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Nieuwsbrief nummer: 34– 1ste kwartaal 2012 

 
2012: ALWEER EEN NIEUW JAAR.  

Ook voor BaBuTi. Hoewel het jaar intussen al 

weer meer dan een een maand oud is, 

wensen het Bestuur en ik u alle goeds voor 

2012. Maak er samen met BaBuTi een mooi 

BaBuTi-jaar van. 

De eerste aankondiging van het bestuur is 

enige tijd geleden al bij u op de deurmat 

gevallen: een dagje uit naar Kernwasser 

Wunderland in Duitsland. Behalve hierover, 

leest u in deze nieuwsbrief over nog meer 

belangrijke en interessante onderwerpen. 

 

 
KERNWASSER WUNDERLAND - DUITSLAND 

In de tussentijdse extra nieuwsbrief heeft u al 

veel kunnen lezen over dit geweldige 

uitstapje, dat op zaterdag 21 april a.s. 

plaatsvindt.  

Kernwasser Wunderland heeft een heleboel 

activiteiten: een wildwaterbaan, een 

reuzenrad, een achtbaan, een quad-baan, de 

samba-balloon et cetera. Het gaat dus een 

grote happening worden, meld u dus snel aan, 

want vol is vol.  

 

 

 
De samba-balloon! 
 

Het inschrijfformulier zat vastgeniet aan de 

aankondiging, dus maak snel gebruik van dit 

prachtige aanbod. Voor leden van BaBuTi 

en begeleiders is deze dag gratis. Niet-

leden betalen € 20,--.  

Weet u dat deze dag mede mogelijk is 

gemaakt door de Stichting Het Hervormd 

Weeshuis?!  

 

  
 

Vanaf deze plaats bedanken wij hen hartelijk 

voor hun donatie! 

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 06-22624142 . Email: info@babuti.nl 

KVK nummer: 05077994 
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Mocht u meer willen weten of bent u het 

inschrijfformulier of de voorwaarden kwijt, ga 

dan naar de site van BaBuTi: www.babuti.nl. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met 

René Holkema: telefoon: 06-26624142.  

U beschikt dan weer over alle informatie, de 

voorwaarden en het inschrijfformulier.  

Op de website staat ook de laatste informatie 

over het aantal inschrijvers etc 

 

U kunt zich inschrijven tot 1 maart! 

GA MEE! GA MEE! GA MEE! 

 

 

COLLECTE ORANJECOMITÉ ZWOLLE ZUID 

Net als vorig jaar, collecteren wij ook dit jaar 

weer voor het Oranjecomité Zwolle Zuid. 

De collecte is van 26 februari tot en met 

3 maart a.s. 

Weet u dat BaBuTi 50% zelf mag houden van 

al het geld dat wij met de collecte ophalen? 

 

 
 

Het bestuur is met spoed op zoek naar 

collectanten. Help BaBuTi een groot bedrag op 

te halen, zodat de vereniging door kan blijven 

gaan met het organiseren van mooie en 

gezellige activiteiten! Nieuw is, dat het 

bestuur dit jaar voor het eerst een prijs 

beschikbaar gesteld heeft voor de collectant 

die het meeste geld ophaalt. Deze persoon 

krijgt een iris-cheque (VVV-bon) van 

€ 10,--!  

 

 
Altijd de moeite waard om de kans te krijgen 

om deze prijs in de wacht te slepen en dus om 

u op te geven als collectant! Opgave om te 

collecteren en nadere informatie kunt u 

krijgen via René Holkema, Bastertkamp 30, of 

via telefoonnummer 06-266 24 142, of via 

een  e-mail aan: info@babuti.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN SCHONE BUURT – BELANGRIJK! 

 

 
 

Nu de dagen langer worden, wordt het steeds 

duidelijker dat links en rechts overal troep 

ligt. Deze gaan we met z’n allen op zaterdag 

17 maart a.s. opruimen! Die dag is het weer 

Landelijke opschoondag. Samen met u 

allen en de ROVA zetten we onze schouders 

er weer onder en maken we onze buurt weer 

schoon. Dit doen we van half elf tot half 

één. De veegwagen van de ROVA komt weer 

helpen, speciale handschoenen en ander 

materiaal is aanwezig en alle verzamelde 

troep wordt weer opgehaald.  

Zoals u ziet zijn de tijden en ook de dag 

anders dan eerder aangeven. De reden 

hiervan is dat de gemeente Zwolle de 

opschoondag op 17 maart organiseert (ipv 10 

maart). Ook beginnen we dit jaar eerder om 

zo in lijn te lopen met de rest van Zwolle –

zuid.  

 

 
De score van de afgelopen jar(en) 
 

 
 

BaBuTi zorgt weer voor de inwendige mens 

en heeft broodjes, koffie, soep et cetera voor 

de harde werkers! In de bijlage bij deze 

nieuwsbrief kunt u er meer over lezen. 

 
 

http://www.babuti.nl/
mailto:info@babuti.nl
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ACHTSTE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op maandag 26 maart vindt om 20 uur bij 

René Holkema, Bastertkamp 30 de achtste 

algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Een 

van de belangrijkste punten dit jaar betreft de 

bezetting van het bestuur. René Holkema is 

aftredend, maar is beschikbaar voor  een 

periode van vier jaar. Margreet Bethlehem zal 

afscheid nemen van het bestuur, omdat zij 

inmiddels verhuisd is. Het bestuur is nog met 

spoed op zoek naar een nieuw bestuurslid, 

maar heeft nog geen geschikte kandidaat 

kunnen vinden. Helpt u BaBuTi met het 

doorgaan met haar goede werk? De sfeer in 

het bestuur is prima! Meld u aan (bij René)! 

In een van de bijlages treft u meer informatie. 

 

 

DE ACTIVITEITENKALENDER 2012 

Het bestuur heeft hard gewerkt aan een mooi 

programma voor het komende jaar en heeft 

de definitieve activiteitenkalender klaar! Een 

eerste prachtige activiteit kent u al: het 

uitstapje naar Duitsland. Verder volgen nog 

de gezellige barbecue, buitenspeeldagen, 

disco et cetera.  

 

 

 
Een van de gezellige barbecues. 

 

De datum van de kinderdisco met 

aansluitende vuuravond wordt ongeveer een 

week van te voren bekend gemaakt: Zo 

kunnen we in alle redelijk goed weer 

garanderen. Wel is het de bedoeling deze na 

de zomervakantie te organiseren. 

 

Op de site vindt u alle activiteiten vermeld 

(met de data). Ga naar www.babuti.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDMAATSCHAPSKAART EN BIJDRAGE 

Het afgelopen jaar heeft u voor de eerste keer 

uw (vrijwillige) bijdrage van € 10,--/huis-

houding kunnen leveren aan onze vereniging 

(meer was natuurlijk heel welkom). Ook dit 

jaar rekenen wij weer op u. Zonder u kan 

BaBuTi niets doen: geen uitstapjes, disco’s, 

barbecues et cetera. Wij vragen u vriendelijk 

doch dringend om BaBuTi te blijven steunen 

en dus om de vrijwillige bijdrage te betalen. 

Ook BaBuTi krijgt steeds meer te maken met 

de stagnerende economie en doordat ook de 

sponsoring door instanties en de gemeente 

steeds minder wordt, terwijl de kosten voor 

BaBuTi stijgen, wordt het steeds moeilijker 

om ‘rond’ te komen. In februari valt de 

acceptgiro op de deurmat. Daarnaast ontvan-

gen de leden hun nieuwe lidmaatschapskaart 

voor 2012. Het nummer waar u uw bijdrage 

op kunt storten, ook in het geval u geen 

acceptgiro ontvangen heeft, is ING bank 

46.11.229 t.n.v. Bewonersvereniging BaBuTi 

te Zwolle. Dus: stort € 10,-- op genoemd 

rekeningnummer van BaBuTi. Uw geld wordt 

volledig besteed aan activiteiten in uw eigen 

buurt. 

Vermeld alstublieft wel uw lidnummer en 

adres. 
 

 

OVERLAST: INBRAAK EN HANGJONGEREN 

Bij het bestuur komen steeds meer meldingen 

binnen van (pogingen tot) inbraak. Voorkom 

dat u hier slachtoffer van wordt! Inbreken is 

een ‘vak’ apart. Vaak weten de inbrekers pre-

cies wanneer u de deur uitgaat en voor hoe-

lang. Zonder dat u het zelf in de gaten heeft, 

hebben ze u al geruime tijd ‘bespioneerd’. Ze 

kennen uw leefpatroon. Iedereen heeft 

tenslotte een bepaald patroon. Ze weten dus 

precies of u een raam op een kier laat staan, 

of u de deur wel of niet met uw sleutel extra 

op slot doet als u de deur uitgaat en of u een 

touwtje door de brievenbus naar buiten heeft 

hangen vanwege de kinderen. Zorg er dus 

voor dat u uw ramen dicht en uw deuren op 

slot heeft, ook al gaat u maar ‘vijf minuten’ de 

deur uit en hang geen touwtje uit de brieven-

bus.  

 
 

Doe verder aan buurtpreventie en let dus 

ook op wat er aan abnormale dingen 

gebeuren bij uw buren! Vermoed u onraad of 

is er een inbraak(poging) in uw huis gedaan, 

meld dit dan direct aan de politie. In een 

veilige buurt horen ook geen hangjongeren 

http://www.babuti.nl/
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thuis. Zij veroorzaken veel overlast door hun 

kabaal, alcoholgebruik, rotzooi die ze 

achterlaten en hun agressieve gedrag. Komt 

u één of meer van de volgende feiten 

tegen, maak hier dan melding van! 

 

*  Dacht u dat alleen autochtonen worden 

uitgescholden: niet dus! Ook allochtonen treft 

deze agressie! 

 
Het bestuur heeft al wel contact opgenomen 

met de politie, maar ook de buurtbewoners 

zelf moeten ook actief bijdragen aan de 

vermindering van de overlast als hun eigen 

kinderen hieraan bijdragen. 
 

Alleen samen kunnen we de buurt veilig en 

prettig maken om in te wonen. Krijgt u op 

enig moment toch te maken met een inbraak 

of overlast door hangjongeren, doe dan altijd 

aangifte bij de politie. Dit soort gedrag is niet 

normaal.  
 

 

Tot slot: 

Dit was weer alle nieuws. 

Het bestuur en ik, de redacteur, hopen dat u 

gehoor geeft aan onze oproepen voor een 

schonere en veiliger buurt.  

 

Wij wensen u weer veel leesplezier toe. 

 
 

 

NOG NIET LID?? 
 

 

Ik meld mij aan als lid van bewonervereniging 

BaBuTi: 

 

Fam/Dhr/Mw (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Naam:___________________________________

________________________________________ 

Adres:___________________________________

________________________________________ 

Postcode:________________________________

________________________________________ 

Telefoonnummer:_________________________

________________________________________ 

 

Ik ben wel/niet bereid om mee te doen aan 

activiteiten.  

 

Datum:__________________________________ 

Handtekening:  

 

 

________________________________________ 

 

 

Met ingang van 2011 wordt een vrijwillige 

bijdrage van 10 euro gevraagd.  Lever deze bon 

in op Bastertkamp 30. U ontvangt z.s.m. een 

bevestiging.  

 


