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Nieuwsbrief nummer: 43– 1e kwartaal 2015 
 

Het jaar 2015 is alweer twee maanden 

oud en dus vond het bestuur het nodig dat 

er weer een en ander aan informatie naar 

alle buurtbewoners waar BaBuTi zich voor 

inzet moest gaan. Die informatie treft u 

hierbij aan, samen met enkele bijlagen. 

Een korte opsomming van de onderwer-

pen in deze nieuwsbrief: een indruk van 

de nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari jl., 

de aankondiging van de 11e ALV op 

maandag 23 maart a.s., de jaarlijkse 

‘opschoondag’ op zaterdag 28 maart a.s., 

een nieuwe website die in de maak is, een 

middagje bowlen in Hattem op zaterdag 

18 april a.s. en, zoals ieder jaar weer, het 

verzoek om BaBuTi te steunen voor € 10 

per jaar. Tot slot wordt opnieuw uw 

aandacht gevestigd op het verkleinen van 

de kans op inbraak bij u of uw buren.  

Tip: bewaar deze informatie over 

inbraakpreventie! 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari jl. 

BaBuTi heeft al een korte geschiedenis als het 

gaat om het houden van een nieuwjaars-

bijeenkomst. Voor het eerst heeft het bestuur 

deze bijeenkomst samen met de leiding van de 

fast forward-huizen van het Leger des Heils 

(LdH) georganiseerd. Om die reden was de 

receptie dan ook niet in de tent bij de BaBuTi-

schuur, maar bij de huizen van het LdH. Op 

deze manier kon het LdH ons als buurtgenoten 

de gelegenheid geven om een kijkje te nemen 

in hun huizen en om kennis te maken met de 

bewoners. Alles verliep in een heel gemoede-

lijke sfeer. Het LdH had voor een paar pannen 

soep gezorgd en BaBuTi had voor hapjes, 

snacks en drankjes gezorgd. De conclusie van 

de 20 aanwezige personen was dat het een 

gezellige bijeenkomst was. 

 

 

 
  

 
 

 
Hierboven enkele foto’s van de bijeenkomst. 

 

 

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 

www.babuti.nl  

KVK nummer: 05077994 

Redactie Nieuwsbrief: Clara Betist 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 

Op maandag 23 maart a.s. vindt alweer de 

11e Algemene Ledenvergadering van BaBuTi 

plaats ten huize van de familie Holkema aan 

de Bastertkamp 30. Aanvang is 20 uur. 

Niet alleen voor de vereniging is deze 

bijeenkomst van belang, ook voor alle leden. 

Zij kunnen dan hun mening geven over het 

reilen en zeilen van de vereniging en zij 

kunnen suggesties naar voren brengen. De 

agenda van de vergadering treft u in een van 

de bijlagen aan. Het bestuur is nog naarstig op 

zoek naar aanvulling. Graag wil het er nog een 

vijfde bestuurslid bij hebben. Aarzelt u niet om 

u aan te melden en word ook actief in de naar 

alle waarschijnlijkheid actiefste buurtvereni-

ging in Zwolle! De sfeer in het bestuur is 

uitstekend en u wordt natuurlijk goed 

ingewerkt. 

 

 
 

Wie vult het vraagteken in? 

 

JAARLIJKSE BUURT-SCHOONMAAKDAG 

Op zaterdag 28 maart a.s. vindt weer de 

jaarlijkse, landelijke ‘opschoondag’ plaats. 

BaBuTi werkt hier zoals gewoonlijk opnieuw 

aan mee. Voordat we weer aan een mooie 

zomer met veel activiteiten kunnen beginnen, 

is het natuurlijk noodzakelijk om eerst onze 

buurt schoongemaakt te hebben van alle 

mogelijke troep die het afgelopen jaar toch 

weer links en rechts tussen de struiken is 

gegooid. We roepen iedereen op om zijn/haar 

steentje bij te dragen aan deze schoonmaak-

activiteit die van 10.30 uur tot 12.30 uur 

duurt. Net als voorgaande jaren helpt de 

ROVA ook weer mee. Die zorgt voor 

vuilniszakken, afvalcontainers, handschoenen 

en natuurlijk de bekende veegwagen waarmee 

alle straten in de buurt extra schoongeveegd 

zullen worden.  

Net als vorige jaren is het NIET TOEGE-

STAAN om uw eigen huisvuil en overtol-

lige spullen in de containers te gooien. 

Daarvoor moet u naar de ROVA op de 

Hessenpoort of u kunt misschien de Kring-

loopwinkel blij maken met spullen die nog 

wel goed zijn, maar die u niet meer gebruikt. 

BaBuTi zet voor de harde werkers de tent 

weer op bij de BaBuTi schuur en zorgt weer 

voor de inwendige mens. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

De ‘opschoondag’ is hard nodig! Komt 

helpen! 
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BOWLEN IN ’t HEEM IN HATTEM 

 

 
 

Vorig jaar heeft het bestuur van BaBuTi groots 

uitgepakt met het jaarlijkse uitstapje. Dat was 

logisch, want BaBuTi bestond vorig jaar 10 jaar! 

Ook dit jaar wil het bestuur weer een uitstapje 

organiseren. Zo groots als vorig jaar is natuurlijk 

niet mogelijk, maar het kan ook wel gezellig zijn 

met een kleiner uitstapje.  

 
 

Voor zaterdag 18 april a.s. heeft het bestuur 

bowlingbanen gereserveerd voor onze buurt (er 

kunnen 48 mensen mee). Dit bowlen hebben we 

ook in 2011 gedaan, en dat is toen uitstekend 

bevallen. Vandaar opnieuw dit uitje. Voorlopig is 

het de bedoeling om van 14-16 uur te gaan 

bowlen. Iedereen wordt verzocht op eigen 

gelegenheid naar ’t Heem in Hattem gaan. Mocht 

dat problemen opleveren, dan kunt u contact 

opnemen met het bestuur (email: 

info@babuti.nl). Voor een hapje en een drankje 

wordt uiteraard gezorgd. In een aparte bijlage bij 

deze nieuwsbrief treft u het inschrijfformulier aan 

met alle informatie. Inschrijven kan tot 4 april 

a.s. (telefonisch en per email-zie hierboven). 

 

NIEUWE WEBSITE BABUTI IN DE MAAK 

 

 
De huidige site. 

 

Omdat het format van de huidige website niet 

meer van deze tijd is en te klein is voor de 

huidige browsers, is het bestuur van BaBuTi druk 

doende met een nieuwe website. We zijn op dit 

moment in gesprek  met website ontwerper Alice 

Rowaan  (http://www.alicerowaan.nl ) over een 

nieuw ontwerp voor onze website en mogelijk 

ook een nieuw logo voor BaBuTi. In de volgende 

nieuwsbrief hoopt het bestuur u meer 

duidelijkheid te kunnen geven over de nieuwe 

website: hoe gaat die eruit zien en wanneer wordt 

die actief. 

 

 

JAARLIJKSE VRIJWILLIGE BIJDRAGE 
Ook dit jaar breng ik weer de vrijwillige bijdrage 

onder de aandacht. U weet dat BaBuTi wettelijk 

verplicht is het verzoek voor een bijdrage te doen 

om recht van bestaan te behouden. Onlangs zijn 
verzoeken tot betaling van de vrijwillige bijdra-

ge bij u op de deurmat gevallen, in een groot 

aantal gevallen samen met uw lidmaatschaps-

kaart voor 2015. Mocht u het verzoek voor de 

vrijwillige bijdrage hebben gemist en wilt u 

toch het werk van BaBuTi ook komend jaar 

steunen met € 10/jaar, dan kunt u dit bedrag 

storten op: NL58 INGB 000 4611 229 ten 

name van Bewonersvereniging BaBuTi te 

Zwolle onder vermelding van vrijwillige 

bijdrage 2015.  

Het bestuur zegt u bij voorbaat hartelijk dank 

voor uw bijdrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot: op de volgende pagina treft u 

uitgebreide informatie aan om inbraak, of 

pogingen daartoe in onze buurt, zoveel als 

mogelijk te verhinderen. U kunt daar zelf een 

grote bijdrage aan leveren door de adviezen op 

te volgen die hierin worden opgesomd over 

wat u beter wel/niet kunt doen. Ik heb het 

overzicht bewust op één pagina vermeld, zodat 

u deze pagina kunt bewaren en nog eens kunt 

nalezen. Hang hiertoe de pagina op een 

duidelijk zichtbare plek op, bv. op een 

prikbord. Ik hoop dat we aan het eind van dit 

kalenderjaar kunnen melden dat er minder, 

het liefst geen, (pogingen tot) inbraak zijn 

geweest in onze buurt. 

 

Ik wens u weer veel leesplezier en hoop dat u 

uw voordeel doet met alle tips. 

 

ZIE VOLGENDE PAGINA: ADVIEZEN 

INBRAAKPREVENTIE 

VOORKOM INBRAAK 

mailto:info@babuti.nl
http://www.alicerowaan.nl/
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Hoewel dit onderwerp al vaker ter sprake is 

gekomen in onze nieuwsbrieven, blijft het 

belangrijk om hier aandacht aan te besteden. 

De dagen beginnen al wel langer te worden, 

maar ook dan blijft het nodig om alert te zijn, 

want over enige tijd breken de vakanties weer 

aan.  

 

   
 

Maak het inbrekers zo moeilijk mogelijk. U 

kunt zelf een heleboel doen aan preventie. 

Ramen en deuren: 

. zorg voor goed hang- en sluitwerk. 

. sluit ramen en deuren altijd af wanneer u uw 

huis verlaat, maar ook voordat u gaat slapen. 

. laat geen touwtjes uit de brievenbus hangen. 

Sleutels: 

. laat nooit de sleutel aan de binnenkant van 

het slot zitten. 

. zet alle fietsen in uw berging/schuurtje op 

slot en laat in ieder geval geen huissleutel aan 

de sleutelbos van de kinderfietsjes zitten. 

. verstop geen sleutels buiten, bv.  onder een 

bloempot of mat. Daar zoekt de inbreker als 

eerste. 

. hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos). 

Als u uw sleutel verliest, bestaat de kans dat 

de inbreker eerder bij u thuis is dan uzelf. 

  
 

Bescherm uw eigendommen: 

. zorg dat u geen grote bedragen aan contant 

geld in huis heeft. 

. berg waardevolle papieren en sieraden goed 

op, bij voorkeur in een kluis. 

Registreer merk, type en serienummers van 

uw waardevolle spullen en maak hier foto’s 

van. 

. zet uw fiets/brommer altijd op slot, ook als u 

deze in uw schuur/berging neerzet. Graveer 

uw postcode en huisnummer erin. 

Overige belangrijke punten om aan te 

denken: 

. plak geen papiertje op uw deur met de 

melding dat u afwezig bent. 

. zorg dat u ladders en vuilcontainers niet als 

opstap laat dienen voor inbrekers. Zet ze weg 

in de berging/schuur. 

. doe de voordeur niet zomaar open als er 

gebeld wordt, ’s avonds niet maar ook overdag 

niet. Gebruik een ‘oog/deurspion’ in de 

voordeur, dan kunt u zien wie er voor de deur 

staat. 

. ga nooit in op babbeltrucs aan de voordeur. 

Onbekenden bellen aan en komen met een 

smoes aanzetten. Ze zeggen bv “de nieuwe 

buren” te zijn of vragen een “glaasje water te 

mogen drinken”, of een “briefje te mogen 

schrijven” of “even naar het toilet te mogen”. 

De bedoeling van deze babbeltrucs is om met 

meerdere personen binnen te dringen. Ze gaan 

op zoek gaan naar waardevolle spullen zoals, 

portemonnees, geld, sieraden, mobieltjes, 

laptops en andere kostbaarheden en hebben 

deze al verkocht aan helers voordat u in de 

gaten heeft dat u wat kwijt bent. 

. er komen steeds meer zonnepanelen. Deze  

moeten beveiligd te zijn. Sinds mei 2009 is er 

een trend waargenomen dat zonnepanelen 

steeds meer in trek zijn bij het inbrekersgilde. 

Installateurs die deze zonnepanelen leveren 

kunnen tegen een gering tarief deze zonne-

panelen op daken of de begane grond goed 

vastmaken. Wie een anti-inbraakadvies wil 

hebben kan informeren bij de vakhandel. Anti-

diefstalbeveiliging voor zonnepanelen is niet 

duur en kost rond de € 50. 

. sluit buitenstopcontacten en buitenkranen af 

als u op vakantie gaat om misbruik hiervan te 

voorkomen. 

. geef nooit een sleutel van de buren af, die u 

in bewaring heeft, als zij met vakantie zijn en 

u voor hun bloemen, post en/of krant zorgt. 

. laat op uw voordeur een zogenoemde 

kierstandhouder monteren of zorg voor een in 

het slot ingebouwde kierstandhouder. 

. plaats waardevolle spullen, zoals laptops, 

digitale camera’s, uw autosleutels, plasma Tv’s 

en platte LCD Tv’s uit het zicht van 

voorbijgangers. 

. installeer dievenklauwen en/of dievenpennen in 

uw ramen, kozijnen en toegangsdeuren. Vergeet 

de bovenverdieping niet. 

. zorg dat u uw voordeur altijd op het nachtslot 

heeft, dus ook overdag en helemaal als u (kort) 

de deur uitgaat. 
WhatsApp-groep: 

Sinds een klein jaar heeft BaBuTi een 

WhatsApp-groep om elkaar (lid of geen lid) bij 

verdachte zaken snel op de hoogte te stellen. 

Lid worden van de WhatsApp-groep kan door 

een (WhatsApp) berichtje naar de BaBuTi-

telefoon (06 - 266 241 42) te sturen met uw 

naam en het bericht dat u wilt worden 

toegevoegd aan deze groep! Uiteraard is deze 

WhatsApp-groep uitsluitend voor dit doel 

bestemd en niet voor alledaagse discussies. 

Bel 112 bij verdachte situaties. 

 


