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Nummer: 55 – 2e kwartaal 2020 

 

CORONA 

We kunnen er met z’n allen niet omheen: Corona 
bepaalt ons dagelijks leven. Een onwerkelijke tijd. 
Van één buurtgenoot weten we in ieder geval dat 
ze besmet is met Corona, en in het ziekenhuis 
aan de beademing ligt. Maar misschien zijn er 
wel meer mensen die besmet zijn, of die 
dierbaren verloren hebben aan het virus. We 
komen elkaar wellicht minder vaak tegen op 
straat, maar het blijft goed om je buren op de 
hoogte te houden van wat er speelt. 

 

Onlangs kreeg BaBuTi telefoon van een bekende 
van een zieke, met de vraag hoe het met onze 
buurtgenoot gaat. Uit privacyoverwegingen 
kunnen we deze informatie niet delen. Vind je het 
toch fijn als BaBuTi hierin een rol heeft, mocht het 
zover komen? Laat het weten aan het bestuur! 

ALV 2020 

 

Door de uitbraak van het Corona-virus in 
Nederland zag het BaBuTi bestuur zich 
genoodzaakt om de ALV, welke gepland stond 
voor 16 maart jl. uit te stellen. Het plan was om 
op redelijke termijn de ALV alsnog te laten 
plaatsvinden, echter zoals de situatie in 
Nederland nu is zien wij dit op korte termijn niet 
mogelijk worden. Als gevolg van deze 
uitzonderlijke situatie stellen wij middels een 
bijlage bij de nieuwsbrief van de vereniging nu de 
belangrijkste zaken voor. 

De bijlage wordt alleen bij leden van de 
vereniging bezorgd. Leden worden verzocht per 
email te reageren op de voorstellen.  

CORONA: ACTIVITEITEN 

De beperkingen vanwege Corona hebben helaas 
ook invloed op een aantal activiteiten die BaBuTi 
gepland heeft. 
Dit zijn de aankomende activiteiten: 

- Plantjesdag 18 april wordt afgelast. 

Bewonersvereniging BaBuTi 
Belangenvereniging voor bewoners van de 
Bastertkamp, Ten Busschekamp en 
Timmermeesterslaan 1 – 35 (oneven) 
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Telefoon: 06 - 26 62 41 42  
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- Buitenspeeldag 10 juni: wordt later nog 
beoordeeld. 

- BBQ 15 augustus: we hopen van harte dat 
deze nog wel door kan gaan, maar 
daarover is nog geen zekerheid. 

Uiteraard zullen we tijdig laten weten waneer een 
evenement niet door kan gaan, middels een 
(extra) nieuwsbrief en een bericht op de website. 

 
 

LATEN WE EEN BEETJE EXTRA OP 
ELKAAR LETTEN TIJDENS DE 
CORONACRISIS! 

Premier Rutte deed tijdens een persconferentie 
de oproep om een beetje op elkaar te letten 
tijdens deze zware tijden van de Coronacrisis. Als 
bewonersvereniging BaBuTi voelen we hierin een 
positieve verantwoordelijkheid naar onze buurt.   

Hierbij willen we een oproep doen aan de 
mensen die ‘ergens’  hulp bij nodig hebben. Dat 
kan zijn op het gebied van het doen van een 
boodschap of een paar keer per week een 
gesprekje via de telefoon. We durven niet te 
beloven dat we aan alle wensen gehoor kunnen 
geven maar we zullen wel ons uiterste best 
hiervoor doen. Uiteraard met inachtneming van 
de richtlijnen die het RIVM heeft opgesteld. 
Gebruik voor hulp het nummer: 0626624142. 

CALAMITEITEN IN DE BUURT: 
WHATSAPPGROEP  

Om op de hoogte te worden 
gehouden van eventuele 
calamiteiten die in de buurt 
plaatsvinden kunt u zich 
aanmelden voor de 

Whatsappgroep die actief is in de buurt. Dit kunt 
u doen door een berichtje te sturen naar het 
telefoonnummer van BaBuTi: 0626624142 onder 
vermelding van uw naam en adres. Hierna zult u 
worden toegevoegd aan deze groep. 

4 MEI HERDENKING 

De komende 4 mei zal anders 
verlopen dan anders ivm de 
maatregelen rondom Corona.  

De Dam zal op enkele 
hoogwaardigheidsbekleders na 
leeg zijn en iedereen wordt 
opgeroepen om thuis te blijven. 

Twee minuten voor 20.00 uur zal het 
taptoesignaal worden geblazen. Hiervoor roept 
het comité 4 en 5 mei alle blazers van Nederland 
op om de taptoe vanuit huis of tuin te blazen. 

We hebben vernomen dat dat ook in onze buurt 
het geval zal zijn! 

Mocht u dit signaal dus buiten horen dan weet u 
waarom het klinkt. Mocht u het graag live willen 
horen dan kunt u natuurlijk in uw tuin gaan staan 
of het raam open zetten. 

SWOLSCH BLOEMENHUYS: BEDANKT! 

Bij de Bingo van de vorige BaBuTi Barbecue 
hebben een aantal ondernemers van het 
winkelcentrum aan de Sellekamp ons 
gesponsord. Als wederdienst noemen we hun 
omstebeurt in onze nieuwsbrief. 

Dit keer willen we het Swolsch Bloemenhuys 
bedanken voor het beschikbaar stellen van een 
prijs! 

 

 


