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EEN NIEUWE REDACTEUR 
 

Voor u ligt uw vertrouwde BaBuTi-

Nieuwsbrief. De afgelopen jaren heeft mijn 

voorganger hard gewerkt om u, onder andere, 

via deze nieuwsbrief op de hoogte te houden 

van het wel en wee van onze bewoners-

vereniging. Zoals u in de vorige Nieuwsbrief 

heeft kunnen lezen, stond er een oproep voor 

een opvolger in. Daarop heb ik gereageerd en 

mij aangemeld bij het bestuur, dat mij daarna 

‘goedkeurde’. Wie is die ‘ik’? 

Uw nieuwe redacteur is Clara Betist. Ik zal mij 

nu aan u voorstellen: 

Sedert omstreeks 1978 is er begonnen met de 

bouw van onze buurt en onze wijk. In 1979 

ben ik hier komen wonen. Toen BaBuTi in 

januari 2004 werd opgericht, ben ik direct lid 

geworden. Ik vond het een uitstekend idee van 

de mensen van het ‘eerste BaBuTi-uur’, Ard 

Buning, René Holkema en Ronald Wit, om de 

leefbaarheid van onze buurt goed te houden 

en, waar nodig, te verbeteren. Iedereen wil 

tenslotte plezierig wonen en er goede en 

veilige (speel)voorzieningen hebben, 

bijvoorbeeld voor zijn kinderen.  

De afgelopen jaren heb ik op de achtergrond 

hand- en spandiensten verricht aan het bestuur 

van BaBuTi door het tips, suggesties en 

adviezen te geven. Sinds begin vorig jaar ben 

ik gestopt met mijn werk als vertaler. Ik heb 

toen eerst een verbouwing aan mijn huis 

georganiseerd, die al met al een flink aantal 

maanden heeft geduurd. Nu die klus geklaard 

is, heb ik tijd om mij bezig te houden met 

leuke dingen, zoals vrijwilligerswerk 

(assisteren/lesgeven bij Seniorweb = het geven 

van computerlessen aan 50+-ers) en hobby’s. 

Enkele van mijn hobby’s zijn het zingen in 

een groot koor (en het daarvoor moeten 

oefenen), sterrenkunde, kunstgeschiedenis en 

het lezen van boeken (Nederlands, Engels en 

Frans). Niet alleen omdat ik het werken met 

taal en teksten ken, maar met name vanwege 

de mogelijkheid tot samenwerking met het 

bestuur heb ik besloten om mij aan te melden 

als redacteur. Om mijn werk als redacteur 

goed te kunnen doen, heb ik uw hulp nodig: ik 

zou graag van u een groot aantal suggesties en 

veel kopij (misschien heeft u een bijzondere / 

leuke hobby waar u een stukje over wilt 

schrijven) ontvangen om onze Nieuwsbrief 

ieder kwartaal weer aantrekkelijk aan u te 

kunnen presenteren.  

U kunt daartoe een e-mail sturen aan: 

 

nieuwsbrief@babuti.nl   

 
Ook kunt u uw ideeën of suggesties voor 

bijvoorbeeld een buurtactiviteit kenbaar maken 

via: 
secretaris@babuti.nl 

 

Samen met het bestuur werk ik uw stukjes, 

suggesties, adviezen, opmerkingen etc. uit tot 

artikeltjes of een activiteit. Mocht u geen 
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computer hebben, dan kunt u uw verhaal ook 

op papier zetten en bij iemand van het bestuur 

door de brievenbus doen (adressen: zie 

bovenaan de Nieuwsbrief). 
 

 

DE NIEUWE BERGING KOMT ERAAN! 

 

Op 1 oktober jl. vond er in SIO een 

bijeenkomst plaats van het wijkplatform. 

Onze voorzitter, Ard Buning, heeft die avond 

een lezing gehouden over de berging die bij 

ons in de buurt komt. Alle aanwezigen waren 

enthousiast over de nieuwe aanwinst. Het lijkt 

erop dat binnenkort met de bouw kan worden 

begonnen, omdat de boom die in de weg stond 

al is omgezaagd. 

Om deze nieuwe berging te kunnen realiseren, 

heeft BaBuTi veel (geldelijke) steun 

ontvangen van: de woningstichting SWZ, de 

Gemeente Zwolle en het Oranje Fonds. Het 

bestuur van BaBuTi bedankt namens alle 

leden de gulle gevers voor hun bijdrage! 

Hieronder ziet u een voorlopige tekening van 

de nieuwe berging (op het kleine speelpleintje 

tegenover Ten Busschekamp 19). Dit is 

waarschijnlijk niet het definitieve ontwerp. 

 

 
 

 

HONDENPOEP EN -CONTROLE! 

 
 

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, wordt 

onze buurt weer een beetje mooier dan zij was, 

dankzij de nieuwe berging. Voor iedereen een 

aanmoediging om onze buurt mooi en schoon 

te houden! Een groot probleem is hierbij niet 

alleen het zwerfafval, maar ook de honden-

poep die overal in Zuid, en dus ook in onze 

buurt, ligt en door de eigenaren van de honden 

niet opgeruimd wordt. Onze eigen kinderen 

spelen in de speeltuinen waar de hondenpoep 

in is achtergelaten. Dit is niet alleen bar vies, 

maar brengt ook een risico voor de gezondheid 

van ons kroost met zich mee.  

 

 
 

Hondenbezitters zijn verplicht om hun 

hond aan de lijn te houden. Ook moeten zij 

de poep ervan opruimen door deze met een 

schepje in een plasticzak te doen en die thuis 

in de container te gooien. De Gemeente stuurt 

binnenkort een aantal opsporingsambtenaren 

(controleurs) langs, die erop toezien dat de 

hondenbezitters hun hond aangelijnd hebben.  

Hondenbezitters worden bekeurd als hun hond 

losloopt. Een bekeuring kost al gauw € 45,--. 

Als de eigenaar zich dan ook nog niet kan 

legitimeren, komt daar nog een extra 

bekeuring van € 85,-- overheen! 

Hondenbezitters:u bent gewaarschuwd! 
 

 

 

 



NOG MEER WIJKNIEUWS: CONTAINERS 

 

 
 

Sinds september jl. hebben we niet alleen een 

groene en een grijze, maar ook een blauwe 

container. Het onderwerp containers kwam  

ook aan de orde op de avond van het 

wijkplatform. Daar werd nogmaals gesproken 

over wie aansprakelijk is voor deze 

containers. Het volgende is van toepassing: 

Op de dag dat de betreffende container aan 

de weg staat om te worden geleegd, is de 

Gemeente tussen 5.00 uur en 20.00 uur 

aansprakelijk. Buiten deze uren bent u als 

gebruiker zelf aansprakelijk in geval van 

diefstal, vernieling  van de container of het 

omgooien ervan (vervuiling)!  
Zet uw container dus niet eerder dan 5.00 uur 

’s ochtends aan de weg en haal hem vóór 

20.00 uur ’s avonds weer binnen! Dat 

voorkomt een hoop overlast. 

 

 

VAN HARTE AANBEVOLEN!!! 

LEKKERNIJEN VOOR SINTERKLAAS, 

KERSTMIS EN OUD/NIEUW:  

SMIKKEL, SMIKKEL, SMIKKEL! 
 

 
 

Kortgeleden heeft u weer de jaarlijkse 

bestellijst door de brievenbus gekregen. 

Hierop kunt u uw bestelling van 

roomboterbanketstaven, gevulde 

speculaastaarten en/of oliebollen invullen. 

Leden van BaBuTi krijgen hierbij korting! De 

uiterlijke besteldatum is 28 november a.s. 

Met de opbrengst van deze actie kunnen we de 

activiteiten over 2009 financieren.    

 

 

Warm aanbevolen dus! 

 

 

 

 

NIEUW BESTUURSLID GEZOCHT. 

 

Omdat het leven niet alleen uit lekker eten 

bestaat, hoe belangrijk ook, moet er ook 

worden gezorgd voor een voltallig bestuur, dat 

de activiteiten organiseert. Dit geldt niet alleen 

voor de korte termijn, maar ook voor de 

komende jaren. Er wordt daarom door het 

bestuur van BaBuTi dringend een nieuw 

bestuurslid gezocht.  

In de vorige Nieuwsbrief heeft u daarover al 

kunnen lezen. Henk Kok zal met ingang van 

de volgende Algemene Ledenvergadering 

(maart 2009) afscheid nemen als bestuurslid. 

Ook op termijn zijn er bestuurswisselingen te 

verwachten. Wellicht heeft u een paar uurtjes 

per maand over en heeft u belangstelling om 

in het bestuur plaats te nemen. Zo kunt u 

meedenken over en invloed uitoefenen op de 

toekomst van BaBuTi en daarmee uw eigen 

buurt. Veel tijd kost u dit niet. Het bestuur 

vergadert in principe slechts eenmaal tot 

hooguit tweemaal per maand. Als u zich nu 

aanmeldt, kunt u de sfeer proeven door eerst 

als aspirant-bestuurslid mee te doen. Bevalt 

het meedenken en meedoen u, dan kunt u op 

de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering 

definitief door de leden van BaBuTi als 

bestuurslid worden gekozen. Het is leuk werk, 

de onderlinge sfeer is goed en we boeken 

regelmatig successen. Dat blijkt bijvoorbeeld 

uit de uitstekende medewerking die we van 



diverse instanties ondervinden en uit de 

prijzen, vaak grote bedragen, die we winnen. 

Ook ontvangen we bijdragen (in natura of in 

geld) van organisaties en bedrijven. Hiermee 

ontplooien we weer veel leuke activiteiten 

voor onze eigen kinderen! Aarzel dus niet en 

meld u aan via: 

 

secretaris@babuti.nl 
 

Voorbeeld van een prijs die we gewonnen 

hebben: een bokaal en € 2.500,--: vanwege de 

inzet van het bestuur om veranderingen in de 

buurt van de grond te krijgen. Het bedrag is 

besteed aan jongeren uit onze buurt. 

 

 
v.l.n.r.  Ronald Wit, de heer Callenbach van 

het Hervormd Weeshuis, Ard Buning, René 

Holkema en Henk Kok. 

 

Voor de volledigheid treft u hier nog een korte 

omschrijving aan van de bestuursfuncties en 

de werkzaamheden die het bestuur verricht. 

Voorzitter: deze leidt de vereniging en heeft 

daardoor veel contacten met verschillende 

instanties, zoals de Gemeente Zwolle en de 

woningstichting SWZ. Verder houdt hij zich 

bezig met fondsenwerven. 

Vice-voorzitter: deze regelt de contacten met 

het Wijkservice punt Zwolle-Zuid van de 

Gemeente Zwolle en zorgt bij een aantal 

activiteiten, zoals de straatspeeldag, de 

buurtmaaltijd en de verlotingen, voor de 

sponsorwerving. 

Secretaris: deze verzorgt de administratie van 

de vereniging (up-to-date houden van alle 

gegevens), maakt de notulen van alle 

vergaderingen en de jaarverslagen. Ook is hij 

de coördinator van het uitlenen van 

spelartikelen, beheert hij de website(samen me 

de nieuwsbrief het officiële orgaan van 

BaBuTi). en regelt hij alle ICT-zaken. Ook is 

hij momenteel 2e penningmeester 

1e Penningmeester: deze beheert de financiën 

van de vereniging en werkt actief mee bij de 

vele activiteiten van de vereniging. 

 

2e Penningmeester: momenteel is deze 

functie gekoppeld aan de functie van de 

secretaris (zie hierboven).  

Algemeen bestuurslid: deze zorgt voor de 

Nieuwsbrief van de vereniging die ongeveer 

vijf tot achtmaal per jaar verschijnt. Tevens 

verzorgt hij de inkoopzaken voor speciale 

artikelen, zoals springkussens etc. 

en organiseert hij een aantal activiteiten, zoals 

de straatspeeldag, de buurtmaaltijd en de 

verlotingen van de vereniging (voor de nodige 

sponsorwerving). 

 

 

LEDENWERVING 

 

Kent u een nieuwe buurtbewoner? 

 

 

Meld hem/haar aan als lid van BaBuTi! 

 

 

De afgelopen tijd zijn er veel nieuwe mensen 

in onze buurt komen wonen. De kans is groot, 

dat zij nog niet op de hoogte zijn van het 

bestaan van BaBuTi, maar misschien willen 
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zij wel lid van onze bewonersvereniging 

worden!  

U, als lid van BaBuTi, kunt ons aan nieuwe 

leden helpen door de activiteiten die wij 

ontplooien bij hen onder de aandacht te 

brengen. U kunt hen attenderen op onze 

website:  

www.babuti.nl 
 

Wanneer u met uw nieuwe buren kennismaakt 

of een praatje met hen maakt. Op de website 

kunnen zij zelf zien wat BaBuTi de afgelopen 

jaren allemaal voor elkaar gekregen heeft. 

Ook kunt u hun zeggen dat zij zich kunnen 

inschrijven door een e-mail te sturen aan: 

 

secretaris@babuti.nl 
 

Een derde mogelijkheid om iemand lid te 

maken is hem/haar het aanmeldingsformulier 

te laten invullen (zie onderaan de 

Nieuwsbrief). 

 

Overigens: Woont u al in onze buurt en bent u 

nog niet lid: Overweeg toch eens lid te 

worden. Het lidmaatschap is gratis. U heeft 

daarmee voordelen tijdens activiteiten van de 

vereniging en met uw steun kunnen wij nog 

beter uw en onze belangen 

vertegenwoordigen!  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Doe mee, wordt lid! 
 

TE KOOP AANGEBODEN WEGENS 

VERHUIZING! 

 

Omdat de familie Freeke (Jan en Jet), 

Bastertkamp 34, per 5 november jl. de sleutel 

heeft gekregen van haar seniorenwoning in 

Ittersumlanden, waar zij rond 24 november 

naar toe verhuist, biedt zij een zonnescherm te 

koop aan. De vraagprijs is: € 150,--.  

BaButi wenst Jan, Jet en Richard veel 

woonplezier in hun nieuwe huis toe! 

 

 

 

 

 

 

LAATSTE NIEUWS: 

 

Op het moment van (bijna) drukken van deze 

nieuwsbrief is inmiddels een eerste begin 

gemaakt met de opbergschuur van de 

vereniging op het pleintje tegenover Ten 

Busschekamp 19.  Op onze website zal een 

dezer dagen een verslag komen met foto’s van 

de bouw. Uiteraard ook in de volgende 

nieuwsbrief meer hierover! 
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