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Nieuwsbrief nummer: 18– 2de kwartaal 2008 

 

Algemene Leden Vergadering 

 

Maandag 31 maart jl. was het weer tijd voor 

de Algemene leden vergadering `08 . Hoewel 

alle vergaderingen van het BaBuTi openbaar 

zijn is de algemene leden vergadering voor u 

de ultieme  kans om uw mening en ideeën met 

het BaBuTi bestuur te delen. Ook kunt u hier 

nieuwe bestuursleden voorstellen en b.v. de 

diverse begrotingen inzien en goed of 

afkeuren. U kunt de notulen opvragen bij onze 

secretaris dhr. René Holkema en u kunt ze op 

de (vernieuwde) BaBuTi site inzien. 

 

Collecte Jantje Beton 

De collecteweek van Jantje Beton is weer 

geweest en zo als ieder jaar heeft u weer gul 

gegeven. Helaas was er bij de organisatie van 

de collecte iets verkeerd gegaan (andere 

groepen collecteerden in onze wijk) waardoor 

de opbrengst wat minder is dan voorgaande 

jaren. 

 

Wij willen onze collectanten langs deze weg 

bedanken voor hun inzet en u als 

buurtbewoner voor uw gulle heeft gift. 

 

Namens Jantje Beton en BaBuTi; 

Hartelijk dank! 

 

 
 

 15 Maart Landelijke Opschoondag 

Op zaterdag 15 maart ’08 hadden we weer de 

jaarlijkse “Landelijke Opschoondag” of wel 

op zijn BaBuTi`s:  

 

de buurtschoonmaakmiddag. 

 

Zoals ieder jaar hebben we ook nu de buurt 

weer een voorjaarsschoonmaakbeurt gegeven 

en het zwerfafval  zoveel mogelijk uit het 

groen en van de straat verwijderd. Wij willen  

u allen dan ook graag bedanken dat u ons weer 

een handje bent komen helpen. Steeds meer 

(buurt) verenigingen zien de BaBuTi 

schoonmaakmiddag als voorbeeld en 

organiseren ook een schoonmaakdag en dat is 

uw verdienste. Vooral de jeugd heeft ook weer 

de handen flink uit de mouwen gestoken. 

 

 
 

Ook willen we Gemeente Zwolle, SWZ en het 

Rova personeel hartelijk danken voor hun 

medewerking en het mogelijk maken van deze 

schoonmaakmiddag.  

 

Op de volgende pagina treft u enkele foto`s 

van de schoonmaakmiddag. René Holkema zal 

de rest van de foto`s zo snel mogelijk op de 

BaBuTi site plaatsen zodat u ze kunt down-

loaden en printen. 

 

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 



 

 

 

 

  

Karten met de jeugd. 

We gaan: 26 april 2008 naar de kartbaan in 

Emmeloord. Inmiddels is de inschrijving gesloten 

en zoals het er nu uitziet kan iedereen die zich 

heeft opgegeven ook daadwerkelijk mee. 

 

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: 

 

Renè Holkema, Bastertkamp 30 

secretaris@babuti.nl 

 
BaBuTi site 

Onze secretaris René Holkema is druk in de weer 

geweest met onze website: www.babuti.nl met als 

resultaat een frisse site die weer helemaal up to 

date is. René kennende zal hij de komende tijd nog 

wel dingetjes uitproberen op de site, het is dus de 

moeite waard om er af en toe een kijkje te nemen. 

 

René, namens het bestuur en  de leden van BaBuTi 

hartelijk dank! 

 

Nationale Straatspeeldag 

Dit jaar staat de Nationale Straatspeel(mid)dag 

gepland op woensdag 28 mei. Natuurlijk doet 

BaBuTi ook dit jaar weer mee en organiseert weer 

een royaal opgezette speelmiddag . Als extra 

denken we dit jaar aan een stoepkrijt wedstrijd 

waarbij leuke prijsjes te winnen zullen zijn. Om de 

speelvriendelijkheid van onze buurt te vergroten 

heeft BaBuTi een aantal “Victor Veilig” poppen 

aangeschaft welken deze dag officieel worden 

gepresenteerd en in gebruik zullen worden 

genomen. 
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