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MUZIEKAVOND KUNST NA ARBEID 

Op maandagavond 9 juli kwamen de blazers van 
Kunst na Arbeid hun kunsten vertonen.  

Al een half uur eerder klonken de 
trompetgeluiden door de wijk. De kinderen 
mochten voor het concert de instrumenten alvast 
uit proberen. 

Het vrolijke getoeter en het enthousiasme van de 
jongste muzikanten, zorgden voor een hele 
gezellige en vermakelijke avond. 

Jong en oud luisterden met plezier naar de 
verschillende niveaus die ten gehore werden 
gebracht. 

Het was saamhorige avond, gelukkig niet te 
warm, zodat de net geklede dames en heren van 
het orkest het een hele poos volhielden. 

 

 

BUITENSPEELDAG 

Woensdag 13 juni was de nationale 
Buitenspeeldag. Ook BaBuTi deed weer mee aan 
dit jaarlijkse evenement. Het was gelukkig mooi, 
droog weer! Het opzetten van de speelattributen 
ging voorspoedig door de helpende handen uit de 
buurt waaronder een groep jongelui, top! Al voor 
het officiële tijdstip dat we zouden starten 
meldden de eerste kinderen zich bij het grasveld 
onderaan de heuvel aan de Bastertkamp. Het 
werd een prachtige middag waar kinderen heerlijk 
buiten konden rennen, springen, geschminkt 
worden, wat lekkers eten of drinken of een leuk 
cadeautje konden grabbelen. Uiteraard was er 
voor de volwassenen ruimte om bij te kletsen 
onder het genot van kopje koffie/thee. Vanuit de 
buurt werd er volop meegeholpen bij de 
schminktent en de kinderen konden dit jaar ook 
een heerlijk broodje knakworst krijgen dat gratis 
ter beschikking werd gesteld door Henk`s 
Hotdogs, de hotdog kraam van een ondernemer 
uit onze buurt. Al met al een middag om zeer 
tevreden op terig te kijken als BaBuTi! 
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Belangenvereniging voor bewoners van de 
Bastertkamp, Ten Busschekamp en 
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Website: www.babuti.nl  
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Hierbij nog enkele foto's zodat u er, met ons, nog 
even van kan nagenieten! 

 

 

 

BBQ 

Zoals gebruikelijk sloten we de zomervakantie af 
met een gezamenlijke BBQ.  

Aan iedereen werd gedacht. De jongsten konden 
patatjes eten en er was keuze uit verschillende 
vleespakketten. 

 

De avond werd muzikaal ingelijst door het 
muzikale trio Homemaids. Onze buurtgenoot 
Heleen Greeve is hier onderdeel van. De dames 
richtten zich zingend tot ieder persoonlijk met hun 
akoestische uitvoering van bekende liedjes. Live 
muziek tijdens lekker eten en een goed gesprek 
maken de avond compleet. 

 

Bekende en nieuwe buurtgenoten praatten elkaar 
bij over het wel en wee van de afgelopen 
zomervakantie. Iedereen had wel wat te vertellen. 

Op een gegeven moment was het weer tijd voor 
de jaarlijkse bingo. Jong en oud deed 
ingespannen mee. En een valse bingo werd 
gevierd met een zelfgezongen lied door de 
microfoon. 

Velen vielen in de prijzen, die ook dit jaar weer 
niets te wensen overlieten. Jet en Johannes 
wisten er een heerlijke happening van te maken. 

 

Toen het donker werd en al wat kouder konden 
we ons warmen aan een heerlijk houtvuur. De 
jaarlijkse BBQ was weer tip top geregeld en een 
mooi succes van onze buurtvereniging. 

ASPIRANT BESTUURSLID 

Er is een nieuw aspirant lid voor het bestuur van 
onze vereniging: Siranda de Ruiter. Siranda 
woont nu bijna een jaar in onze buurt, en tijdens 
de verschillende activiteiten merkten we al op dat 
Siranda erg enthousiast was over de vereniging, 
en ook graag wilde helpen waar mogelijk. 

Tijdens de laatste buurt BBQ hebben we Siranda 
gevraagd of zij lid wil worden van het bestuur. 
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Daar reageerde ze positief op, en sinds 29 
oktober 2018 heeft ze de status Aspirant 
Bestuurslid gekregen. 

 

Tijdens de komende ALV (18 maart 2018) zal 
Siranda officieel worden voorgedragen als nieuw 
bestuurslid. 

KERSTVERLICHTING 

U heeft het wellicht al gezien: zaterdag 1 
december hebben we de buurt weer een beetje in 
kerstsfeer gebracht; de BaBuTi kerstverlichting is 
weer opgehangen. Alle buurtgenoten die hun 
gevel/schutting/etc. beschikbaar hebben gesteld: 
dank hiervoor! 

 

NIEUWE ACTIVITEITENKALENDER 

Het einde van het jaar nadert, en het bestuur is al 
weer bezig de activiteitenkalender van 2019 op te 
stellen. De verschillende vaste zaken zoals de 
nieuwjaarsborrel, de ALV van de vereniging, en 
de BBQ hebben al een plekje op de kalender 
gekregen. Verder zijn we aan het kijken of we dit 
jaar weer een uitstapje met de hele buurt kunnen 
doen, maar daar kunnen we op dit moment nog 
niet te veel over zeggen. 

In ieder geval om alvast in de agenda te 
noteren: Zaterdag 5 januari 2019 is de BaBuTi 

nieuwjaarsborrel! Iedereen (lid of geen lid van 
de vereniging!) is welkom. Neem vooral ook je 
buren mee! 

De definitieve activiteitenkalender wordt 
bekendgemaakt op de nieuwjaarsborrel. 

 

STAND VAN ZAKEN FAST FORWARD 
(LEGER DES HEILS). 

Tijdens de laatste bijeenkomst van de 
begeleidingscommissie heeft het LDH 
bekendgemaakt dat ze een nieuwe locatie 
hebben gevonden. Deze is nog niet bekend 
gemaakt, omdat deze locatie aanvraag nog bij de 
gemeente ligt. Zodra deze definitief is, zal het 
LDH dit bekend maken bij de commissie. Verder 
heeft het LDH verteld dat de begeleiding is 
aangepast; in plaats van een nachtwaker die ’s 
nachts een oogje in het zeil hield, is er nu een 
slaapdienst door één van de vaste begeleiders.  

In de vorige nieuwsbrief werd vermeld, dat de 
opvang van de jong volwassenen zal worden 
afgebouwd en binnen 2 jaar zal eindigen in onze 
wijk. Het project wordt niet afgebouwd. De 
woningen zullen volledig in gebruik blijven, totdat 
de nieuwe locatie gereed is en alle bewoners in 
één keer zullen verhuizen. Wel zal het project 
binnen de afgesproken 2 jaar verhuizen uit onze 
wijk. 

SWZ gaat de woningen niet meer overnemen. 
Zodra Fast Forward verhuist is, zal het LDH de 
woningen verbouwen voor de verkoop van 
woonhuizen op de particuliere markt. 

 

 


