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Nieuwsbrief nummer: 32– 2e kwartaal 2011 

 
DE TWEEDE NIEUWSBRIEF VAN DIT 

JAAR is weer van de drukpersen gerold. U 

treft hierin weer veel interessante en 

gezellige onderwerpen aan, zoals een 

verslag en foto’s van Plopsaland, de 

opschoondag, het bowlen, etc. 

 

LANDELIJKE OPSCHOONDAG: 

ZATERDAG 19 MAART JL. 

Dit jaar hielden wij de opschoondag in de 

buurt niet tegelijk met de landelijke 

opschoondag, die op 12 maart was. BaBuTi 

had besloten om met de Gemeente samen 

te werken en deze had gekozen voor 19 

maart. Organisatorisch verliep de dag wat 

anders dan verwacht, doordat de Gemeente 

op het laatste moment niet de beloofde 

broodjes etc. kon leveren. Wij hebben 

echter wel voor hetere vuren gestaan en 

dus zorgden we er zelf voor. De ROVA 

kwam veel te vroeg met de straatveger en 

veel te laat met de kraakperswagen om de 

rommel op te halen. Dit jaar was er heel erg 

veel rommel. Volgend jaar hopen we op 

minder troep. Dat heeft u zelf in de hand! 

Gooi uw rotzooi niet op straat en/of in de 

struiken, maar in de prullenbakken! Ook 

kunt u de verpakkingen mee naar huis 

nemen en voor groot vuil, zoals TV’s, is er 

de gratis ROVA! Verrast waren we door het 

bezoek van de nieuwe wijkwethouder, de 

heer René de Heer. Hij had voor de harde 

werkers een aantal attenties meegebracht. 

Ook de wijkmanagers, Travers en de 

Wijkalliantie kwamen nog op bezoek, iets 

wat zeer gewaardeerd werd. Een impressie 

treft u hierbij aan: 

 
Druk bezig met het verzamelen van 

troep 

 

 
René, Wethouder René de Heer en 

Wijkbeheerder Wim Mensink in de 

BaBuTi-schuur  

 

Bewonersvereniging BaBuTi: 

Belangenvereniging voor bewoners van de: 
 

Bastertkamp 

Ten Busschekamp 

Timmermeesterslaan 1 – 35 (oneven) 
 

Adres: Ten Busschekamp 7, 8014ED Zwolle 

Secretariaat: Bastertkamp 30, 8014EC Zwolle 

Telefoon 06-26624142. Email: info@babuti.nl 

KVK nummer: 05077994 

Redactie Nieuwsbrief: Clara Betist 
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Jong en oud hielp mee schoonmaken 

 

 
De ‘oogst’! 

 

 
Ook voor de inwendige mens werd 

gezorgd. Dit werd zeer op prijsgesteld 

 

 
Soep voor de hele schoonmaakploeg 

 

DE 7E ALGEMENE LEDENVERGADERING 

OP MAANDAG 28 MAART JL.  

Op maandag 28 maart heeft de 7e ALV 

plaatsgevonden. In de week voorafgaand 

aan de vergadering kon het bestuur 

gelukkig Margreet Bethlehem bereid 

vinden om in het bestuur plaats te nemen. 

Zoals bekend, is Ard Buning niet langer 

beschikbaar voor een nieuwe termijn. 

Margreet is met algemene stemmen 

gekozen tot nieuw lid. Van Ard werd met 

lovende woorden afscheid genomen door 

het bestuur en door Bert Kiffers, bestuurslid 

Huurdersbelangenvereniging de 

Woonkoepel. Hierbij werden aan Ard enkele 

cadeaus overhandigd. Ook kreeg Ard het 

erelidmaatschap van BaBuTi vanwege zijn 

grote verdiensten voor de vereniging. 

  

 
V.l.n.r.: staande: Anton, Ronald, Margreet 

Gehurkt: John en René 

Het nieuwe bestuur treft u hierbij op de 

foto aan: 

Voorzitter:  Ronald Wit 

Secretaris:  René Holkema 

Penningmeester: Anton Lans 

Lid:   John Carelsz 

Lid:   Margreet Bethlehem 

 

COLLECTE ORANJE COMITÉ 

ZWOLLE/SVI 

Dit jaar hebben we voor het Oranje Comité  

in Zwolle gecollecteerd. De afgelopen jaren 

deden we dat voor Jantje Beton. Van de 

opbrengst mochten we 50%(!) houden. 

Dat de collectanten enorm hun best gedaan 

hebben, blijkt wel uit de opbrengst. In totaal 

is bijna € 450,-- opgehaald. De helft 

hiervan, ± € 225,--, is voor BaBuTi. Alle 

collectanten heel hartelijk dank voor 

jullie inzet! Mogen we volgend jaar weer 

op jullie rekenen?! 

 

PLOPSALAND OP 23 APRIL JL. 

In de vorige nieuwsbrief werd het dagje uit 

al aangekondigd. Dit jaar gingen we naar 

Plopsaland. Onder leiding van John Carelsz 

ging een groep naar Coevorden. Het was 
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een heel gezellig dag met prachtig weer. 

Helaas kwamen er op het laatste moment 

enkele afzeggingen. Voor BaBuTi betekent 

dit dat er onnodig kosten zijn gemaakt. We 

hopen een dergelijke situatie volgend jaar te 

voorkomen 

 

John en zijn vrouw Claudia hebben een 

verslagje over deze geslaagde dag 

geschreven. U treft het hierbij aan: 

 

“Plopsa Indoor Coevorden, zaterdag 23 april 
2011. 
Zaterdagochtend zijn we met vijf auto’s 
vertrokken richting Coevorden. In totaal gingen 
er 20 mensen mee, waarvan natuurlijk het 
grootste deel kinderen. 
Eenmaal aangekomen bij Plopsa Indoor, werden 
we gastvrij onthaald door een van de medewer-
kers van Plopsa. Zij legde het een en ander uit 
over het park. Bij binnenkomst konden de 
kinderen (desgewenst) meteen op de foto met 
Bumba! 
Het was deze dag heel rustig in het park, de 
kinderen konden in alle attracties zonder in de rij 
te hoeven staan. Omdat alles overdekt was had 
niemand last van de warmte. Er was voor elk wat 
wils, een carrousel,  zweefmolen, vliegende 
fietsen, achtbaan, botsauto’s en nog veel meer. 
Voor de minder avontuurlijke kinderen was er 
een speelboom/ballenbak. En voor de 
allerkleinsten een apart speelplekje. Op het 
buitenterrein was er een terras waar men af en 
toe even wat zon kon meepikken en ook de 
“dansende fonteinen” . 
Tussen de middag werd er voor onze groep aan 
een lange tafel een lunch in de vorm van 
pannenkoeken geserveerd. Tijdens de lunch 
kwam Piet Piraat de kinderen die durfden een 
handje geven! 
Ouders en kinderen hebben van deze dag erg 
genoten. Tegen 17.00 u zijn we weer richting 
Zwolle gereden.” 
 

 

 
John met Indigo en Brendo. 

 

 
Bij binnenkomst in Plopsaland 

 

 
Rosa en Noa in de botsauto  

 

 
Pannenkoeken! 

 



 4 

Nogmaals graag uw aandacht voor de  

VRIJWILLIGE BIJDRAGE VOOR BABUTI 

In de vorige Nieuwsbrief heeft u uitgebreid 

kunnen lezen dat BaBuTi verplicht is om 

vanaf 1 januari 2011 een vrijwillige bijdrage 

te vragen van alle buurtbewoners. Intussen 

heeft gelukkig de helft van de mensen al 

positief gereageerd en € 10,-- of meer 

gestort op rekeningnummer 46 11 229 

t.n.v. bewonersvereniging BaBuTi te 

Zwolle. We hopen nu dat degenen die hun 

bijdrage nog niet hebben gestort, dit 

spoedig alsnog doen. Uw geld wordt volledig 

besteed voor activiteiten in uw eigen buurt, 

dus voor uzelf en/of uw kind(eren), die 

daardoor (bijna altijd) gratis kunnen zijn. De 

betalingsherinneringen zijn medio mei 

verstuurd. Bij voorbaat hartelijk dank voor 

uw bijdrage! 

 

  

 

BOWLEN IN ’T HEEM IN HATTEM 

Niet alleen Plopsaland is door John Carelsz, 

zelf sportbowler, georganiseerd, ook de 

organisatie van de middag bowlen in 

Hattem op 14 mei jl. heeft hij voor z’n 

rekening genomen. In totaal gingen zo’n 

twintig mensen de strijd met elkaar aan. 

Het was een heel gezellige middag! Hierbij 

een impressie: 

 

 
En dan moet je na afloop ook nog eens 

je eigen schoenen terugvinden….. 

 

 
Uitleg door John (groene T-shirt) 
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BUITENSPEELDAG OP 1 JUNI A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdagmiddag 1 juni a.s. vindt van 

14 tot 17 uur weer de buitenspeeldag, 

voorheen straatspeeldag genoemd, plaats. 

Op het grasveld aan de Bastertkamp staan 

springkussens, tafelvoetbal, airhockeytafel, 

stormbaan etc. klaar. Natuurlijk kunnen de 

kinderen ook dit jaar weer geschminkt 

worden. Bij goed weer is ook de klimmuur 

van meer dan 7 meter hoog aanwezig. Dit 

dankzij de medewerking van Yosemite. Dus: 

komt allen! 

 

 

   
 

 
 

 
De klimwand is er alleen bij goed weer. Dit 

vanwege veiligheidseisen. 

 

 
Het allernieuwste springkussen. 

 

DATA ZOMERSPEELDAGEN 

Ook deze zomer worden in de grote 

vakantie bij goed weer en voldoende 

belangstelling op het grasveld aan de 

Bastertkamp weer de bekende ‘zomer-

speelmiddagen’ op 30 juli, 13 augustus 

en 27 augustus (zaterdagen) van 13 tot 

15 uur georganiseerd. Schrijft u de data en 

tijdstip in uw agenda of op de kalender? 

 

 

DE JAARLIJKSE BARBECUE 

Alsof het niet op kan met alle feesten, 

hebben we ook weer de jaarlijkse barbecue 

op het programma staan. Het ligt in de 

bedoeling de barbecue op zaterdag 

3 september te houden op de bekende 

locatie, het grasveld aan de Bastertkamp. 

Deze zomer valt bij u het bekende 

inschrijfformulier met alle informatie daarin 

weer door de bus. Vanaf dat moment kunt u 

zich inschrijven en het formulier op de 

bekende adressen door de bus doen. Let 

dus goed op uw brievenbus! 

 

 

KINDERDISCO: 

Dit jaar wordt er wederom voor de wat 

oudere kinderen een kinderdisco gehouden. 

Na afloop is er dan ook nog een ‘vuurkorf-

avond’. Dit feest zal plaatsvinden op 

zaterdag 17 september op het gras van 

de Bastertkamp. Schrijf deze middag/avond 

in je agenda! 

 

 

DE ACTIVITEITENKALENDER 2011 

Op de website www.babuti.nl kunt u de 

actuele activiteitenkalender zien. 

 

 

 

 

 

 

http://www.babuti.nl/
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SNELHEIDSDUIVELS (NOGMAALS) 

 

 
 

Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat er 

in de buurt, op de Timmermeesterslaan, op 

verscheidene plaatsen op de Bastertkamp 

en op de Ten Busschekamp de laatste tijd 

verschillende reflecterende poppen ‘Victor 

Veilig’ (goed vastgeketend) geplaatst zijn.  

 

Zie ook: www.victorveilig.nl  

 

Dit is een van onze acties om de buurt 

veiliger te krijgen voor de kinderen. Wij 

hopen hiermee te bereiken dat de 

bestuurders van auto’s en brommers zich 

meer bewust zullen worden van de risico’s 

van (te) hard rijden, niet alleen voor de 

kinderen, ook voor henzelf (wie wil er een 

kind overrijden? Niemand toch?). Voorlopig 

laten we ‘Victor’ nog even staan, daarna 

gaan we kijken of we een van de volgende 

stappen (vermeld in de vorige nieuwsbrief) 

kunnen/moeten zetten om (te) hard rijden 

terug te dringen. Helpt u zelf ook mee door 

minder hard te rijden? Bedankt namens de 

kinderen! 

spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Victor Veilig pop 

 

 

Dit was weer alle nieuws. 

Mocht u vragen, opmerkingen of sug-

gesties hebben, legt u deze dan neer bij 

een van de bestuursleden. Zij staan u 

graag te woord. 

 

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 

 

http://www.victorveilig.nl/

