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2de Babuti Buurt BBQ wederom een succes! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als BaBuTi bestuurders waren we vastbesloten om een zo gezellig mogelijke avond te 

organiseren, ook de steeds wisselende en overwegend negatieve weersverwachting mocht 

geen spelbreker zijn. Het was dan ook niet alleen duidelijk dat de partytent moest worden 

opgezet: Er moesten extra tenten geritseld worden. Gelukkig staan we op goede voet met de 

lokale dierenambulance en mochten wij hun tent lenen (doen we andersom ook), maar daar 

waren wij er nog lang niet mee. Heleen en Klaas Greeve (Ten Busschekamp 21) zouden die 

avond met hun band Triple Time optreden en natuurlijk moesten ook zij voldoende ruimte 

hebben. Bovendien moesten de BBQ`s droog staan, een extra probleem omdat je BBQ niet 

zomaar overal neer kan en mag zetten. En als het om 

uw veiligheid gaat doen wij geen concessies. Er is een  

brandveilige tent aangeschaft waarin de BBQ`s een 

plaats kregen. Verder mochten we 2 kleinere partytenten 

gebruiken van Evenementen verhuur Zwolle (waar u als 

BaBuTi lid 10% korting krijgt op de huurprijzen).  

In totaal ontstond  er een indrukwekkende tentenkamp  

van maar liefs 132 vierkante meter! Wij willen natuurlijk 

 langs deze weg dan ook Stichting Dierenambulance  

Zwolle en Evenementen verhuur Zwolle Hartelijk  

bedanken voor het beschikbaar stellen van hun tenten.  

Deze avond konden we eindelijk echt profiteren van de  

investeringen die we als vereniging hebben gedaan:  

De stoelen en tafels hadden we al bij de straatspeeldag  

maar nu we ook nog over nieuwe professionele 

 

De verkoop van de BBQ bonnen kwam moeilijk op 

gang, maar uiteindelijk was de opkomst geweldig! Als 

organisatoren van de Buurt BBQ zagen we 2 september 

2006 met spanning tegemoet. De buurtbewoners lieten 

het er dit jaar erg omspannen. Bij de bekende voor-

verkoop adressen bleef het angstvallig rustig. De 

verkoopronde van de bestuursleden bij u aan huis had al 

wat meer succes maar nog steeds minder dan het voor-

gaande jaar. Even leek het erop dan ook opdat we de 

BBQ dit jaar voor een kleinere groep moesten 

organiseren, maar gelukkig wist u ons op het laatste 

moment toch nog te vinden om u aan te melden voor de 

BBQ. 

 



cateringapparatuur konden beschikken werd  

ook voor de dames achter de balie een stuk  

makkelijker en plezieriger om hun  

(vrijwilligers)werk te doen. Ook hadden we  

deze avond voor het eerst de beschikking  

over nieuwe professionele frituurpannen  

waardoor de kinderen eindelijk hun 

patatjes en snacks op tijd en warm konden 

krijgen, er was zelfs voldoende om de kids 

een gratis 2de ronde te geven, Geweldig! Op 

deze manier hebben wij de organisatie en de 

vrijwilligers ook meer plezier in ons werk.  

 

 

 

 

Maar het werd pas echt gezellig dankzij het 

optreden van de band Triple Time 

van Heleen en Klaas Greeve uw en onze buren 

van Ten Busschekamp 21. Zij gaven deze avond 

volkomen belangeloos een spetterend optreden. 

 

U heeft zichtbaar genoten van hun optreden en 

mocht u nog even willen na genieten kijk dan 

eens op hun Website www.triple-time.tk u vind 

op deze site ook demo`s, boekingsinformatie en 

dergelijke. Dus mocht u nog een feestje willen 

geven denk aan Triple Time zij komen met 

BaBuTi aanbeveling! 

 

Zoals gewoonlijk kunt u dankzij onze 

secretaris René Holkema de foto`s van deze 

weer op onze (nieuwe) website: 

 

www.babuti.nl 
 

bekijken, printen downloaden. Veel plezier! 

 

 

http://www.triple-time.tk/

