
                       
 

 

 

 

Zaterdag 24 maart ’07 was de Landelijke Opschoondag en zoals u  

weet was onze buurt ook weer van de partij. Bewonersvereniging  

BaBuTi organiseerde voor de 2de maal een schoonmaakdag in onze 

buurt, deze maal met vergaande steun van de gemeente Zwolle. 

 

Gelukkig konden we weer op een groot aantal buurtgenoten rekenen om de bezem, knijpers of 

schep ter hand te nemen.  De berg met verzameld afval was redelijk groot maar gelukkig al 

een stuk kleiner dan vorig jaar, als deze trend zich voortzet hebben we binnen afzienbare tijd 

geen schoonmaakdag meer nodig en wonen we altijd in een schone buurt. Voorlopig gaan wij 

er echter vanuit dat de “Opschoondag” in 2008 gewoon weer op de agenda staat, al was het 

alleen maar om u als BaBuTi buurtgenoot op een positieve manier met elkaar in contact te 

brengen.  

 

Tot hun eigen verbazing werden BaBuTi bestuursleden Henk Kok en Ronald Wit door 

Wethouder Gerard Doorenmolen voor hun inzet beloont met een ZAP spelt en een oorkonde 

zij zijn respectievelijk de 2de en 3de Zwollenaren aan wie deze eer ter beurt viel. Henk en 

Ronald organiseerde namens bewonersvereniging BaBuTi de opschoondag en zien dit gebaar 

van de Gemeente Zwolle dan ook als een beloning die zij plaatsvervangend voor het voltallig 

BaBuTi bestuur en u als buurtgenoten die zich iedere keer weer voor de buurt inzetten in 

ontvangst mochten nemen. Dat wij nu toevallig veel in het voorbereiding`s proces wat meer 

actief waren mag geen afbreuk doen aan de inzet van alle ander betrokkenen . Zonder het één 

heeft het ander ook geen zin, we doen het allemaal samen vinden zij. 

 

Bijzonder om te zien dit jaar was de positieve inzet van de jeugd dit jaar, we hopen dat deze 

trend zich voort zet en dat de jeugd in de toekomst hun rotzooi in het vervolg direct netjes 

opruimt. Goed gedaan kids! 

 

 
 

Het BaBuTi bestuur bedankt u allen weer hartelijk voor uw buitengewone inzet! 

 

 

ZAP spelt en oorkonde voor uw BaBuTi bestuursleden! 



BaBuTi krijgt Stormbaan en 

spellenpakket. 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief ook al 

heeft kunnen lezen mogen wij met enig 

trots vertellen dat wij voortaan de 

beschikking hebben over een nagel nieuwe 

stormbaan. We konden deze stormbaan 

aanschaffen dankzij een gift van maar 

liefst 4000 euro van het Oranje fonds, het 

rest bedrag werd gefinancierd door een gift 

van het fonds Hervormd Weeshuis Zwolle. 

Leverancier JB-inflatable bv uit Meppel 

gaf naast een flinke korting ook nog eens 

een spellenpakket cadeau. Het BaBuTi 

bestuur wil deze gulle gevers mede namens 

haar leden hartelijk bedanken. 

 

 
De Stormbaan 

 

 
 

 

 
Overzicht van het spellenpakket van JB-Inflatable 

 

Nationale Straatspeeldag 2007 

Woensdag 13 juni is hij er weer: De 

Nationale straatspeeldag. Natuurlijk doet 

ook BaBuTi weer mee. Van 14:00 uur tot 

17:00 uur kunnen de kinderen weer 

onbezorgd in hun straat spelen. De 

activiteiten zullen zich deze keer op het 

grasveld aan de Bastertkamp concentreren. 

Omdat we veel mooie spullen hebben en 

deze allemaal willen gebruiken zijn 

helpende handen natuurlijk van harte 

welkom. U kunt zich aanmelden bij René 

Holkema onze secretaris.  

 

Let Op! Omdat de straatspeeldag veel 

aandacht en energie van het bestuur en 

eventuele vrijwilligers zal er deze keer 

geen verloting of gratis maaltijd zijn. 

 

Het bestuur beraad zich nog hoe we dit op 

een andere manier later in het jaar kunnen 

vormgeven. Wij hopen op uw begrip. 

 

 

 

 
 

 


