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Bewonersvereniging BaBuTi heeft een mooie geschiedenis in het organiseren van uitstapje. 

Zo zijn we  in de 15 jaar dat we bestaan onder andere al naar de Efteling, Walibi, Burgers Zoo 

en naar Slagharen geweest. Dit jaar gaan we (weer) naar Avonturenpark Hellendoorn! 
 

  

Om de kosten een beetje in de gaten te houden gaan we dit jaar niet met de bus, maar vragen 

we u met uw eigen auto te gaan. U krijgt 10 euro benzine-vergoeding per auto en uiteraard 

wordt het parkeergeld ook vergoed. Ook vragen we u -als dat mogelijk is- op te geven of u 

nog ruimte in uw auto heeft om iemand mee te nemen die geen auto ter beschikking heeft. 

 

.  

Deelname is op eigen risico! 
Het reisje is gratis voor leden van BaBuTi. Ook Niet-leden zijn van harte welkom om mee te 

gaan. Kosten voor Niet-leden zijn 20 euro.  

 
Zie voor meer informatie het inschrijfformulier dat u eerder heeft ontvangen of kijk op 

www.babuti.nl . 

 

We gaan: zaterdag 11 mei 2019. 
 

We vertrekken: 09:00 uur  vanaf de Timmermeesterslaan. (*) 

We zijn terug tussen: 19:00 uur 20:00 uur.(*) 
          (*: voorlopige tijden). 

Ga je Mee?  

Extra Nieuwsbrief – 1ste 

kwartaal 2019  

We gaan naar 

Avonturenpark 

Hellendoorn!  
 

Bewonersvereniging BaBuTi is de belangenvereniging voor de 

bewoners van de Bastertkamp, de Ten Busschekamp en de 

Timmermeesterslaan 1-35 (oneven) in Zwolle 



 

 

 

NOG NIET LID? 
 

Bent u nog niet lid van bewonersvereniging BaBuTi? 
 

 

Bewonersvereniging BaBuTi wil graag dat zoveel  mogelijk buurtgenoten lid zijn van haar 

vereniging. Al jaren is zo’n 60% lid, maar dit willen we graag zien uitgebreid. 

 

Met uw steun kunnen we nog sterker staan in het realiseren van onze doelen.  

 

De afgelopen jaren hebben we al veel bereikt: 

• De buurt staat weer op de kaart na een slechte periode te hebben meegemaakt. 

• In 2004 is wijkbudgetten gewonnen en hebben we de buurt opgeknapt. 

• In 2006 zijn we naar de Efteling geweest met 100 man, in 2008 zijn we wezen karten. 

• In 2008 zijn we wezen karten met de jeugd. 

• In 2009 zijn we naar Walibi geweest en in 2010 naar Burgers Zoo. 

• Voor ons 10 jarig jubileum zijn we in 2015 naar avonturenpark Hellendoorn geweest 

en hebben we met de buurt gegeten in Restaurant Jan Steen. 

• De grote speeltuin is opgeknapt en er is gangpoort verlichting gekomen. 

• De vereniging heeft een eigen opslagschuur voor al haar spelmateriaal! 

• Er zijn extra beugenhaagjes geplant. 

• Om het jaar maken we de buurt schoon op de nationale opschoondag of maken we de 

buurt weer met zomerklaar met mooie plantjes. Elk jaar houden we een Barbecue, 

speelmiddagen en noem maar op. 

• Etc. etc. 

Reden genoeg dus om lid te worden van één van de meest 

actieve bewonersverenigingen! 
 

 

Ik meld mij aan als lid van bewonervereniging BaBuTi: 

 

Fam/Dhr/Mw (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Naam:___________________________________________________________________________ 

Adres:___________________________________________________________________________ 

Postcode:_________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer:__________________________________________________________________ 

Ik ben wel/niet bereid om mee te doen aan activiteiten.  

Datum:__________________________________________________________________________ 

Handtekening:  

 

________________________________________________________________________________ 

De vrijwillige bijdrage voor het lidmaatschap is voor 2019 €10,-. Lever deze bon in op Bastertkamp 30.  

U ontvangt z.s.m. een bevestiging.   

Bewonersvereniging BaBuTi is de belangenvereniging voor de 

bewoners van de Bastertkamp, ten Busschekamp en 

Timmermeesterslaan 1-35 (oneven) in Zwolle 


