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Nieuwsbrief nummer: 16 - 3de kwartaal 2007 

 

Straatspeeldag 2007. 

 

Het is inmiddels een goede BaBuTi traditie 

geworden om elk jaar een straatspeel(mid)dag 

te organiseren en elk jaar is het weer een 

succes. Dit jaar had het BaBuTi bestuur voor 

een andere locatie gekozen namelijk rond het 

Trapveld aan de Bastertkamp. Reden daar 

voor was de grote hoeveelheid spellen en 

activiteiten die BaBuTi in huis had. Door voor 

het trapveld en een deel van de Bastertkamp te 

kiezen kon alles compact en overzichtelijk 

opgesteld worden zonder dat het verkeer daar 

al teveel overlast van had. De kinderen konden 

deze middag voor het eerst kennis maken met 

de nieuwe spellen en stands van BaBuTi en 

waren zichtbaar in hun sas. Ook waren er wat 

extra gastkinderen van Stichting Philadelphia 

locatie Stadshagen. Het waren zeer dankbare 

en welkome gasten die kleur aan de middag 

gaven. Het BaBuTi bestuur is blij dat de jeugd 

en de Philadelphia cliënten het goed met 

elkaar konden vinden en hoopt dat zij vaker 

cliënten van Philadelphia mag ontvangen. 

 

Met dank aan Stichting Rotterdam 

Graag wil het BaBuTi bestuur langs deze weg 

st. Rotterdam bedanken voor haar gulle 

bijdrage voor de aanschaf van de stands. 

 

Foto`s 

In de kollom hiernaast ziet u enkele foto`s van 

de straatspeel(mid)dag. Zoals altijd treft u op 

www.babuti.nl meerdere foto`s aan.  

 

 

 

Bewonersvereniging BaBuTi 

Belangenvereniging voor bewoners van: 

 

De Bastertkamp 

Ten Busschekamp 

Timmermeesterlaan 1 – 35 (oneven) 

 

Adres: Ten Busschekamp 29, 8014ED Zwolle 

Secretariaat: Bastertkamp 30, 8014EC Zwolle 

Telefoon 038 – 4661853 Email: info@babuti.nl 

KVK nummer: 05077994 



BaBuTi buurt BBQ 

Elk jaar organiseert BaBuTi ter afsluiting van 

de zomervakantie op de laatste zaterdag van 

de vakantie de BaBuTi buurt BBQ. Omdat de 

gratis buurtmaaltijd die eerder altijd de 

Nationale Straatspeeldag bij BaBuTi afsloot 

om organisatorische redenen niet door kon 

gaan was het de wens van het bestuur om de 

BBQ dit jaar gratis aan te bieden. Het heeft 

wat voeten in de aarde gehad maar het is 

gelukt: u kon dit jaar genieten van een gratis 

BBQ. Hoewel wat lager dan verwacht was de 

opkomst weer geweldig. Natuurlijk was het 

gratis optreden van True Colors, de band van 

Klaas en Heleen Greeve (Ten Busschekamp 

21)  medeverantwoordelijk voor het succes 

van de BBQ. Het BaBuTi bestuur is de leden 

van True Colors dan ook dankbaar voor hun 

bijdrage aan de BBQ. Terwijl u als bewoners 

genoot van een hapje en een drankje speelde 

True Colors de sterren van de hemel. Gelukkig 

herkende velen van u de gespeelde liedjes en 

kon u ze nog goed meezingen ook. Gelukkig 

was iedereen tevreden over de nieuwe 

samenstelling van de schotel, en dus viel de 

avond gelukkig uiteindelijk bij iedereen goed 

in de smaak. 

 

Vrijwilligers bedankt! 
Een buurt BBQ zonder vrijwilligers is niet 

haalbaar. Wij zijn de mensen die zich ook dit 

jaar weer voor de BBQ hebben ingezet uiterst 

dankbaar voor hun steun. Tevens wil het 

bestuur BaBuTi secretaris René Holkema en 

zijn vrouw Trees extra bedanken voor het 

beschikbaar stellen van hun huis en hun inzet. 

Trees en René zijn vaak nog menig uurtje 

bezig voor ze de boel na zo`n BaBuTi feestje 

weer op orde hebben. 

 

Allemaal hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Het is nog even afwachten of het volgend jaar 

weer mogelijk is om de BBQ gratis aan u aan 

te bieden en maar zoals het nu staat zal Treu 

Colors voor een derde keer zal optreden. Vast 

staat echter dat er ook volgend jaar weer een 

BaBuTi buurt BBQ komt. Hopelijk bent u dan 

ook met z`n allen van de partij. Hiernaast ziet 

enkele foto`s van de avond, op www.babuti.nl 

staat de rest. 

 

 

 

 


