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Nummer: 54 – 1e kwartaal 2020 

 

GELUKKIG NIEUWJAAR! 

Tegen de tijd dat deze nieuwsbrief wordt 
uitgedeeld is het nieuwe jaar alweer begonnen. 
Namens het bestuur wens ik iedereen een 
voorspoedig 2020! 

 

BBQ + BINGO 

Op zaterdag 24 augustus mochten we weer onze 
jaarlijkse BBQ- en bingo organiseren. Het was 
een warme dag waarop we ons als 
verenigingsbestuur storten op het opbouwen van 
de tenten en het klaarzetten van de spullen voor 
de avond. Gelukkig verliep alles voorspoedig, 
zeker met behulp van buurtgenoten en zelfs 
jongelui van buiten de buurt die hard hebben 
gewerkt: TOP! 

De avond begon wat anders dan we de afgelopen 
jaren gewend waren, aangezien we eerst kort 
stilstonden bij het overlijden van twee 
buurtgenoten. We hebben hun namen genoemd 

en zijn met elkaar een minuut stil geweest om 
hen te herdenken. Hierna zijn de BBQ’s 
aangestoken en hebben we gegeten met zo’n 80 
buurtgenoten. De sfeer was goed, het was erg 
gezellig en het eten was weer ouderwets lekker 
en ruim voldoende!  

 

Om ontspannen uit te buiken werden er na het 
eten kaartjes verkocht voor de onvolprezen 
bingo. Er werden veel kaartjes verkocht en de 
spanning nam toe! In verschillende rondes waren 
weer mooie prijzen te winnen. Vanuit het 
winkelcentrum aan de Sellekamp hebben we 
mooie prijzen gesponsord gekregen van Beautily, 
Jumbo, Eethuis Zuid en het Swolsch Bloemhuys. 

Het was een geslaagde avond, dank ook voor de 
extra handen bij het afbreken en opruimen! 

FAST FORWARD / LEGER DES HEILS 

Het Leger des Heils heeft de woningen aan de 
Ten Busschekamp verkocht. Vlak voor de 
verhuizing van de bewoners waren buren en 
belangstellenden uitgenodigd voor een 
afscheidsreceptie. Vanuit BaBuTi hebben we 
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onze betrokkenheid getoond door aan deze 
uitnodiging gehoor te geven. We mochten hier 
ook enkele buurtbewoners ontmoeten. Er werd 
gespeecht door de voorzitter van de 
begeleidingscommissie, meneer Dijkstra en door 
de regiomanager van het Leger des Heils, 
mevrouw de Wolf. Als bedankje kregen de 
aanwezigen een mooie kaars met een 
gelukwens. 

KERSTVERLICHTING IN DE BUURT 

Op zaterdag 7 december hebben we weer de 
BaBuTi kerstverlichting geplaatst op diverse 
plekken in de wijk. Dit om tijdens de donkere 
dagen wat extra gezelligheid in de buurt te 
creëren. 

Enkele jaren geleden hebben we als vereniging 
wat nieuwe verlichting aangeschaft; het doel was 
wat meer samenhang en herkenbaarheid van de 
verlichting die van de vereniging is. De keus was 
toen gevallen op een aantal grote “klokken”. 

 

Helaas blijkt de staat van het materiaal niet meer 
zo geweldig te zijn. Met name bij deze grote 
“klokken” vallen diverse lampjes half of helemaal 
uit. De verlichting is nog maar een paar 
seizoenen gebruikt, maar blijkbaar laat de 
kwaliteit toch te wensen over. 
We zullen volgend jaar opnieuw beoordelen of 
het er nog mee door kan, en mogelijk ons 
oriënteren op aanschaf van nieuw materiaal. 
Hopelijk kunnen we de kosten binnen de perken 
houden… 

Tegen de tijd dat deze nieuwbrief verspreid wordt 
zal de kerstverlichting net weer zijn opgeruimd. 

ACTIVITEITENKALENDER 2020 

Met het nieuwe kalenderjaar wordt ook altijd de 
nieuwe activiteitenkalender bekend gemaakt. 

De kalender bevat dit jaar geen verrassingen; de 
vaste activiteiten keren weer terug. Waar we 
vorig jaar nog meededen aan de Landelijke 
Opschoondag, doen we dit jaar weer onze eigen 
“Plantjesdag”, waarbij we met elkaar de perkjes in 
de buurt opvrolijken met perkgoed. 

Bij de BaBuTi nieuwjaarsreceptie is de definitieve 
kalender bekendgemaakt, welke ook als bijlage 
bij deze nieuwsbrief wordt verspreid. 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

4 januari jl. hebben we weer onze jaarlijkse 
nieuwjaarsbijeenkomst gehouden bij de schuur. 
In een gemoedelijke sfeer hebben een aantal 
buurtgenoten elkaar het beste gewenst voor het 
nieuwe jaar en onder genot van onder ander een 
glaasje glühwein of een ander drankje en wat 
hapjes (bitterballen!) was het weer erg gezellig. 
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BIJDRAGE EN PASSEN 2020 KOMEN ER 
AAN 

De ledenpassen voor 2020 zullen uiterlijk eind 
februari worden verspreid. Bij de verspreiding van 
de lidmaatschapspassen doen we ook altijd het 
verzoek tot betaling van de vrijwillige bijdrage aan 
de kas van de vereniging. Zoals in de vorige 
nieuwsbrief al is gemeld, is de bijdrage dit jaar 
met €2,50 verhoogd naar €12,50 per gezin per 
jaar. Dit voorstel is bij de ALV in maart 
goedgekeurd door alle aanwezigen. De verhoging 
van de bijdrage help om de begroting van 2020 
weer sluitend te krijgen. 

Een hogere bijdrage is natuurlijk altijd welkom; er 
zijn genoeg bestemmingen voor te verzinnen. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

- Aanschaf WhatsApp Buurtpreventie 
borden. Deze hebben we niet op de 
begroting kunnen zetten omdat de 
inkomsten dat niet dekken. 

- Vervanging van de kerstverlichting. 

- Sparen voor vervanging van 
speelmateriaal. Het springkussen en de 
stormbaan beginnen duidelijk tekenen van 
ouderdom te vertonen. 

 

NIEUWE HANGPLEK IS KLAAR 

Nadat al zo’n twee jaar geleden afspraken met de 
toenmalige wijkbeheerder waren gemaakt was 
het wachten op de uitvoering van de renovatie 
van de hangplek op de geluidswal. Dit duurder 
helaas langer dan verwacht. 

Nadat we afgelopen voorjaar kennis hebben 
gemaakt met de nieuwe wijkbeheerder, Paulien 
ten Dam is er gelukkig vaart gemaakt met de 
renovatie. In augustus is deze dan ook 
uitgevoerd.  

 

 

 

 

 

 

 


