
 1 

   
               www.babuti.nl   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nummer: 30– 4e kwartaal 2010 

 
HET EINDE VAN 2010 NADERT ALWEER 

Na een prachtige zomer met veel mooi weer 

(de tuinsproeier moest er regelmatig aan te 

pas komen) en een heleboel activiteiten 

georganiseerd door BaBuTi, gaan we nu met 

rasse schreden op weg naar het einde van 

2010. Dit betekent: Sinterklaasfeest, de 

Kerstdagen en de jaarwisseling. 

In deze nieuwsbrief blikken we nog even 

terug op de gezellige barbecue met bingo 

van eind augustus en de kinderdisco en de 

vuuravond. 

Natuurlijk kijken we ook vooruit naar 2011. 

Het bestuur is druk bezig met het opstellen 

van de activiteitenkalender. 

Van een van onze buurtbewoners ontvingen 

we een uitnodiging om samen met de St. 

Philadelphia activiteiten te ontplooien. De 

volledige uitnodiging/het programma treft u  

als bijlage aan. 

 

 

DE BARBECUE EN BINGO OP 

28 AUGUSTUS JL. 

Op deze zaterdag vond weer onze gezellige 

barbecue met bingo plaats op het grasveld 

aan de Bastertkamp. Zo langzamerhand 

kunnen we gaan spreken van een traditie en 

dat zegt wel wat.  

Bij de voorbereidingen, het opzetten van de 

tenten en het inrichten ervan, waren de 

weergoden de organisatie niet erg 

behulpzaam. Het water kwam met bakken 

naar beneden. Na afloop gebeurde 

hetzelfde: niemand had nog een droge 

draad aan zijn lichaam. Maar, tijdens het 

feest zelf was het goed weer! De inwendige 

mens kwam niets tekort: er was weer 

gezorgd voor volop barbecuepakketten, 

patat, salades, stokbrood, frisdrank en 

andere dranken. Hieronder ziet u een 

impressie van de voorbereidingen en de 

barbecue. 

  

 
Hoofdprijs van de bingo. 

 

 

Bewonersvereniging BaBuTi: 

Belangenvereniging voor bewoners van de: 
 

Bastertkamp 

Ten Busschekamp 

Timmermeesterslaan 1 – 35 (oneven) 
 

Adres: Ten Busschekamp 29, 8014ED Zwolle 

Secretariaat: Bastertkamp 30, 8014EC Zwolle 

Telefoon 038-4603155. Email: info@babuti.nl 

KVK nummer: 05077994 

Redactie Nieuwsbrief: Clara Betist 



 2 

John druk bezig met de voor- 

bereidingen. 

 
 Niels heeft er zin in! 

 

 

 

 

 

 
Druk in de weer met het vlees. 

 

 

 

 

 
Een groot aantal buurtbewoners zit 

heerlijk te smikkelen. 

 

 

 
Ook de jeugd geniet! 

 

 

Met de bingo waren er prachtige prijzen te 

winnen en dus werd er aan het begin van de 

avond een groot aantal bingoloten verkocht.  

Ook dit jaar heeft een aantal sponsors 

bijgedragen aan het prijzenpakket. Dat 

waren onder andere: Boni (vleespakket voor 
de bingo), Alex Gout (auto-audio materiaal), Bas 
autowas ( autowasbonnen),  

 

 

Een indruk van de bingo ziet u hieronder. 

 

 
Bingo: een deel van het prijzenpakket! 
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John en Niels leiden de bingo op 

professionele wijze. 

 

 

 

 

 

 

 
In opperste concentratie: Stefan en zijn 

moeder Trees. 

 

 

 

 

 

 
Bingo!! Sara viel in de prijzen. 

 
Een van de prijzen. 

 

 

 

 

KAMPVUURAVOND VOOR DE JEUGD (NA 

DE KINDERDISCO) 

Vorig jaar september kon de disco door 

omstandigheden niet doorgaan. Dit jaar 

gelukkig wel. 

Op zaterdag 11 september werd er 

’s middags voor de buurtkinderen een heuse 

kinderdisco georganiseerd en ’s avonds een 

kampvuuravond voor de oudere jeugd. 

Beide activiteiten leverden een groot aantal 

deelnemende kinderen op. Dat dit evene-

ment een succes was, blijkt wel uit de 

vrolijke gezichten en de dansjes die bij de 

disco met name door de kleinsten opge-

voerd werden. De oudere kinderen vlogen in 

en uit. De pannenkoeken werden verslon-

den. Heel dankbaar werk voor de bakkers 

ervan (bedankt bakkers!). Ook de frisdrank 

en de chips vielen in de smaak. De middag 

liep ten einde en ging over in een kamp-

vuuravond. Het was erg gezellig en de 

activiteit werd door iedereen op prijsgesteld. 

Hieronder een aantal foto’s van de disco en 

de kampvuuravond. 

 

 
Disco met pannenkoeken. 
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Hier de kleinsten aan het dansen.  

 

 

 

 

 

 
Hier de grote kinderen aan het dansen 

 

 

 

 

 

 
Bij de vuurkorven. 

 

 
Een en al gezelligheid. 

 

DE KLEINE SPEELMIDDAGEN 

Er waren deze zomer drie speelmiddagen 

georganiseerd. Helaas gingen twee van de 

drie niet door, o.a. vanwege het weer en 

een geringe belangstelling. De derde 

speelmiddag op zaterdag 14 augustus 

ging gelukkig wel door. Er was een heel 

aardig aantal kinderen aanwezig en zij 

hebben genoten. Volgend jaar dus toch 

allemaal komen?! 

 

 

DE GROTE SPEELTUIN 

Het bestuur is in gesprek met de Gemeente 

over het ‘upgraden’ van de grote speeltuin. 

Het bestuur heeft het idee opgevat om een 

groter speeltoestel te laten plaatsen en het 

kleinere te verplaatsen. Van een fonds 

hopen we een bijdrage in de kosten te 

krijgen. Meer informatie hierover leest u 

volgend jaar in de nieuwsbrieven. 

 

 

SOCIALE VEILIGHEID 

Goede verlichting in de gangpoorten is 

belangrijk. Zoals de situatie nu is kunnen 

we van SWZ nog een paar extra lampen in 

de gangpoorten krijgen. We moeten die dan 

wel zelf plaatsen. We hadden gehoopt dat 

we de verlichting al zouden hebben gekre-

gen, maar er is daarbij enige vertraging 

opgetreden. Hopelijk komen ze spoedig. 

 

 

OPEN DAG BIJ DE ST. PHILADELPHIA 

Zoals in het voorwoord al is aangekondigd, 

wordt er in samenwerking met de St. 

Verdanda een open dag georganiseerd bij 

de huizen van Philadelphia in onze buurt. 

Deze dag zal plaatsvinden op zaterdag 20 

november en er zullen allerlei activiteiten, 

waaronder het maken van quilten, zijn. In 
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de folder kunt u alles over deze dag lezen. 

(bijlage). 

 

NOGMAALS DE WIJKSCHOUW 

Medio april dit jaar is het bestuur van 

BaBuTi samen met de Gemeente, SWZ en 

de wijkagent door de buurt gegaan om naar 

aanleiding van het ‘veertig punten plan’ 

afspraken te maken ter verbetering van de 

buurt. U heeft hier in de vorige nieuwsbrief 

(nr. 29) over kunnen lezen (zie nogmaals de 

overzichtafbeelding). 

  

 
Het veertig punten plan 

 

In april jl. waren nagenoeg alle voorstellen 

uit dit plan door de Gemeente en SWZ 

opgepakt. (Kijk voor de specifieke locaties 

op de website!). 

Er is toen zelfs nog een aantal zaken aan die 

veertig punten toegevoegd! 

Het betreft bijvoorbeeld: 

- Het plaatsen van extra palen bij de BaBuTi 

schuur; 

- De aanpak van de gangpoort bij Ten 

Busschekamp 1; 

- de plaatsing van extra prullenbakken bij 

de ‘waterspeeltuin’ en de schuur van BaBuTi 

(voorgesteld door het bestuur). 

- De verwijdering van de verbrande palen 

bij Bastertkamp 14; 

- Het repareren van het hekwerk van het 

perkje bij Bastertkamp 31; 

- Het dichtmaken van de lege/verlopen 

groenstrookjes ter hoogte van Ten 

Busschekamp 52 en 54; 

- Het plaatsen van een bord “doodlopende 

weg” (geldt voor auto’s en motorrijders, niet 

voor fietsers en bromfietsers) bij de ingang 

van de Ten Busschekamp 74. 

Nu, november 2010, blijkt dat wel het een 

en ander is aangepakt en opgeknapt, maar 

dat de werkzaamheden intussen op een laag 

pitje zijn beland. Dat is natuurlijk niet de 

bedoeling en dus neemt het Bestuur 

wederom contact op met de Gemeente en 

SWZ om te zorgen dat de werkzaamheden 

een vervolg krijgen. We houden beide 

gesprekspartners natuurlijk wel bij de les! 

 

BURENDAG: ZATERDAG 25 SEPTEMBER 

In het kader van de Burendag kregen we 

bezoek van de nieuwe wijkwethouder van de 

Gemeente, de heer Cees Berkhout. 

De gemeente, Travers, woningbouw, politie en 

Wijk & Welzijn zijn al jaren onder de indruk 

wat het bestuur van BaBuTi heeft bewerkstel-

ligd in zijn woonomgeving. De heer Berkhout 

wilde in het kader van Burendag, waar hij 

samen met anderen enkele buurten in Zwolle 

Zuid bezocht, zeker ook kennismaken met het 

bestuur.  

Uiteraard wilde BaBuTi hier graag aan mee-

werken en zag daarin ook de gelegenheid om 

aan de wethouder onze opslagschuur te tonen.  
In een informele sfeer is dit aan het eind 

van de middag gebeurd: De wethouder is 

samen met wijkmanager mw. Hanneke 

Valkeman en twee vertegenwoordigers van 

Travers en Wijk & Welzijn onder het genot 

van een kopje koffie komen kijken en was 

onder de indruk wat in onze buurt is bereikt. 

Hij roemde de inzet van het bestuur en 

beloonde dit met een kleine attentie. Het 

bestuur heeft de wethouder uitgenodigd om 

in de toekomst wellicht wederom aanwezig 

te zijn bij een activiteit van BaBuTi. 

Een foto-impressie treft u hierbij aan. 

 

 
Spullen in de opslagschuur van BaBuTi  

 

 

 
v.l.n.r. Ard Buning, de heer C. Berkhout, 

Ronald Wit en mevrouw H. Valkeman. 



 6 

 
Dhr. C. Berkhout en mw. H. Valkeman 

 
John neemt de attentie aan van de nieuwe 

wijkwethouder, de heer C. Berkhout 
 

 

PLAATSEN VAN FEESTVERLICHTING 

Net als vorig jaar, plaatst het Bestuur 

binnenkort weer de feestverlichting in onze 

buurt. Dat maakt de donkere laatste maand 

van het jaar extra gezellig.  

 

 
De feestverlichting vorig jaar 

december. 

 

 

BELANGRIJK: WIJZIGINGEN IN HET 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.I.V. 

2011. 

In de vorige Nieuwsbrieven is reeds 

uitgebreid aandacht besteed aan de 

invoering van de vrijwillige bijdrage 

aan BaBuTi van € 10,--/jaar per huis-

houding (meer geven mag natuurlijk 

altijd). De regeling gaat met ingang van 

1 januari a.s. in. 

In die Nieuwsbrieven heb ik reeds uitgebreid 

geschreven over de redenen voor het 

vragen van een jaarlijkse bijdrage. Er 

bestaat namelijk een wettelijke verplichting 

om ervoor te zorgen dat BaBuTi zich een 

vereniging mag blijven noemen. Het is dus 

een beschermingsconstructie voor het 

activiteitenfonds en het calamiteitenfonds. 

Anders heb je formeel geen bestaansrecht 

meer. 

Met ingang van 2011 raken wij als vereni-

ging ook nog eens een aantal subsidies kwijt 

van SWZ en de wijkenvereniging Zwolle 

Zuid, wat de afgelopen jaren goed was voor 

€ 500,--! 

BaBuTi heeft deze vrijwillige bijdrage dan 

ook hard nodig wil zij activiteiten kunnen 

blijven organiseren zoals men die de 

afgelopen jaren heeft leren kennen (denk 

maar aan de gratis uitstapjes naar de 

Efteling, Burgers Zoo, Walibi, maar ook het 

karten, de gratis BBQ etc. etc.). 

In februari 2011 worden de brieven met het 

verzoek tot betaling verstuurd. Ereleden van 

BaBuTi zijn vrijgesteld van betaling van de 

vrijwillige bijdrage. 

Warm aanbevolen om bij te dragen!  

De continuïteit van BaBuTi, en daarmee 

de kwaliteit van wonen in onze buurt, is 

ermee gemoeid!  

 

 

 

 

 

Dit was weer alle nieuws. 

Ik hoop dat u weer veel leesplezier zult 

hebben met deze laatste Nieuwsbrief 

van dit jaar. Leest en bewaart u de 

bijlagen?!  

Het bestuur en ik wensen u een mooie 

decembermaand toe met gezellige 

feestdagen! 


