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Nieuwsbrief nummer: 36– 4e kwartaal 2012 

 
Het is weer de hoogste tijd voor een 

nieuwe nieuwsbrief. Deze verschijnt na 

een lange zomer waarin het bestuur weer 

heel actief voor u allen is geweest: de 

tweede buitenspeeldag op 13 juni, een 

zomerspeeldag op 28 juli, een initiatief 

om de kinderspeelruimten honden- en 

kattenpoepvrij te houden en de jaarlijkse 

barbecue- en bingoavond op 1 september. 

In deze nieuwsbrief passeren alle 

genoemde onderwerpen de revue, met 

foto’s natuurlijk. 

Het bestuur kijkt intussen al weer voor-

uit: de activiteitenkalender voor 2013 

wordt opgesteld. Het bestuur doet een 

dringende oproep aan u allen om ideeën 

aan te leveren via: info@babuti.nl.  

Om deze inleiding af te ronden, doe ik een 

dringend beroep op de buurtgenoten om 

plaats te nemen in het bestuur. Misschien 

wil een van de ouders, wier kinderen 

ieder jaar weer een onvergetelijke 

buitenspeeldag aangeboden krijgen door 

ons huidige bestuur, eens op proef een 

poosje meedraaien? 
 

 
Wie komt het bestuur versterken? U? 

Verslag van de tweede buitenspeeldag: 

Deze jaarlijkse activiteit was dit jaar spectacu-

lairder dan voorgaande jaren. Er was een 

opblaasbaar bungeejumpspel voor zowel de 

grotere als de kleinere kinderen.  

Travers, met wijkwethouder René de Heer, 

kwam in een echte brandweerwagen met 

loeiende sirene de buurt ‘helpen’. Van een 

echte brand was gelukkig geen sprake, maar 

er werd wel door de jeugdbrandweer, waar 

o.a. onze buurtgenoot Mitchell Robben deel 

van uitmaakt, een demonstratie gegeven hoe 

je een brand moet blussen. Een enorm succes! 

Verder waren de vaste attracties in trek: 

springkussens, stormbaan, air-hockeytafel, 

tafelvoetbalspel en het schminken van de 

kinderen die dat graag wilden. Een 

fotoreportage ziet u hieronder. Veel meer 

foto’s staan op de site van BaBuTi: 

www.babuti.nl.   

 

  
De opbouw: door sterke BaBuTi-mannen 

 

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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Het opblaasbare bungeejumpspel. 
 

 
René, goed vastsnoeren hoor! 
 

 
Oeps, kan de brandweerwagen er door? 

 
Net lego-onderdelen….. in de wagen. 
 

 
Close-up van een aantal onderdelen. 
 

 
De wijkwethouder René de Heer komt aan 

in de brandweerwagen. 
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Beiden prachtig geschminkt. 
 

 
Opperste concentratie bij de air-hockey. 
 

 
Tafelvoetbal, net zo spannend als het 

echte voetbal. 
 
 

 
Spannend om van zo’n grote hoogte af te 

dalen. 
 

 
De tijger… 

 

DE VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2012 

Als u alleen al alle foto’s van de buitenspeel-

dag ziet, dan ziet u iedereen enorm genieten! 

Wil BaBuTi echter alle activiteiten kunnen 

blijven betalen, dan zijn uw bijdragen hieraan 

onmisbaar. 

2012 is al aan zijn laatste kwartaal begonnen. 

Nog twee maanden en dan is het al 2013. 

Helaas heeft nog niet iedereen gehoor gegeven 

aan de dringende oproep van het bestuur om 

de jaarlijkse vrijwillige bijdrage over 2012 

alsnog over te maken. Hopelijk kunnen wij nog 

op uw medewerking rekenen. Zoals u weet 

gaat het om een bijdrage van minimaal  

€ 10,-/huishouding. Ook al is er al een mooi 

bedrag binnengekomen, toch zijn meer bijdra-

gen van harte welkom. 

Ook buurtbewoners die (nog) geen lid zijn, 

kunnen uiteraard een bijdrage storten. Ook 

voor hen/hun kinderen is BaBuTi actief. Ik 

herhaal nog een keer het nummer waar u uw 

bijdrage op kunt storten, voor het geval u 

geen acceptgiro heeft ontvangen. 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. Bij voorbaat hartelijke dank! 
 

ZOMERSPEELMIDDAG 

Voor de thuisblijvers wilden we deze zomer 

weer twee zomerspeelmiddagen organise-

ren. Omdat het weer tegenzat, is dat één 

keer geworden. De pret was er niet minder 

om. Ons bestuurslid John Carelsz heeft een 

verslagje gemaakt dat u hieronder aantreft. 

“Op zaterdag 28 juli was er een extra speelmiddag 
georganiseerd. Nadat de flyers rondgebracht waren, 

leek het weer niet echt mee te werken volgens de 
voorspellingen. Maar op de dag zelf bleek het heerlijk 

weer te zijn. Iets voor 2 uur werd bij de speeltuin de 
grote springkussen opgezet. Tijdens het 

opzetten kwamen de eerste kinderen er al 

aangelopen. Nadat het springkussen helemaal klaar 
stond, kwamen de kinderen al snel van alle kanten 

aangelopen. Na 10 minuten waren er al ongeveer 15 
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kinderen die graag wilden springen. Na een half 
uurtje werd het rustiger. Nog maar een paar kinderen 

bleven doorspringen. Op een gegeven moment 

kwamen de kinderen toch weer terug en 
werd het weer druk. Tijdens deze speelmiddag heeft 

Lana aangeboden om de kinderen te schminken. 
Hier waren de kinderen heel erg blij. Ze heeft geen 

moment rust gehad. Zo stonden allemaal in de rij om 
een zonnetje of een bloem op hun wang te krijgen of 

een hartje op hun arm. Zelfs nadat het springkussen 

alweer was ingepakt wilden een aantal kinderen nog 
een extra plaatje op hun arm of hun gezicht. Lana 

heel erg bedankt, dat je kinderen wilde schminken. Al 
met al was het een zeer geslaagde middag.” 

  

 

Belangrijke mededeling:  

‘Antihondenpoepborden’ geplaatst! 

In het weekend van 30 juni heeft het bestuur 

van BaBuTi bij de grote speeltuin en op het 

grasveld aan de Bastertkamp een aantal 

borden geplaatst om wandelaars met honden 

erop attent te maken dat daar geen honden                                

mogen worden uitgelaten. Natuurlijk mogen op 

meer plaatsen geen honden worden uitgelaten, 

maar vanwege het grote aantal kinderen dat 

hier speelt, vond het bestuur het belangrijk om 

op deze plekken te beginnen met het plaatsen 

van de borden. Zodra het budget het toelaat, 

zullen deze borden mogelijk op meer plekken 

in onze buurt verschijnen. Hiervoor zijn bij het 

bestuur al verzoeken binnengekomen.  

Nog een aanvulling:  

niet alleen hondenpoep, maar zeker ook 

kattenpoep, is smerig als je ermee in 

aanraking komt. Dat is echter niet het enige 

bezwaar. Erger is dat er ziektekiemen in de 

poep zitten die gevaarlijk zijn als mensen 

deze binnenkrijgen via hun handen/mond en 

voedsel, omdat deze ziektekiemen een tijdje 

overleven in de omgeving. In de poep zitten 

namelijk grote aantallen parasieten en 

bacteriën die worden overgebracht door 

vliegen. Vliegen hebben vrij spel, omdat 

hondenpoep zelden meteen wordt opgeruimd. 

 

 

 

 
John Carelsz bezig met het graven van 

een kuil voor een ‘antihondenpoepbord’. 

 
René Holkema en Anton Lans bezig met het 

plaatsen van een volgend ‘antipoepbord’. 
 

 
Verdere uitleg overbodig: het bord 

spreekt voor zich! 
 

 
Bij de zandbak: geen honden uitlaten! 
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De 8e barbecue en bingo op 1 september. 

Om er, net als voorgaande jaren weer een 

geslaagde avond van te maken, is het bestuur 

druk aan de gang gegaan met alle voorberei-

dingen. De tenten werden opgezet, de salades 

bereid, de prijzen voor de bingo uitgestald. 

Ook werden de ijskast met diverse soorten ijs 

op het elektrisch en de barbecues op het gas 

aangesloten. 

 

 
De tenten zijn opgezet 

 

Dankzij al deze voorbereidingen was de avond 

een groot succes. Aan de barbecue en de bin-

go deden maar liefst 115 buurtbewoners 

mee!  
 

 
De salades. 
 

 
De prijzen voor de bingo. 
 

 
De barbecues staan klaar. 
 

 
IJs! Dat belooft wat! 
Het eten werd afgewisseld met live muziek, die 

verzorgd werd door Heleen Greeve en haar 

bandgenoot met haar band ‘Just Helen’. 
 

 
Live muziek verzorgd door de band Just 

Helen. 
 

 
Een aantal VIP’s waren ook aanwezig.  
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Een aantal buurtbewoners rond de 

barbecues. Wachten tot het vlees gaar is. 
 

Tijdens de barbecue deelde het bestuur een 

enquêteformulier uit. U kon daar o.a. sug-

gesties op invullen voor verbeteringen van de 

buurt, maar ook werd gevraagd of u zich wilde 

inzetten voor BaBuTi door een daadwerkelijke 

bijdrage te leveren aan de vereniging, bv. door 

het opvullen van de vacature. Helaas heeft 

niemand zich toen aangemeld. Doet u dat 

alsnog?! (zie de eerste pagina).  
 

Net als vorig jaar werd een aantal vrijwilligers 

in het zonnetje gezet. Tot mijn verbazing hoor-

de ik daar dit jaar ook bij. Zoals u weet, ver-

zorg ik al een aantal jaren, met veel plezier, 

deze nieuwsbrief. Van René Holkema ontvang 

ik de informatie en de foto’s en daar maak ik 

dan deze nieuwsbrief van. Een plezierige 

samenwerking. 
 

 
Uw redacteur werd verrast met een prachtige 

hortensia vanwege haar vrijwilligerswerk. 
 

De bingo: Ieder jaar probeert het bestuur 

weer een andere invalshoek te kiezen. Deze 

keer heeft het bestuur gekozen om iedereen te 

verrassen met een extra grote verloting aan 

het einde van de bingo. Vorig jaar was 

hiertoe de aanzet gegeven door toen een 

kleine eindverloting te houden. Die viel toen 

goed in de smaak en dus pakte het bestuur 

het dit jaar grootser aan.  

 

 
De extra grote verloting bij de bingo 

 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar 

Alex Gout met zijn bedrijf ‘autodinges’. Hij 

sponsorde BaBuTi ook dit jaar weer met een 

mooie hoofdprijs. Gaat u eens naar zijn site: 

www.autodinges.nl.   

 

 
 

De kinderdisco (met vuuravond) heeft 

vanwege het natte weer helaas niet door 

kunnen gaan. Hopelijk treffen we het het 

volgend jaar beter met het weer, zodat de 

kinderdisco met vuurkorven dan wel kan 

doorgaan. 

 

Tot slot: 

Op dit moment is het bestuur alweer bezig met 

de activiteitenkalender voor volgend jaar. Als u 

zelf nog ideeën heeft, stuurt u deze dan naar 

info@babuti.nl. Het bestuur is blij als u 

meedenkt! Hoe meer suggesties, hoe liever. 

 

Het bestuur en ik wensen u heel gezellige 

feestdagen toe: Sinterklaas, Kerst en 

Oud/Nieuw. Net als voorgaande jaren wordt de 

buurt medio december weer gezellig verlicht. 

 

Dit was weer heel veel nieuws. 

Het bestuur en ik hopen dat u gehoor geeft 

aan onze oproepen! U doet het voor BaBuTi. 

 

Wij wensen u weer veel leesplezier toe. 
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