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Het BaBuTi bestuur wenst u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2007. 

 

Wat gaat de tijd toch snel beste buurtgenoten, onze eerste nieuwjaarsreceptie staat ons nog vers in 

geheugen en intussen zijn we al weer bezig met de  

 

nieuwjaarsreceptie die op zaterdag 6 januari 2007 van  

18.30 tot 20.00 uur plaats zal hebben bij de grote speeltuin. 
 

Alle buurtgenoten zijn hierbij van harte uitgenodigd voor een drankje en de 

gelegenheid elkaar de beste wensen te geven. 
 

2006 was voor BaButi een jaar met veel hoogte punten. Weet u het allemaal nog een beetje? 

Ik zal wat bijzondere hoogtepunten er uit lichten: 

 

 We kregen een eigen unieke opblaasbare Pannakooi. 

 We mochten nieuwe professionele kookspullen kopen waardoor de BBQ en andere 

feestelijkheden extra goed konden verlopen. 

 Ook gingen we dit jaar met de hele buurt naar de Efteling. 

 En wat wij als bestuur als absoluut hoogtepunt van het jaar zien: we mochten een prijs van 

2500 euro en een bokaal van het Hervormd Weeshuis in ontvangst nemen. 

 Nieuwe internetsite: www.babuti.nl. 

 En elk moment krijgen we een eigen Mega Trampoline binnen. 

 

Dit is slechts een summiere opsomming van enkele hoogtepunten want 2006 heeft BaButi zoveel 

gebracht waar wij als bestuur dankbaar voor zijn dat het bijna ondoenlijk is om alles op te sommen. 

 

Wij willen dan ook al onze leden, buurtgenoten, Het NSGK, Jantje Beton, Het Haella Fonds, Het 

Hervormd Weeshuis, de gemeente Zwolle en de medewerkers van het Wijkservice centrum  in het 

bijzonder, woonstichting SWZ de heren Harry Boeve en Eddy Veenstra in het bijzonder, stichting 

Dieren Ambulance Zwolle, De band Triple Time met name Heleen en Klaas Greeve, JB-Inflatable 

Meppel, Evenementen verhuur Zwolle, De heer van Bruchem en alle verdere relatie`s van uw 

bewonersvereniging BaButi zeggen: 

 

Bijzonder hartelijk bedankt allemaal! 



 

 

 

 

 

Tijd voor een vooruit blik: 

 

Als BaBuTi bestuur realiseren wij ons 

maar al te goed dat een jaar als 2006 voor 

een vereniging als BaButi niet te 

gemakkelijk zal zijn te evenaren. Dat 

betekent echter niet dat we het niet gaan 

proberen. Nu reeds zijn wij als bestuur 

druk doende om BaBuTi ook in 2007 op de 

kaart te zetten. Eigenlijk beginnen we al zo 

halverwege het kalenderjaar met plannen 

en ideeën voor het volgende jaar. Zoals u 

in de bijgaande activiteitenkalender  kunt 

zien komen een aantal activiteiten van 

2006 weer terug: de nieuwjaarsreceptie en 

de buurt schoonmaakdag krijgen in 2007 

een tweede kans terwijl natuurlijk de buurt 

BBQ en de straat speelmiddag als 

beproefde evenementen intussen een vast 

item op de kalender zijn. 

 

Even over die straat speelmiddag: wist u 

dat het intussen vijf jaar geleden is dat de 

eerste straat speelmiddag in onze buurt 

werd georganiseerd? Ard Buning en 

Ronald Wit namen toen gesteund door 

Harry Boeve van SWZ en Wim Menssink 

van het wijk servicepunt het initiatief voor 

deze straat speelmiddag. Hier groeide later 

uw bewonersvereniging BaBuTi  uit voort. 

Hartelijk dank jongens! 

 

Mede door dit feit heeft het BaButi bestuur 

de lat voor zich zelf wel erg hoog gelegd. 

Wij willen 2007 een aantal bijzondere 

dingen voor de buurt voor elkaar krijgen, 

waarvan het nog maar zeer de vraag is of 

dit allemaal lukt. Wij zijn echter positief 

gemutst en lijken onder druk steeds het 

best te presteren. U ziet op de 

activiteitenkalender dan ook data staan 

waarvan wij u vragen deze vrij te houden. 

U zult er geen spijt van krijgen. 

 

 
 

 

 

 

Bestuurlijke veranderingen: 

 

Per 1 januari 2007 zullen bestuursleden 

Anton Lans en Ronald Wit wisselen van 

functie. Anton Lans zal penningmeester 

worden en Ronald Wit word dan 

vicevoorzitter. Het één en ander zal op de 

derde algemene ledenvergadering officieel 

worden bekrachtigd.  

 

Opbrengst speculaas / oliebollen Aktie. 

 

Onze eindejaar`s verkoopactie kreeg dit 

jaar een iets andere invulling dan het 

voorgaande jaar. Voorzitter Ard Buning 

heeft voor u in samenwerking met de 

Ambelt (school voor bijzonder onderwijs) 

een speculaas & Oliebollen actie 

georganiseerd. De leerlingen van de 

Ambelt gingen in de keuken aan de slag  

en Ard Buning ging met een groep 

vrijwilligers langs de deuren. De 

opbrengst voor BaBuTi was ruim 100 

euro, hiervan zal o.a. de nieuwjaars-

receptie bekostigd worden.  

Hartelijk dank hiervoor! 

 

Status van lopende projecten 

 

Zo aan het einde van het jaar willen wij u 

nog even bijpraten over een aantal 

projecten waar BaBuTi bij betrokken is. 

 

 Gangpoort verlichting: 

BaBuTi is met SWZ in contact over dit 

project, zowel door Harry Boeve als ook 

directeur Eddy Veenstra van SWZ hebben 

ons toegezegd dit binnen SWZ op te 

pakken en een positief advies in deze zaak 

te geven. Probleem is echter de 

afwezigheid van de verantwoordelijke 

persoon, er schijnt voor hem geen 

vervanger te zijn. 

 

 Beukenhaag grasveld Bastertkamp: 

Wim Mensink (wijk servicecentrum) heeft 

inmiddels opdracht gegeven om de 

bestaande haag aan te vullen. Gezien de 

weersomstandigheden kan men deze 

kennelijk tot in januari aanplanten. 
 

zie voor vervolg pagina 3. 



 Vernieuwing speeltuinen: 

Dit is net in de opstartfase, je kunt de 

gemeente toch enige traagheid in deze zaak 

verwijten. De speeltuinen moeten in de 

eerste helft van 2007 klaar zijn. 

 

Status groot onderhoud woningen SWZ 

 

Zoals u misschien wel weet is er korte tijd 

een bouwstop geweest. Dit was te wijten 

aan de slechte kwaliteit van de opgeleverde 

woningen. Er waren dermate veel 

zogenaamde opleverpunten dat men te 

druk was met alle problemen in de reeds 

gerenoveerde woningen te verhelpen. SWZ 

en de firma Bosch hebben toen besloten 

om eerst orde op zaken te stellen voor dat 

men verder ging. Het grootste probleem 

was het tegelwerk en een deel van de 

installatiewerkzaamheden. Er blijkt voor 

dit werk een groot tekort aan vakkundig 

personeel te zijn, men was zelfs 

genoodzaakt jonge onervaren installateurs 

en Duitsers in dienst te nemen. 

 

De kwaliteit van de woningen na de 

bouwstop lijkt aanzienlijk beter te zijn. Er 

zijn bijna geen opleverpunten meer en er 

komen maar minimaal klachten van 

bewoners binnen. Dit komt onder andere 

door een veranderd werksysteem van de 

firma Bosch. Ook is de uitvoerder, de heer 

M. Nijhof meer aanwezig bij de woningen 

waarin gewerkt word. Hij heeft op deze 

manier een betere vinger aan de pols, en 

kan op tijd ingrijpen. 

 

Op het moment dat u deze nieuwsbrief 

leest zullen alle lopende werkzaamheden 

zijn afgerond en er worden voor 8 januari 

2007 geen nieuwe woningen meer 

opgestart zodat iedereen met een gerust 

hart de feestdagen tegemoet kan zien. 

Mocht u nu het idee hebben dat uw woning 

niet op tijd klaar is of dat men u met een 

probleem achterlaat, neem dan direct 

contact op met de uitvoerder, de heer M. 

Nijhof van de firma Bosch of met de heer 

A. Pieters van SWZ en wacht daar niet 

mee tot het te laat is. 

Omdat de woning aan de Ten 

Busschekamp waar de sanitaire unit staat 

verkocht is zal deze unit daar voor de 

feestdagen nog worden weggehaald. En 

omdat men in onze buurt nauwelijks 

gebruik maakt van deze sanitaire 

gelegenheid is besloten de unit in januari in 

de Kadeneterkamp op het pleintje bij 

nummer 38 neer te zetten. 

 

Naar het schijnt heeft een groep jongeren 

een sleutel van de modelwoning weten te 

bemachtigen en gebruiken zij de woning 

tot diep in de nacht als hangplek. 

Hoewel de jongelui niets slopen maken zij 

er wel een hoop rotzooi en zorgen voor 

flinke (nachtelijke) overlast bij de buren. 

SWZ heeft daarom besloten om nieuwe 

sloten in de woning te plaatsen. 

Omwonenden word verzocht een oogje in 

het zeil te houden en onregelmatigheden te 

melden. 

 

Afscheid van een excentrieke buur: 

 

Catharina Heijmans, bewoonster van 

Bastertkamp heeft onze buurt verlaten.   

De kunstenares was een opvallend 

verschijnsel in onze straat: Opoefiets, 

blauwe regenjas en altijd één of ander 

hoedje op. Een warme persoonlijkheid, 

altijd verlegen om een praatje en vol 

vertrouwend op de Dali Lama. Dat is 

Catharina ten top. Catharina gaat in Leiden 

bij haar zoon in de buurt wonen omdat zij 

in Zwolle geen familie meer heeft. 

 

Omdat Catharina moeilijk afscheid kan 

nemen, wil zij langs deze weg al haar 

buren graag fijne kerstdagen en een gezond 

nieuwjaar toe wensen. 

 

Wij wensen Catharina natuurlijk geluk en 

gezondheid voor de toekomst. 

 

Laffe fietsdiefstal 

 

Tijdens de verbouwing / renovatie van de 

woning is De heer G. Wijnands 

(Bastertkamp 67) door een brute dief  van 



zijn fiets beroofd. De dief zag in alle 

drukte kans de sleutel van de fiets van tafel  

 

te stelen en er met de donkerblauwe Union 

met donkerblauwe tassen van door te gaan. 

Mocht u de fiets (met of zonder dief) 

hebben gezien meld u zich dan bij hem of 

de (wijk)politie. 

 

Wij hopen dat de dief spijt heeft 

gekregen en de fiets terug bezorgt!  

Deze fiets is het enige vervoersmiddel 

van deze oudere mensen. 
Dat kunt u eventueel net zo stiekem doen als dat u 

hem gejat heeft. 

 

Nieuwe Stoelen 

 

Omdat de klapstoelen welke BaBuTi dit 

jaar met hulp van de Gemeente Zwolle 

mocht aanschaffen van slechte kwaliteit 

bleken te zijn hebben we contact 

opgenomen met de leverancier van de 

stoelen en een klacht ingediend. De 

leverancier heeft daarop enige exemplaren 

naar de fabrikant gestuurd die de stoelen 

heeft onderzocht. Uit dit onderzoek is 

gebleken dat in de stoelen fabricage fouten 

waren gemaakt, waarna de fabrikant 

zonder slag of stoot BaBuTi 125 nieuwe 

stoelen aanbood. We kregen de keuze 

tussen een nieuwe levering van de zelfde 

soort stoelen (dan natuurlijk zonder fouten) 

of wat duurdere metalen klapstoelen met 

zwarte plastic zitting en rugleuning. Het 

bestuur heeft voor de laatst beschreven 

stoelen gekozen. Tevens heeft de 

leverancier van de stoelen (Sligro b.v.) 

aangeboden de stoelen na de winter te 

leveren zodat we de stoelen zelf niet in de 

winter hoeven op te slaan. Een welkom 

aanbod waar we graag gebruik van maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

        

 

            

FFFiiijjjnnneee   KKKeeerrrssstttdddaaagggeeennn   

   

&&&   

   

VVVoooooorrrssspppoooeeedddiiiggg   222000000777   


