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Nummer: 46– 1e kwartaal 2016
 

Het nieuwe jaar: 

Officieel is het nog steeds winter. Veel daarvan 

hebben we de afgelopen maanden niet 

gemerkt. Slechts een enkele keer kregen we te 

maken met een paar dagen vorst. Intussen 

lengen de dagen al flink en de natuur begint 

weer tot leven te komen: de bolletjes (begin-

nen te) bloeien en de vogels kwetteren er ’s 

morgens al vroeg op los. De zon heeft al flink 

wat kracht. 

Na deze bespiegelingen nu eerst even een 

terugblik op het begin van dit jaar en daarna 

vooruitblikken op wat het bestuur het komende 

jaar voor ons in petto heeft.  

 

Terugblik: 

Op 9 januari jl. vond weer de nieuwjaarsborrel 

van BaBuTi plaats. Dit jaar was dat bij de 

BaBuTi-schuur. De aanwezigen wensten elkaar 

al het goede voor het komende jaar. Hoewel er 

deze keer niet veel buurtbewoners aanwezig 

waren, was de sfeer uitstekend. De warme 

hapjes en de drankjes smaakten goed. Volgend 

jaar een hogere opkomst?!  

 

DE ACTIVITEITENKALENDER 2016: 

Bijgevoegd treft u de kalender met alle 

activiteiten over 2016 aan. Speciaal wil ik de 

twaalfde Algemene Ledenvergadering op 

maandag 21 maart a.s. om 20 uur ten huize 

van René en Trees Holkema, Bastertkamp 30 

bij u onder de aandacht brengen. Belangrijke 

punten zijn: Johannes van Vegt, met wie u in 

de vorige nieuwsbrief (nr. 45) kennismaakte, 

wordt nu officieel voorgedragen voor de functie 

van algemeen bestuurslid. De termijn van René 

Holkema loopt ten einde, maar hij stelt zich 

voor een periode van vier jaar herkiesbaar. 

Verder legt het bestuur verantwoording af voor 

hun werkzaamheden en er vindt een controle 

van de kas plaats. Bij dezen bent u van harte 

uitgenodigd. In een aparte bijlage treft u de 

(voorlopige) agenda van de 12e ALV aan. 

Dit jaar vindt er weer een uitstapje plaats. Deze 

keer naar Slagharen. U leest daar meer over in 

deze nieuwsbrief. De overbekende, gezellige 

barbecue met bingo staat natuurlijk ook weer 

op het programma. 

 

DE OPSCHOONDAG IN DE BUURT: 

De afgelopen jaren hebben we jaarlijks een 

grote buurtschoonmaak gehouden. Dat heeft 

gunstige resultaten opgeleverd. De buurt ziet er 

goed uit. Dit is de reden waarom het bestuur, 

in samenspraak met en op advies van een 

aantal buurtgenoten, heeft besloten om deze 

buurtschoonmaak voortaan eens in de twee 

jaar te houden. Dat betekent dat we volgend 

jaar opnieuw de buurt doorgaan om deze 

schoon te maken. Dit jaar komt daar voor de 

eerste keer een andere activiteit voor in de 

plaats. Op zaterdag 16 april a.s. gaan we in 

de buurt een ‘plantjesdag’ organiseren. 

 

  
Fleurige perkplantjes 

 

Bewonersvereniging BaBuTi: 

Belangenvereniging voor bewoners van de: 

Bastertkamp, Ten Busschekamp en 

Timmermeesterslaan 1 – 35 (oneven) 

 

Voorzitter: Ten Busschekamp 27, 8014 ED Zwolle 

Secretariaat: Bastertkamp 30, 8014 EC Zwolle 

Telefoon: 06 - 266 241 42  

E-mail: info@babuti.nl  www.babuti.nl  

KVK nummer: 05077994 

 
Redactie Nieuwsbrief: Clara Betist 

mailto:info@babuti.nl
http://www.babuti.nl/
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In onze buurt staat een groot aantal bomen, 

zoals u weet. Nu willen we in de perkjes rond 

deze bomen planten en bloemen poten om zo 

onze buurt de hele zomer lang op te vrolijken. 

De afgelopen jaren heeft een aantal buurt-

bewoners al op eigen initiatief plantjes rond 

bomen gepoot, maar nu willen we dat collectief 

doen. BaBuTi draagt zorg voor ongeveer 250 à 

300 planten en bloemen, voor de tuinaarde, 

voor de tuinschepjes, etc. Vermoedelijk kunnen 

we rondom ongeveer 25 à 30 bomen fleurige 

perkjes aanleggen. Het bestuur heeft alvast een 

inventarisatie gemaakt van de mogelijke 

pootplekken.  

Omdat het bestuur dit (vrolijke) werk niet 

alleen kan volbrengen, vraagt het 

dringend de hulp van buurtbewoners. 

Natuurlijk kan een mens niet zonder eten 

en drinken als hij/zij dit werk uitvoert, en 

dus zorgt het bestuur voor koffie, thee en 

broodjes. Een flyer met nadere informatie 

en een oproep om mee te doen stuurt het 

bestuur over enkele weken rond. Komt u 

ook helpen?! U krijgt er geen spijt van. 

 NB: oproep aan alle hondenbezitters: laat 

uw hond(en) niet in/bij de bloemperkjes 

poepen/plassen!  

 

 

BUURTUITSTAPJE: SLAGHAREN 

Het bestuur heeft voor dit jaar weer een 

uitstapje georganiseerd. Deze keer is het doel: 

Slagharen. De datum is: zaterdag 14 mei 

a.s. De opzet van het dagtochtje is deze keer 

iets anders dan u gewend bent. Gingen we in 

het verleden altijd met een grote bus op pad, 

nu gaan we met particuliere auto’s van de 

buurtbewoners zelf. We hebben voor deze 

manier van reizen gekozen, omdat de kosten 

van het huren van een bus heel hoog, te hoog 

zijn. Op deze manier kunnen de kinderen én de 

ouders/verzorgers toch een heel gezellige dag 

hebben. Meldt u zich aan en stelt u uw auto 

beschikbaar? De bestuurders krijgen in ieder 

geval hun parkeerkosten vergoed. De toegang 

tot het park komt uiteraard ook voor rekening 

van BaBuTi. 

 

 

Attractie Slagharen 

 
 

Binnenkort krijgt u de mogelijkheid om u voor 

deze dag in te schrijven. 

 

OVERIGE ACTIVITEITEN IN 2016: 

Zoals ieder jaar verzorgt BaBuTi weer een 

buitenspeeldag voor alle kinderen. Deze staat 

gepland voor woensdagmiddag 8 juni a.s. 

van 14-17 uur. 

De kinderen kunnen zich weer uitleven op ons 

eigen springkussen, met tafelvoetbal, met 

schminken etc. Ook zijn er weer prachtige 

prijzen te winnen. 

 

 
Het springkussen 

 

   
Tafelvoetbal en airhockey 

 

Aan het einde van de zomervakantie vindt ook 

dit jaar weer onze beroemde BaBuTi Buurt 

http://www.slagharen.com/nl/
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Barbecue met Bingo plaats. De datum is: 

zaterdag 27 augustus a.s. Aanvang: 

18 uur. Schrijft u deze datum alvast in uw 

agenda? Te zijner tijd ontvangt u nadere 

informatie en u kunt zich dan ook aanmelden. 

 

 
Uitnodigende salades en satésaus 

 

 
Zo zag de barbecue er na afloop uit. 

 

HET LEGER DES HEILS (LDH): 
Het bestuur van BaBuTi ontving onlangs een brief 

van het LDH, met het verzoek deze brief onder de 

buurtbewoners te verspreiden. Deze kunnen dan 

kennisnemen van de inhoud daarvan. De brief van 

het LDH treft u als bijlage bij deze nieuwsbrief 

aan. Enkele punten alvast uit die brief: de 24-uurs 

bezetting - de permanente aanwezigheid van 

nachtwakers - van de Fast Forward huizen aan de 

Ten Busschekamp 10-14 gaat over naar de 

bewakingsdienst Trigion. In geval van overlast, 

brandalarm of andere calamiteiten wordt dit 

bewakingsbedrijf of het LDH gebeld. De 

telefoonnummers staan in de brief van het LDH 

vermeld. Tip: bewaar deze brief voor het geval dat 

u zou moeten bellen. 

 

VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2016: 
Afgelopen maand heeft u, net als vorige jaren, een 

brief van het bestuur ontvangen met een 

ledenpasje en het verzoek om een vrijwillige 

financiële bijdrage te storten op de rekening van 

BaBuTi. U weet dat het bestuur verplicht is om u 

dit verzoek te doen. U bepaalt zelf of u iets wilt 

bijdragen en hoeveel dat is (minimaal € 10,00).  

Wij hopen ten zeerste op uw mede-werking te 

mogen rekenen, ook als u niet actief deelneemt 

aan de activiteiten van BaBuTi maar omdat u 

BaBuTi een goed hart toedraagt, want de vele 

activiteiten die het bestuur ontplooit om uw buurt 

aantrekkelijk te houden kosten het nodige geld. 

Zelf storten de bestuursleden de officiële 

vergoedingen voor hun vrijwillige werkzaam-

heden (bijna) volledig terug in de kas van 

BaBuTi. Dat geld wordt weer besteed aan 

activiteiten. 
 

DE BUURT-ENQUÊTE 2016: 

Begin dit jaar heeft iedereen een enquête-

formulier met vragen over de buurt door de bus 

gehad met het verzoek de enquête in te vullen. 

Op het moment dat deze nieuwsbrief wordt 

verspreid, bestaat er geen mogelijkheid meer 

om nog mee te doen. Het bestuur gaat aan de 

slag met het inventariseren van de antwoorden 

en suggesties. In de volgende nieuwsbrief leest 

u meer over de uitslag van deze buurtenquête. 

Ook wordt dan de winnaar bekendgemaakt van 

de VVV-bon van € 25,00. Die bon had het 

bestuur beschikbaar gesteld.  

 

 
VVV-bonnen 

 

NOG EEN EXTRAATJE VAN UW REDACTEUR 
 

In NRC/Handelsblad stond op 14 januari jl. 

een bijzonder artikeltje over een “gekraagde 

kat” die “geen vogels vangt”.   Zie bijlage.  
Kijk eens op de site hieronder en word zelf 

creatief: voorzie uw kat(ten) van een kleurrijke 

kraag. Iedereen gelukkig.  

http://www.birdsbesafe.com/  
 

 
Kattenkraag werkt beter dan belletje. 

 

Voor nu is dit alle nieuws. Leest u alle bijlagen 

goed door? U kunt er uw voordeel mee doen. 
 

Ik wens u veel leesplezier. 

http://www.birdsbesafe.com/

