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Nummer: 50 – 4e kwartaal 2017 

 

De vorige nieuwsbrief is alweer even geleden, en 
daardoor is het onderwerp van dit eerste 
nieuwsberichtje misschien ook al weer ver 
weggezakt: De Buurt BBQ. Maar evengoed leuk 
om er nog even aan terug te denken… 

Verslag BBQ/Bingo 

Zaterdag 2 september 2017 was de jaarlijkse 
BaBuTi Buurt BBQ. Het was lekker weer, en er 
was een leuke club mensen die samen alles 
klaarzette. Dat opbouwen was dan ook al mooi 
op tijd klaar. 

De vleespakketten werden ook dit jaar weer 
geleverd door slagerij van Guilik. Ook de 
ijswagen was weer besteld. De keukenbrigade is 
weer hard aan het werk geweest met 
verschillende salades, sausjes, frieten en snacks 
voor de kinderen, etc. 

 

In totaal hebben er zo'n 75 buurtgenoten 
meegedaan, en het was een gezellige avond. We 
hebben kennis kunnen maken met nieuwe 
buurtbewoners. Leuk was ook dat er nog een 
paar gasten waren die afgelopen jaar uit de buurt 
zijn weg verhuisd, maar nu nog een keertje 
konden komen om iedereen te zien en afscheid 
te nemen. 

 

De tweede helft van de avond was bestemd voor 
de bingo. Er waren weer verschillende rondes: dit 
jaar was er een boodschappen ronde, een 
speelgoed ronde, een tuin ronde, en een BBQ 
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ronde, met aansluitend de verloting van wat 
kleine prijsjes. 

 

 

Al met al kijkt het bestuur tevreden terug op deze 
avond. 

Heeft u ook al zo'n zin in de komende zomer?! 

Stand van zaken Fast Forward (Leger des 
Heils). 

In de vorige nieuwsbrief is gemeld, dat het LDH 
ruimte als kantoorruimte werden gebruikt en dat 
dit in strijd is met het bestemmingsplan. Inmiddels 
zijn deze kantoor ruimtes verdwenen en heeft het 
LDH deze elders ondergebracht.  

Verder is ook gemeld, dat de evaluatie in basis 
gereed is. Op dit moment wordt de evaluatie 
compleet gemaakt met de conclusie. In Januari 
zal de complete evaluatie eerst besproken gaan 
worden met de betrokken wethouder, waarna dit 
met een advies naar het college van B & W gaat. 
Deze definitieve evaluatie met conclusie en 
advies zal dan ook met de buurt gedeeld gaan 
worden. 

De begeleiding is iets aangepast. Sinds een tijdje 
is er weer een nachtwaker, welke 7 dagen per 
week vanaf 23.00 uur aanwezig is. Overige 
begeleiding is er ambulant op werkdagen van 
8.00 - 17.00 uur. 's Avonds tussen 17.00 - 23.00 
uur en in het weekend is er geen begeleiding 
aanwezig. 

M.b.t. overlast meldingen is er een nieuw 
telefoonnummer, namelijk 088-0652240. Het 
andere telefoon nummer 038-4671940 kan nu 
ook nog steeds gebruikt worden. 

Onderhoud gangpoorten 

Een aantal buurtbewoners heeft ons 
aangesproken over de onderhoud van de 
gangpoorten. Het betreft hierbij om 
scheefliggende of kapotte tegels en onkruid. 
Onkruid is een grote irritatie factor bij een aantal 
bewoners. Nu is het zo dat iedere bewoner 
verantwoordelijk is voor de helft van de 
gangpoort, aangrenzend aan zijn tuin, voor het 
verwijderen van het onkruid. Als iedere bewoner 
hier aan meewerkt, blijven de gangpoorten netjes 
en toegankelijk en kunnen irritaties voorkomen 
worden. Onlangs heeft het bestuur kennis 
gemaakt met de "nieuwe" sociaal beheerder van 
SWZ (Dineke van Dalen). Ook de gangpoorten 
zijn in dat gesprek naar voren gekomen. Mevr. 
van Dalen gaat uitzoeken of de SWZ wat kan 
doen aan de bestrating in de gangpoorten. Zodra 
hier meer over bekend wordt, zullen wij jullie 
hiervan op de hoogte brengen. Een aantal jaren 
geleden is er in de gangpoorten verlichting 
gekomen. De buurtvereniging doet het onderhoud 
van deze verlichting. Indien er een lamp kapot is, 
zouden we dat graag van de buurtbewoners 
willen horen, zodat we deze lamp dan kunnen 
vervangen. Je kunt hiervoor één van de 
bestuursleden aanspreken of een mail sturen 

naar ons bekende emailadres.  

Voortgang hangplek op de bult 

In de vorige nieuwsbrief is gemeld dat de 
hangplek op de bult zou worden aangepakt. 
Aangezien hier nog niks mee is gebeurd heeft 
onze voorzitter contact gehad met wijkmanager 
Wim Mensink. Hij heeft gemeld dat de opdracht 
inmiddels bij de ROVA is neergelegd en wordt 
afgewacht wanneer dit in hun planning kan 
worden opgenomen. 

Vacature nieuw bestuurslid 

- OPROEP - OPROEP - OPROEP - 

In de vorige nieuwsbrief stond het al vermeldt: er 
is een vacature binnen het bestuur. Sinds het 
afscheid van Anton Lans bestaat het bestuur uit 
nog maar 4 mensen. Het bestuur wil dit graag 
weer uitbreiden naar 5 personen. 

Draagt u de vereniging een warm hart toe? Vind 
u het belangrijk om ook uw steentje bij te dragen 
aan alle de doelstelling van de vereniging? 
(namelijk: het bevorderen van de samenhang en 
sfeer in de buurt) 

Het bestuur kan uw hulp goed gebruiken. 

De taken van het bestuur zijn onder andere de 
volgenden:  
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•  Organisatie van de verschillende activiteiten  
•  Beheer van de materialen van de vereniging  
•  Verhuur van de materialen van de vereniging  
•  Aanspreekpunt voor verschillende instanties 

zoals gemeente, woningbouwvereniging, 
wijkbeheerder, Leger des Heils (i.v.m. Fast 
Forward huizen aan de Ten Busschekamp) 
etc.  

•  Organiseren van de jaarlijkse Algemene Leden 
Vergadering  

•  Bijhouden ledenadministratie en financiële 
administratie  

We vergaderen gemiddeld ongeveer eens per 
twee maanden bij één van de bestuursleden thuis 
in een ontspannen sfeer.  

Heb je interesse, of wil je eens een keer een 
bestuursvergadering meemaken? Laat dit weten 
aan één van de bestuursleden of mail naar 
secretaris@babuti.nl 

- OPROEP - OPROEP - OPROEP - 

Kerstverlichting 

Komend weekend (16 december 2017) gaat het 
bestuur de kerstverlichting van de vereniging 
weer ophangen, om zo de buurt weer in een 
gezellige kerstsfeer te brengen. De afgelopen 
twee jaren hebben we geïnvesteerd in nieuwe 
verlichting, welke we dit jaar weer kunnen 
gebruiken. 

 

6 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst 

 

Zaterdag 6 januari is weer de jaarlijkse 
nieuwjaarsbijeenkomst. Uiteraard weer bij de 
BaBuTi schuur. Over de exacte tijd wordt u door 
middel van de flyers/nieuwsbrieven/website weer 

op de hoogte gebracht. Ook zal dan weer de 
activiteitenkalender voor 2018 bekend worden 
gemaakt. 

Meneer Kuilman overleden 

Oetse Kuilman overleden:  3 november jl. Is onze 
oud-buurtgenoot Oetse Kuilman na een kort 
ziekbed overleden. Zij zijn net voor de zomer 
verhuisd naar de Belvederelaan in stadshagen 
omdat deze woning beter paste bij hun leeftijd. 
Na de zomer kreeg Oetse ernstige lichamelijke 
klachten. Ondanks deze klachten  zijn Oetse en 
zijn vrouw Trijn toch nog aanwezig geweest op de 
BBQ van 2 september. 3 November is hij 
uiteindelijk rustig ingeslapen. 9 November is 
afscheid van hem genomen op crematorium 
Kranenburg in Zwolle. Een delegatie van ons 
bestuur is daarbij aanwezig geweest. 

Leging van containers  

 

Het bestuur heeft bericht gekregen van een van 
de buurtbewoners over het legen van de 
containers aan de Timmermeesterslaan ter 
hoogte van huisnummer 3.  

Er is ooit door de ROVA aangegeven, dat de 
containers schuin op deze hoek geplaatst mogen 
worden.  

DIT IS NIET OPGENOMEN IN DE ROUTE VAN 
DE ROVA. 

De containers worden daardoor vaak niet 
geleegd. Heel vervelend voor iedereen die netjes 
zijn container aan de weg zet! 

TIP van de vuilnisman himself: 

Zet je container aan de overkant van de weg, 
aan de Timmermeesterlaan, ter hoogte van de 
grote schutting daar en gewoon aan de weg. 

De containers die daar staan, worden netjes 
geleegd.  
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