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Nieuwsbrief nummer: 33– 4e kwartaal 2011 

 
DE LAATSTE NIEUWSBRIEF VAN DIT 

JAAR is weer bij u door de bus gekomen. Het 

is een extra dik nummer geworden. Door 

omstandigheden kon in het derde kwartaal 

helaas geen nieuwsbrief verschijnen. Dit 

maken we met deze nieuwsbrief weer goed. 

In chronologische volgorde treft u de 

verschillende onderwerpen aan. 

 

BUITENSPEELDAG: WOENSDAG 1 JUNI 

Met de buitenspeeldag hebben we enorm 

geluk gehad: het was perfect voorjaarsweer: 

geweldig geboft! Eindelijk hadden we de kans 

om de klimmuur, die vorig jaar niet kon 

doorgaan vanwege het toen slechte weer, uit 

te proberen. Het viel goed in de smaak.  

Tijdens de voorbereidingen stond ineens de 

weerman van RTV-Oost, Ton ten Hove, voor 

onze neus. Hij vroeg ons of hij zijn dagelijkse 

verhaal bij ons kon maken. Natuurlijk! Hij 

heeft toen onze voorzitter en een aantal 

kinderen geïnterviewd met op de achtergrond 

veel van ons spelmateriaal. 

Maar, er waren nog meer verrassingen: de 

Gemeente kwam samen met de politie en 

Travers een kijkje nemen. Dat werd 

spannend, want de politie kwam in een echte 

politieauto. Natuurlijk mochten de kinderen 

een kijkje nemen in zo’n spannende auto en 

er zelfs – geboeid en wel – in gaan zitten. 

Gelukkig werden ze niet echt naar de cel 

gebracht. 

En, alsof dit alles nog niet genoeg was, werd 

het bestuur verrast met een cadeaubon van 

€ 50,--! 

De dag kon niet meer kapot, zoals ook uit de 

foto’s blijkt. 

 

 
 

 
Alles goed vastsjorren voor de klim!  

 

 
Klimmen: Niet alleen voor jongens. 

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 
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Spannend! 

 

 
De jongens lieten zich niet kisten door de 

meiden en gingen ook naar boven. 

 
De politieauto. 

 

 
Geboeid. 

 

 
Dit lijkt ernstig! Er kan gelukkig heerlijk 

om gelachen worden. 
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De schilderspullen voor de gezichtjes. 

 

 
De cheque van € 50,-- 

 

Zomerspeelmiddagen 

Zo prachtig als het weer was tijdens de 

buitenspeeldag op 1 juni, zo slecht was het 

weer in de zomermaanden. Hierdoor kon 

slechts een van de drie speelmiddagen door-

gaan. Helaas was de belangstelling voor deze 

ene middag ook nog maar matig. Deels kan 

dit nog gekomen zijn doordat het zomer-

vakantie was, maar het bestuur gaat toch 

kijken wat het in de toekomst met deze 

zomerspeelmiddagen gaat doen. 

 

De BaBuTi buurtbarbecue op zaterdag 

3 september. 

Ook dit jaar hebben we weer iets bijzonders 

van onze barbecue gemaakt. We hadden live 

muziek weten te organiseren: Heleen Greeve 

trad voor ons op en deed dit heel enthousiast.  

 

 
Heleen Greeve in actie. 

 

Ook de weergoden waren ons welgezind. 

Tijdens de opbouw van de tenten hadden we 

het zelfs behoorlijk warm… 

 

 
Aankomst van Wethouder René de Heer 

en Peter van Heerde van WVZZ. 

 

Bij zulk heerlijk weer is dan ’s avonds na de 

barbecue een ijsbuffet het beste toetje dat je 

je kunt bedenken. Er werd gretig gebruik van 

gemaakt. Het kampvuurtje verhoogde de 

sfeer nog meer. 
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IJsbuffet! 

 

 
Sfeervol kampvuurtje 

 

 
Mmmm, patat en frikandel! 

 
De gezellige barbecue. 

 

Het bestuur had enkele Zwolse prominenten 

uitgenodigd om de goede banden met hen te 

herbevestigen. Twee medewerkers van het 

wijkservicepunt, Hanneke Valkeman en Wim 

Mensink  die ook waren uitgenodigd, waren 

helaas verhinderd, net als die van Travers. 

Maar wethouder René de Heer, Peter van 

Heerde van de wijkvereniging Zwolle Zuid en 

twee bestuursleden van  de huurders-

belangenvereniging De Woonkoepel waren wel 

aanwezig. Vooral de wethouder had het naar 

zijn zin. Waar hij vooraf had aangegeven dat 

hij een uurtje wilde blijven, bleef hij ruim 

tweeëneenhalf uur! Dat werd zeer 

gewaardeerd. 

Na de barbecue en het ijsbuffet volgde er nog 

een partij bingo. Dit jaar had ons bestuurslid 

Margreet Bethlehem de bingo georganiseerd. 

Er waren mooie prijzen te winnen. 

 

 
Bingoloten kopen. 

 

Ook de extra gift en inzet aan het einde van 

de avond door Alex Gout, Bastertkamp 31, 

(van www.autodinges.nl) was een mooie 

opsteker voor de opbrengst van de bingo! 

 

 

http://www.autodinges.nl/
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Kinderdisco en Vuuravond 

Net als vorig jaar konden deze activiteiten 

opnieuw wegens privéomstandigheden niet 

doorgaan. Er waren onvoldoende 

bestuursleden aanwezig om deze avond te 

laten doorgaan. Helaas. We geven de moed 

echter niet op en doen volgend jaar opnieuw 

een poging om deze activiteit dan wel door te 

laten gaan. 

 

Verkeerd parkeren: buiten de vakken! 

Na al het vrolijke nieuws over de activiteiten 

nu een serieus onderwerp dat iedereen 

aangaat. Het bestuur heeft gehoord dat er in 

onze wijk de laatste tijd zeer veel geparkeerd 

wordt buiten de parkeervakken. Omdat een 

groot aantal straten hier niet op is berekend, 

te smal, wordt de doorstroming van met 

name de auto’s, maar ook de brommers, 

scooters en fietsen bemoeilijkt. Om persoon-

lijke ongelukken en schade aan de voertuigen 

zo klein mogelijk te laten zijn, wordt u 

dringend verzocht om uw auto binnen de 

lijnen van de parkeervakken neer te zetten. 

 

Wijkvereniging Zwolle Zuid (WVZZ). 

De voorzitter van de WVZZ, de heer Peter van 

Heerde, heeft tijdens de barbecue een warm 

pleidooi gehouden om lid te worden van deze 

wijkvereniging. Door de economische crisis 

moet ook de WVZZ het met minder geld doen, 

waardoor ze afhankelijker wordt van leden. 

Het lidmaatschap van de WVZZ kost slechts 

€ 6,50/jaar. Kijkt u ook even op: 

http://www.wvzwollezuid.nl/  

 

 

De heer Peter van Heerde tijdens zijn pleidooi 

 
Het logo van WZVV 

 

BaBuTi en haar bestuursleden worden ook lid. 

Wie volgt? U?! 

 

Belangrijk! Bestuurszaken.  

Oproep nieuw bestuurslid. 

Door privéomstandigheden gaat ons 

bestuurslid Margreet Bethlehem verhuizen, 

waardoor ze niet langer in onze buurt woont. 

Zij gaat ons dus helaas verlaten. Dat vindt 

Margreet zelf erg jammer, maar ook het 

bestuur. Omdat Margreet haar bestuursfunctie 

neerlegt, komt haar functie vrij. Het bestuur 

doet hierbij een dringende oproep aan u allen 

om het bestuur weer voltallig te maken. Wilt u 

de buurt goed op de kaart houden, solliciteert 

u dan naar de bestuursfunctie. Het bestuur is 

uiteraard altijd bereid om informatie te geven 

over de inhoud van de functie. U kunt hiertoe 

contact opnemen met de secretaris van de 

vereniging. Margreet wil zo lang mogelijk 

aanblijven als bestuurslid en kan u ook uitleg 

geven over haar functie. Het bestuur hoopt 

uiterlijk voor de Algemene Ledenvergadering 

(ALV) van eind maart 2012 het bestuur weer 

voltallig te hebben. Neem contact op met het 

bestuur en solliciteer! U komt in een 

enthousiaste en gezellige groep 

bestuursleden. BaBuTi heeft u hard nodig. 

 

December – Feestmaand 

De tijd vliegt voorbij. December is alweer in 

aantocht. Dat betekent voor onze buurt dat de 

kerstverlichting weer opgebouwd gaat 

worden. Half december is het zover. Dan gaan 

de lichtjes weer branden in de donkere dagen 

voor Kerst. 

 

Activiteitenkalender 2012 

Het bestuur is alweer druk bezig met de 

voorbereidingen voor de activiteiten van 

2012. Natuurlijk wordt de begroting opgesteld 

en worden de nieuwe lidmaatschapspassen 

gemaakt, maar ook is het bestuur druk bezig 

met te kijken of we weer een dagje uit 

kunnen. Zoals altijd, doet het bestuur zijn 

uiterste best om weer een mooi programma in 

elkaar te zetten. 

 

Dit was weer alle nieuws. 

Het bestuur en ik, de redacteur, wensen u 

weer veel leesplezier toe.  

http://www.wvzwollezuid.nl/

