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Nieuwsbrief nummer: 17 – 1ste kwartaal 2008 

 

Dagje Balorig 2007. 

Op zaterdag  20 - 10 – 2007 zijn wij op kosten 

van BaBuTi met de jongste buurtkinderen een 

middagje naar Balorig in Hattem geweest. Het 

was een gezellig middagje dat door de 

kinderen zeker werd gewaardeerd. Hier naast 

nog een kleine foto impressie. Op onze site 

www.babuti.nl vind u meerdere foto`s welke u 

eventueel op uw eigen PC kunt opslaan en / of 

printen. 

 

Collecte Jantje Beton 

De collecteweek van Jantje Beton is weer 

begonnen en zo als ieder jaar verzorgt BaBuTi 

deze taak in de wijk Geren / Gerenlanden. Wij 

willen onze collectanten langs deze weg alvast 

bedanken voor hun inzet. Wij hopen dat u als 

buurtbewoner ook weer gul heeft gegeven, 

ook onze buurt(kinderen) profiteert immers 

van uw gift. 

 

Namens Jantje Beton en BaBuTi; 

Hartelijk dank! 

 

 
 

Foto`s 

In de kollom hiernaast ziet u enkele foto`s van 

het middagje Balorig. 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 – 4603155 Email: info@babuti.nl 

KVK nummer: 05077994 



15 Maart Landelijke Opschoondag 

Op zaterdag 15 maart ’08 zal weer de 

jaarlijkse “Landelijke Opschoondag” plaats 

vinden of wel op zijn BaBuTi`s:  

 

de buurtschoonmaakmiddag. 

 

Zoals ieder jaar willen we ook nu de buurt 

weer een voorjaarsschoonmaakbeurt geven en 

het zwerfafval  zoveel mogelijk uit het groen 

en van de straat verwijderen. Wij nodigen u 

allen dan ook graag uit om ons weer een 

handje te komen helpen. Voor meer info 

verwijs ik graag naar de bijgevoegde flyer. 

 

 
 

Er word aan gewerkt: 

Door omstandigheden heeft het allemaal wat 

langer geduurd dan wij hadden verwacht 

maar…….  

 SWZ heeft de firma Nooter opdracht 

gegeven voor het plaatsen van de 

gangpoortverlichting. Enkele bewoners 

zijn inmiddels benaderd door de firma 

Nooter voor toestemming en overleg 

voor het plaatsen van de verlichting 

aan hun schuur. 

 Gemeente Zwolle is inmiddels 

begonnen met de voorbereiding voor 

het plaatsen van de beukenhaag tussen 

het trapveld (Bastertkamp)en het daar 

naast gelegen voetpad. De beukenhaag 

moet er o.a.voor zorgen dat het 

grasveld niet als hondenpoepplaats 

gaat functioneren.  

 De Gemeente Zwolle en SWZ zijn 

achter de schermen druk bezig met de 

realisatie van een berging voor de 

spullen van BaBuTi. 

 Bomen Ten Busschekamp 
De 6 (zieke) grote bomen rond het 

parkeerplein aan de Ten Busschekamp 

welke bij een aantal bewoners voor 

overlast en schade aan de woning 

zorgen zullen door de gemeente na de 

zomervakantie worden vervangen door 

kleinere exemplaren.. 

Karten met de jeugd. 

Door organisatie problemen moest het karten 

met de jeugd helaas worden uitgesteld.  

Inmiddels is het BaButi bestuur er in geslaagd 

om het evenement wel rond te krijgen. We 

gaan: 26 april 2008 naar de kartbaan in 

Emmeloord. Omdat het allemaal wat langer 

heeft geduurd word de middag iets 

uitgebreider dan oorspronkelijk gepland. Meer 

informatie krijgt u ter zijne tijd in een 

nieuwsbrief / flyer. 

 

Chauffeurs/ begeleiders welkom! 

We hebben nog behoefte aan mensen die als 

chauffeur / begeleider aan deze middag willen 

mee werken, u kunt zich hiervoor opgeven bij 

onze secretaris: 

René Holkema, Bastertkamp 30 

secretaris@babuti.nl 

 
Opvolging bestuursleden 

Voor een aantal bestuursleden loopt de 

bestuursperiode af in 2009. Dit houd dat 

indien u graag bestuurslid wilt worden u zich 

kunt aanmelden als kandidaat-bestuurslid  bij 

onze secretaris René Holkema. U wordt dan in 

de loop van dit bestuursjaar uitgenodigd om 

eens deel te nemen aan vergaderingen. Indien 

“het klikt” en er een reële kans is dat u als 

bestuurslid word gekozen kunt u als aspirant – 

bestuurslid in staat gesteld om ervaring op te 

doen. Op de Algemene Leden Vergadering  

2009 kunt u dan officieel gekozen worden als 

bestuurslid. 

 

Algemene Leden Vergadering 2008. 

Bij deze willen wij u van harte uitnodigen 

voor de algemene ledenvergadering 2008 

welke 31 maart om 20:00 zal plaats vinden bij: 

 

René Holkema, Bastertkamp 30 

 

Voor meer informatie zie de bij gevoegde 

flyer. 


