat speelmiddag was er dit jaar een  

Italiaanse avond georganiseerd. Maar liefs 125 buurtbewoners 

kwamen genieten van een hapje, drankje en een spectaculaire  

verloting waarbij hoofdprijzen als een portable dvd-speler, een  

GSM, een zonnebank en een dameshorloge werden verloot.  

Tevens waren er dit jaar enkele genodigden zoals Harry Boeve  

namens SWZ, Wim Mensink en Anneke Valkema van het  

Wijk Service Punt en een tweetal mensen van fonds Hervormd  

 

 

 

 



Weeshuis. Zij waren en zijn enkele van de vele belangrijke partners van BaBuTi aan wie wij 

veel te danken hebben. Gelukkig zijn zij allen zeer enthousiast over de ontwikkelingen in 

onze buurt en zoals het er nu naar uit ziet mogen wij ook in de toekomst op hen rekenen. 

Hartelijk dank hiervoor. 

 

Oranje – WK versier wedstrijd 
De Oranje – WK versier je tuin / huis wedstrijd kwam iet wat schoorvoetend op gang doordat 

de in eerste instantie geplande WK-activiteiten niet door konden gaan. Des al niet te min 

kreeg het Oranje gevoel uiteindelijk voeten in de aarde en ontstonden leuke en origineel 

versierde tuinen / huizen / straten. Het was dan ook niet makkelijk voor de jury bestaande uit: 

Harry Boeve (SWZ), Wim Mensink & Anneke Valkema (wijk service punt) om een winnaar 

te kiezen. Maar zo als het een goede jury betaamt zijn zij er uiteindelijk uitgekomen. 

 

En de winnaar is:  Familie Ter Avest aan de Timmermeesterslaan 33!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij wonnen een tuinverlichting set ter waarde van ruim 50 euro, van harte gefeliciteerd! 

 

En dit waren enkelen van hun concurrenten: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ik meld mij aan als lid van bewonervereniging BaBuTi: (VERGEET UW HANDTEKENING NIET AUB) 

Fam/Dhr/Mw (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Naam:___________________________________________Adres:_________________________________________ 

Postcode:________________________________________Telefoonnummer:________________________________ 

Ik ben wel/niet bereid om mee te doen aan activiteiten. (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Datum:__________________________________________ 

Handtekening:  

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Het lidmaatschap is voor 2006 & 2007 gratis. Jaarlijks zal door de leden in de ledenvergadering worden bepaalt 

of er een contributie wordt ingevoerd. Lever deze bon in op Bastertkamp 30. U ontvangt z.s.m. een bevestiging. 

        

 



 
 

 

Babuti Buurt BBQ zaterdag 2 september 2006. 
 

 

Zaterdag 2 september is het dan weer zover: de tweede BaBuTi Buurt BBQ. 

 

 

Na het succes van 2005 hopen wij dat u ook dit jaar van de partij zult zijn. Voor de prijs hoeft 

u het ook dit jaar wederom niet te laten. De prijs voor BaBuTi leden is voor volwassenen  

slechts € 5.00 en voor hun kinderen € 2.00 per schotel. Bent u nog geen lid? Dan betaald u als 

volwassene slechts € 6.00 en voor uw kinderen € 2.50, maar u kunt natuurlijk altijd nog gratis 

lid worden.  

 

 

U kunt zich vanaf nu tot 29 juli inschrijven en kaarten kopen bij de volgende adressen:  

 

   Ten Busschekamp 7, 19 & 29 en Bastertkamp 30.   

 

 
Op deze adressen kunt u met de barbecue bon die u in drievoud bij deze nieuwsbrief vindt de 

schotels bestellen. U krijgt dan na betaling direct een bon mee waarmee u op de dag zelf de 

schotels kunt afhalen. Op de dag zelf zijn er weer meerdere barbecues beschikbaar waaronder 

ook weer een aparte voor de islamitische schotels. Bij de prijs inbegrepen zit ook het gebruik 

van sauzen, stokbrood etc. Frisdrank, bier en wijn zijn te koop voor de bekende prijzen 

(frisdrank € 0,50, wijn en bier € 1,00). Anders dan in het eerste jaar verkopen wij dit jaar 

consumptiebonnen waarmee u uw drankjes kunt halen.  

 

 

De Barbecue bon is ook te downloaden via onze internetsite. 

 

 

 

 

 

    
 
(NB: In de eerste twee pagina’s van deze nieuwsbrief is de naam van mw. Hanneke Valkema van het 

Wijkservicepunt verkeerd weergegeven. Onze excuses hiervoor.) 


