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Extra Nieuwsbrief  
 

Deze extra nieuwsbrief ontvangt u naar 

aanleiding van de ALV van maandag 24 

maart 2014. In de ALV hebben we 

afscheid genomen van Ronald Wit en is er 

een nieuwe voorzitter gekozen. 

Om de buurt veiliger te maken, kunnen 

wij als buurtbewoners zelf wat aan doen. 

Daarom heeft BaBuTi een WhatsAap 

groep opgericht zodat buurtbewoners 

elkaar kunnen  informeren bij onraad. 

Verder vind u in deze nieuwsbrief 

informatie over de komende activiteiten. 

 

Mocht u na lezing van de nieuwsbrief zelf 

nog een inbreng willen hebben, schroomt 

u dan niet om uw hart te luchten via het 

bekende e-mailadres: info@babuti.nl  

 

 

 

AFSCHEID RONALD WIT: 

Tijdens de ALV van afgelopen maandag 

hebben we afscheid genomen van Ronald Wit 

als voorzitter en als bestuurslid. Ronald was 

mede initiatiefnemer van het oprichten van de 

buurtvereniging. Tevens heeft hij zitting 

genomen in het bestuur en was hij sinds maart 

2011 voorzitter van de vereniging. Helaas 

heeft Ronald een moeilijk besluit moeten 

nemen om zijn functie als bestuurlid neer te 

leggen.  

Naast een mooi aantal buurtgenoten die de 

ALV bezochten waren van de gemeente Zwolle 

wijkmanager Heleen Gansekoele en 

wijkbeheerder Wim Mensink gekomen om 

Ronald te bedanken voor zijn inzet met een 

bos bloemen. Ook Huurdersbelangenvereniging 

de Woonkoepel was vertegenwoordigd in de 

naam van Ard Buning, die Ronald een 

waardebon gaf. Ook hij heeft Ronald hartelijk 

bedankt voor zijn inzet. 

Bij het aftreden van Ronald is hij benoemd tot 

ere-lid van de vereniging en heeft hij van de 

vereniging een cadeau en een bos bloemen 

ontvangen voor zijn inzet voor de buurt en de 

vereniging. 

 

 

 

NIEUWE SAMENSTELLING BESTUUR: 

Door het afscheid van Ronald is er nieuwe 

samenstelling van het bestuur. Deze is als 

volgt: 

Voorzitter: John Carelsz. 

Vice-voorzitter: Jet van der Dussen. 

Secretaris/2e penningmeester: René Holkema 

Penningmeester: Anton Lans. 

 

Het nieuwe vestigingsadres van de vereniging 

is Ten Busschekamp 27 geworden. 

 

WHATTSAPP GROEP:   

Het afgelopen jaar is er bij verscheidene 

buurtbewoners ingebroken of een poging 

gedaan hiertoe. Om de buurt veiliger te maken 

heeft BaBuTi (op initiatief van buurtgenoten) 

een WhatsApp groep opgericht. Iedere 

buurtbewoner kan zich aanmelden voor deze 

groep. Je hoeft dus niet lid te zijn van de 

buurtvereniging. Het gaat per slot om de 

veiligheid van alle buurtbewoners. Iedereen 

die zich heeft aangemeld kan berichten 

verzenden/ontvangen bij (vermoedelijk) 

onraad in de buurt.  

Aanmelden kan door het telefoonnummer van 

BaBuTi (06-26624142) tot de contacten van 

uw WhatsApp toe te voegen en een berichtje 

te sturen dat u tot de BaBuTi groep wilt 

worden toegevoegd.  

 

Uiteraard verzoeken wij iedereen wel deze 

groep alleen te gebruiken voor serieuze zaken. 

Bewonersvereniging BaBuTi: 

Belangenvereniging voor bewoners van de: 

Bastertkamp, de Ten Busschekamp en de 

Timmermeesterslaan 1 – 35 (oneven) 
 

Adres: Ten Busschekamp 27, 8014 ED Zwolle 

Secretariaat: Bastertkamp 30, 8014 EC Zwolle 

Telefoon: 06 - 266 241 42 Email: info@babuti.nl 

KVK nummer: 05077994. 

Redactie: John Carelsz en René Holkema 
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Indien u nog vragen/opmerkingen hierover 

heeft, kunt u die ook mailen naar bovenstaand 

adres of een van onze bestuursleden 

aanspreken. 

 

 

 

OPSCHOONDAG ZATERDAG 29 MAART: 

Aanstaande zaterdag 29 maart is het weer tijd 

om de buurt weer eens een schoonmaakbeurt 

te geven. Graag rekenen wij op uw 

medewerking om van 10:30 uur to 12:30 uur 

om de buurt weer spik en span te maken. De 

tent komt deze keer bij de BaBuTi schuur te 

staan.  

In tegenstelling tot andere jaren komt de Rova 

dit jaar niet met een veegwagen, maar 

leveren ze alleen twee containers voor het 

afval. Houdt u daar dus rekening mee. 

Normaal vegen veel buurtgenoten de hun 

rotzooi naar de straat toe waarna de 

veegwagen deze weghaalt. Dit jaar verzoeken 

wij u dus deze rotzooi naar de containers te 

brengen. Er zijn meer dan voldoende 

vuilniszakken ter beschikking 

 

BaBuTi zorgt ook dit keer weer voor de 

inwendige mens na het harde werken.  

 

 
 

 

 

VRIJWILLIGE BIJDRAGE EN IBAN: 

Tijdens de ALV van afgelopen maandag is er 

een opmerking geplaatst dat op de brieven 

met het verzoek tot betaling van de vrijwillige 

bijdrage voor 2014 het IBAN van de vereniging 

niet staat vermeld. Afgezien dat het nog 

steeds met het ‘oude’ rekeningnummer kan bij 

deze alsnog het IBAN van BaBuTi: 

 

NL58INGB0004611229 tnv bewoners-

vereniging Babuti te Zwolle. 

 

Graag rekenen wij op uw bijdrage! 

 

 

 

 

 

 

 

,.qsBUURTUISTAPJE HELLENDOORN/JAN 

STEEN: 

Er is nog steeds voldoende plaats voor het 

uitstapje naar Hellendoorn en/of Jan Steen.  

Op dit moment staat de teller op 70 

deelnemers voor Hellendoorn/Jan Staan en 10 

deelnemers voor alleen het etentje bij Jan 

Steen.  

 

Ook als u niet lid bent kunt u natuurlijk mee. U 

betaald dan een vergoeding, maar natuurlijk 

kunt u ook lid worden en gratis meegaan! 

 

Hiervoor hebben de inschrijving verlengd tot 

13 april.  

 

Meer informatie vind u op onze website 

www.babuti.nl.  
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