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Nummer: 53 – 2e kwartaal 2019 

 

INSCHRIJVING BUURT BBQ 24-8-2019 

De zomervakantie staat weer voor de deur. We 
hopen natuurlijk allemaal op veel zomers weer en 
lekker uitrusten op vakantie. 

Traditioneel staat op de laatste zaterdag van de 
zomervakantie natuurlijk ook weer de BaBuTi 
Buurt Barbecue op de planning! 

 

Op 24 augustus aanstaande wordt het 
tentenkamp op het grasveld aan de Bastertkamp 
weer opgebouwd en we gaan weer gezellig 
barbecueën! 

 

Ook dit jaar kunt u kiezen uit maar liefst drie 
verschillende pakketten (vlees/vis/halal/kinderen), 
diverse soorten salades etc., en uiteraard weer 
het ijsbuffet. 

 

 

Inschrijven kan vooralsnog tot en met 2 
augustus. Het inschrijfformulier heeft u als het 
goed is al in de bus gehad. Deze is ook te vinden 
op de BaBuTi website. 

Ook wordt het prijzenpakket van de Bingo en de 
verloting nog verder uitgebreid met spectaculaire 
prijzen! 

 

Bewonersvereniging BaBuTi 
Belangenvereniging voor bewoners van de 
Bastertkamp, Ten Busschekamp en 
Timmermeesterslaan 1 – 35 (oneven) 

Voorzitter: Bastertkamp 31, 8014 EB Zwolle 
Secretariaat: Bastertkamp 30, 8014 EC Zwolle 
Telefoon: 06 - 26 62 41 42  
E-mail: info@babuti.nl  
Website: www.babuti.nl  
KVK nummer: 05077994 

Redactie Nieuwsbrief: Hanneke van der Vegt 
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De pakketten zijn weer gratis voor leden van de 
vereniging; voor drankjes vragen wij een kleine 
bijdrage.  
Niet-leden uit onze buurt zijn ook van harte 
welkom! Zij betalen €12 per persoon (€5 per kind) 
voor een pakket. 

BUITENSPEELDAG 

Woensdag 12 juni was de dag waar weer veel 
kinderen uit de buurt reikhalzend naar uitkeken. 
Ondanks de warme temperaturen waren de 
weersvoorspellingen niet zo goed. Als bestuur 
besloten we na lang wikken en wegen om niet 
meteen het volledige scala aan springkussens op 
te zetten, mocht het toch meevallen met het weer 
dan kon dat later in de middag nog wel. 

 

 

Helaas had de buienradar gelijk en viel de regen 
vlak na de middag met bakken uit de lucht. We 
hebben een extra tent opgezet zodat er toch 
redelijk droog gespeeld kon worden. We maakten 
ons nog lichte zorgen of er met dit weer wel 
kinderen zouden komen maar die vrees was 
gelukkig ongegrond. Vanaf 14.00 kwamen de 
kinderen van alle kanten aanrennen door de 
plassen. Er was een hoop plezier op het 
Giraffespringkussen en onder te tenten werd er 
met ballen en ringen gegooid. Er was wat lekkers 
om te eten en te drinken en de grabbelton was 
einde van de middag helemaal leeg. Voor de 
ouders was er koffie, thee en ruimte voor een 
gezellig praatje; daar werd ondanks het weer 
goed gebruik van gemaakt.  

 

 

Rond 16.00 kwam de zon weer tevoorschijn en 
door het briesje en de hulp van kinderen hebben 
we alle spullen uiteindelijk toch weer droog in de 
schuur gekregen! Bij het natellen bleken er 
ongeveer 45 kinderen te zijn geweest, reden te 
meer om deze dag te blijven vieren met de 
kinderen, ongeacht het weer! 

UITSTAPJE HELLENDOORN 

Op zaterdag 11 mei zijn we met de vereniging 
naar avonturenpark Hellendoorn geweest. ’s 
Ochtends vertrokken we in een stoet van 8 
auto’s. Na het maken van een groepsfoto ging 
ieder zijn eigen weg in het park. 

 

Het weer was geweldig, en het was niet al te 
druk. Het was erg gezellig om in allerlei uithoeken 
van het park steeds weer bekenden tegen te 
komen. 

Al met al kijken we tevreden terug op deze 
activiteit. 
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OPSCHOONDAG 

Op zaterdag 23 maart gingen we met 
buurtgenoten weer met de bezem door de straat. 
Zwerfafval werd uit de bosjes geplukt en 
sigarettenpeuken uit de straatvoegen. Elk jaar 
merken we dat de buurt schoner wordt. En dat is 
fijn wonen!  

Het bestuur van BaBuTi had alles goed 
georganiseerd. Er waren meer dan genoeg 
handschoenen, grijpers en vuilniszakken 
aanwezig. Met een leuke groep waren we in een 
kleine ochtend klaar. Tussendoor konden we ons 
opladen aan koffie of thee en aan het einde was 
er een goedverzorgde lunch met zelfgemaakte 
overheerlijke groentesoep en broodjes.  

 

 

 

 

Onze inspanningen zijn niet onopgemerkt 
gebleven. De ROVA bedankte ons met een 
prachtige slagroomtaart. Maar de grootste 
traktatie is toch wel om elke ochtend door een 
schone straat naar het werk te fietsen. 

 

STAND VAN ZAKEN FAST FORWARD 
(LEGER DES HEILS). 

Het vertrek van het project Fast Forward is nu 
een feit. Op 12 juni zijn de bewoners verhuisd 
naar het nieuwe pand van het Leger des Heils 
aan de Dr van Thienenweg. Op deze locatie 
komen ook het bedrijfsbureau en een andere 
doelgroep van het LDH.  

Nu de bewoners zijn vertrokken, zal een 
aannemer de woningen weer gaan scheiden en 
klaar maken voor verkoop op de particuliere 
markt.  

Omdat het vertrek nu een feit is, is de 
begeleidingscommissie ook opgeheven. 

BESTUURSWISSELINGEN 

Er zijn wat wisselingen in de samenstelling van 
het bestuur. 

- Op de ALV van 18 maart 2019 is Siranda de 
Ruiter formeel toegetreden tot het bestuur, 
nadat zij een aantal maanden aspirant 
bestuurslid is geweest. 
Siranda is algemeen bestuurslid. 
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- John Carelsz gaat verhuizen, en is per ALV 
van 18 maart 2019 afgetreden als voorzitter. 
Vooruitlopend op zijn verhuizing heeft John 
zijn formele plek in het bestuur opgegeven, 
en functioneert nu als adviseur van het 
bestuur. 

- De functie van Voorzitter is per ALV van 18 
maart 2019 overgenomen door Jet van Olst. 

- De functie van vicevoorzitter is per ALV van 
18 maart 2019 overgenomen door Johannes 
van der Vegt 

- Er is een vacature binnen het bestuur. Leon 
van Steenwijk heeft zich gemeld als 
kandidaat, en gaat tot de volgende ALV 
meedraaien als aspirant bestuurslid. 

Heb je vragen/opmerkingen hierover; laat het aan 
het bestuur weten! 

FINANCIËLE SITUATIE VAN DE 
VERENIGING 

Tijdens de afgelopen Algemene Leden 
Vergadering heeft het bestuur een mededeling 
gedaan over de financiële situatie van de 
vereniging. In het verleden heeft de vereniging 
veel inkomsten gehad uit fondsenwerving, maar 
dat is tegenwoordig niet meer zo makkelijk als het 
vroeger was. Ook de inkomsten uit verhuur van 
onze materialen nemen af. We hebben wel een 
financiële buffer, maar ook deze slinkt. Kortom: 
we moeten zuiniger met ons geld omgaan. 

Eén van de maatregelen die we hebben 
genomen is om deze zomer wat strakker in te 
kopen voor de buurt BBQ, en de vleespakketten 
van 5 stuks terug te brengen naar 4 stuks. 

Het aanschaffen van WhatsApp buurtpreventie 
bordjes, wat ook op ons verlanglijstje stond, paste 
dit jaar ook niet binnen de begroting. 

Op de ALV is het voorstel goedgekeurd om de 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor onze leden te 
verhogen van €10,- per huishouden naar €12,50. 

De prijzen van de verhuur hebben we wat 
verlaagd, met de hoop dat de verhuur daarmee 
weer wat opkrabbelt. 

 

Het voortbestaan van de vereniging is niet in 
gevaar, maar de extraatjes zullen wat minder 
uitbundig worden. 

We gaan dit jaar kijken hoe we uitkomen met de 
begroting, en aan de hand daarvan de koers voor 
de toekomst uitzetten. Mocht u nog ideeën 
hebben, laat het weten aan het bestuur! 

Wellicht is het interessant om de komende ALV 
(maart 2020) ook te komen, en mee te denken en 
mee te praten over de koers van de vereniging! 

HANGPLEK 

Inmiddels twee jaar geleden meldden we dat de 
hangplek op de geluidswal met uitzicht op het 
kruispunt IJsselallee/Ittersumallee zou worden 
opgeknapt. De hangplek is al een tijdje in 
beklagenswaardige staat. 

 

Helaas liep dit alles niet zo vlot als verwacht, en 
tot op heden is er nog niets veranderd. 

Met de komst van een nieuwe wijkbeheerder voor 
Zwolle Zuid (Paulien ten Dam) hebben we dit 
opnieuw aangekaart. Paulien is er achter aan 
gegaan, en kon ons vertellen dat het nu echt 
binnenkort aangepakt gaat worden. 

Hieronder het ontwerp van de opgeknapte 
hangplek. 

 

Het word een zitplek met drie ronde betonnen 
elementen (onderlinge afstand min. 1m)  

- De open verharding van het pad wordt 
doorgetrokken in vloeiende lijn, (diepte uitbuiging 
circa 2,5 meter)  
- Behoud huidige prullenbak 
- Aanvullen talud en inzaaien met gras  

 


