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Nieuwsbrief nummer: 42 – 3e kwartaal 2014 

 

De laatste nieuwsbrief van dit kalender-

jaar is zojuist bij u op de deurmat 

gevallen. Zoals altijd is ook deze nieuws-

brief weer een bron van informatie. U treft 

er o.a. een verslag in aan over de zeer 

succesvolle barbecue met bingo van 

afgelopen augustus, de uitnodiging voor 

de nieuwjaarsborrel en de WhatsApp-

groep, maar ook – heel belangrijk – 

informatie over de huizen aan de Ten 

Busschekamp; 10, 12 en 14 die bewoond 

gaan worden. Dit laatste onderwerp treft u 

op een aparte bijlage aan, die bij de 

nieuwsbrief is gevoegd. Wilt u de infor-

matie daarover goed lezen en bewaren? 

 

16 augustus jl.: barbecue met bingo. 

Het is alweer drie maanden geleden dat we 

hebben genoten van een heerlijke barbecue en 

een zeer succesvolle bingo. Dit jaar had het 

bestuur van BaBuTi extra royaal uitgepakt 

vanwege het 10-jarig bestaan van onze 

bewonersvereniging. Via de bestellijsten kon u 

vooraf een keuze maken uit vijf zeer luxe 

vleespakketten, waar u normaal gesproken uit 

twee pakketten kunt kiezen. Hulde aan het 

bestuur dat ze dit voor elkaar wisten te krijgen 

bij slagerij Van Guilik uit Hattemerbroek. Die 

had alles uitstekend verzorgd aangeleverd.  

 

 
Een van de vier barbecues 

 

Behalve deze luxe waren er extra salades en 

toetjes. 

 

 
De salades, zoals altijd gemaakt door 

Ralleke Jansen, Anica van der Zee en 

Esther en Trees Holkema,. 

 

De tent was versierd en sfeervol verlicht en het 

bestuur heette iedereen van harte welkom met 

een drankje. Hiermee toastten we samen op de 

toekomst van BaBuTi. 

 

 
De versiering en verlichting. 

 

 
Toasten op de toekomst van BaBuTi.  

Bewonersvereniging BaBuTi: 

Belangenvereniging voor bewoners van de: 

Bastertkamp, de Ten Busschekamp en de 

Timmermeesterslaan 1 – 35 (oneven) 
 

Voorzitter: 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 Nieuwsbrief: Clara Betist 
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In totaal waren bijna 100 buurtgenoten op dit 

feest af gekomen.  

De bingo en de verloting daarna waren ook een 

waar feest. Om mee te kunnen doen met de 

bingo deelde het bestuur aan iedereen een pen 

uit met de naam van BaBuTi erop. Je mocht de 

pen ook nog eens mee naar huis nemen…. 

 

 
De pennen met de naam van onze 

bewonersvereniging. 

 

Vanwege ons 10-jarig bestaan hadden we dit 

jaar weer live muziek. Deze werd weer ten 

gehore gebracht door Heleen Greeve. 

 

Iedereen deed tijdens de bingo heel geconcen-

treerd mee, want het prijzenpakket was dit jaar 

royaal en luxueus.  

 

 
Opperste concentratie. 

 

Uiteindelijk viel bijna iedereen die avond in de 

prijzen. Deze varieerden van speelgoed tot 

praktische huishoudelijke gebruiksvoorwerpen. 

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden. 

 
 

 
 

 
 

Hoewel was aangekondigd dat het feest tot 

21 uur zou duren, konden we pas na 22 uur 

beginnen met het inpakken van de stoelen en 

het opruimen van alle afval. Maar hier gold het 

gezegde: vele handen maken licht werk, dus dit 

was een fluitje van een cent. 

 

Kerstsfeer in de buurt. 
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Net als voorgaande jaren brengt het bestuur de 

buurt weer in kerststemming. Vanaf begin 

december wordt de verlichting weer geplaatst 

en ontstoken. Overigens is het bestuur zich aan 

het oriënteren op een nieuwe versiering. Als het 

lukt om deze aan te schaffen, wordt die in 2015 

in gebruik genomen. Oproep van het bestuur: 

heeft u suggesties voor een mooie, nieuwe 

versiering? Meldt u dit dan bij het bestuur: 

info@babuti.nl. 

 

 
 
Activiteitenoverzicht 2015: 

In een aparte bijlage treft u het voorlopige 

overzicht aan van alle activiteiten die het 

bestuur voor 2015 op het programma heeft 

gezet. Zou u alle data in uw agenda willen 

schrijven? Dan weet u zeker dat u niets mist. 

Behalve de vaste activiteiten heeft het bestuur 

het plan opgevat om in april/mei een middag te 

gaan bowlen in ‘t Heem in Hattem. Zoals het er 

nu naar uitziet, zullen ongeveer 30 à 35 buurt-

bewoners daaraan kunnen meedoen. Nadere 

informatie volgt nog. De nieuwjaarsreceptie 

vindt op zaterdag 3 januari 2015 van 17-19 

uur plaats. Dit jaar wordt de receptie georga-

niseerd in samenwerking met het Leger des 

Heils, dat de jongeren van de huizen aan de 

Ten Busschekamp 10 t/m 14 begeleidt. Tijdens 

de receptie is het mogelijk om even in deze 

huizen te kijken, kennis te maken met de 

cliënten en de medewerkers en elkaar een 

voorspoedig 2015 toe te wensen. Dit alles zal 

gebeuren onder het genot van een heerlijke 

kom warme soep, een belegd broodje en een 

drankje. 

 

          
 

Graag aandacht voor het volgende: Het Leger 

des Heils hanteert een absoluut NON-

ALCOHOL beleid ten aanzien van zijn 

cliënten en er zal dan ook geen bier, 

Glühwein of andere alcoholische dranken 

worden geschonken. Dit beleid zal de kennis-

making ongetwijfeld niet negatief beïnvloeden. 

Het bestuur en Het Leger des Heils hopen u in 

groten getale te kunnen verwelkomen. 

 

De WhatsApp-groep van BaBuTi: 

In de vorige nieuwsbrief heeft u al een en ander 

kunnen lezen over de WhatsApp-groep van 

BaBuTi. Deze groep kan gebruikt woorden door 

alle buurtbewoners, lid of geen lid van de 

bewonersvereniging. Via het telefoonnummer 

06-266 241 42, dat aan deze groep gekoppeld 

is, kunnen buurtbewoners elkaar en het bestuur 

waarschuwen als zich onverhoopt ongure types 

in de buurt ophouden die hier niets te zoeken 

hebben. 

      
 

Uiteraard is deze WhatsApp-groep uitsluitend 

bedoeld voor dit soort zaken en dus niet voor 

normale discussies. Daarvoor geldt het 

emailadres: info@babuti.nl. 

Wilt u lid worden van de WhatsApp-groep, 

stuurt u dan een (WhatsApp)-berichtje 

naar telefoonnummer 06-266 241 42, 

waarbij u uw naam vermeldt en meldt dat 

u wilt worden toegevoegd aan de 

WhatsApp-groep.     

 

BaBuTi op FACEBOOK: 

Sinds ruim een jaar zit BaBuTi ook op 

Facebook. Als u in het dagelijks leven gebruik 

maakt van Facebook, ga dan eens naar: 

www.facebook.com/BabutiBewonersvereniging. 

 

 
De Facebook-pagina van BaBuTi. 

 

Dit was de laatste nieuwsbrief van 2014. Wilt u 

goed kennisnemen van de informatie die u in 

de bijlagen aantreft, met name die over de 

LdH-huizen. 

Dan rest mij nog u allen, mede namens het 

bestuur van BaBuTi, een gezellige december-

maand toe te wensen en alvast een goed begin 

van 2015! 
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