Bewonersvereniging BaBuTi is de belangenvereniging voor de
bewoners van de Bastertkamp, Ten Busschekamp en
Timmermeesterslaan 1-35 (oneven) in Zwolle

Adres: Bastertkamp 31, 8014 EB www.babuti.nl - KVK nummer: 05077994 – 06-26624142

EXTRA NIEUWSBRIEF!!
Aarzel niet!! Doe mee!!

Beste buurtbewoners!
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 21 augustus aanstaande wordt het tentenkamp op het grasveld aan de Bastertkamp
weer opgebouwd en we gaan weer gezellig barbecueën!
Dit jaar kunt u kiezen uit maar liefst drie verschillende pakketten (vlees/vis), diverse
soorten salades etc., en uiteraard weer het ijsbuffet.
Ook wordt het prijzenpakket van de Bingo en de verloting nog verder uitgebreid met
spectaculaire prijzen!
Kijk op de volgende pagina voor de samenstelling van de BBQ-pakketten!

DOE MEE!!!
Meld u snel aan voor de BaBuTi Buurt Barbecue. Dit kan door het bijgaande formulier in te
vullen en in te leveren bij één van de bestuursleden. Zie het formulier voor meer details en
de uiterste inleverdatum.
Aanmelden mag ook via de mail: Stuur het ingevulde formulier dan naar info@babuti.nl!

Aarzel niet om het formulier in te vullen en in te leveren bij één
van de verkoopadressen!
LET OP: LEES DE (CORONA) REGELS EN KOSTEN VOOR DE BABUTI BUURT
BBQ AAN DE ACHTERZIJDE VAN HET INSCHRIJFFORMULIER.
Indien u lid wilt worden van de vereniging kunt u zich wenden tot het secretariaat, Bastertkamp 30.

BaBuTi Buurt BBQ 21 augustus 2021.
LET OP: LEES DE (CORONA) REGELS EN KOSTEN VOOR DE BABUTI BUURT
BBQ AAN DE ACHTERZIJDE VAN HET INSCHRIJFFORMULIER.

U kunt kiezen uit de volgende BBQ -pakketten:
Volwassenen pakket A:

Toscaanse kip, speklapje, hamburger VGB & kipsaté.

Volwassenen pakket B (met vis!):

Speklapje, hamburger VGB, zalmsjasliek en garnalenspies.

Volwassenen pakket C (HALAL):

Peperbiefstukje, kipsaté (eigen recept) kipburger (gegaard) & Toscaanse kipfilet.

Kinderpakket:
Het kinderpakket bestaat uit patat met een kroket of frikadel etc. etc.

Bij de BBQ is er een ruime keuze uit salades, stokbrood met kruidenboter en natuurlijk heerlijk sauzen!
Bij elk pakket ontvangt u op de avond zelf een tegoedbon voor het ijsbuffet!
NB: Afbeeldingen kunnen afwijken! Wijzigingen in pakketten voorbehouden.
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bewoners van de Bastertkamp, Ten Busschekamp en
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Inschrijfformulier BBQ 21 augustus 2021!!!
Naam:__________________________________________________________________________
Adres:__________________________________________________________________________
Email:__________________________________________________________________________
Telefoonnummer: ________________________________________________________________
Lidnr. BaBuTi: __________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------21 augustus 2021: De BaBuTi Buurt Barbecue! 18.00-21.00 op het grasveld aan de Bastertkamp:
Bestelling:
LEDEN:
____ x volwassenenpakket A
____ x volwassenenpakket B
____ x volwassenenpakket C
____ x gratis kinderschotel

à € 5,00 = €_____,__ .
à € 5,00 = €_____,__ .
à € 5,00 = €_____,__ .
= €_____,__.
Subtotaal: €_____,__

NIET-LEDEN:
____ x volwassenenpakket A
____ x volwassenenpakket B
____ x volwassenenpakket C
____ x gratis kinderschotel

à € 12,00 = €_____,__ .
à € 12,00 = €_____,__ .
à € 12,00 = €_____,__ .
à € 5,00 = €_____,___.
Subtotaal: €___,__

(Per lidnummer/huishouden is het aantal gezinsleden bepalend voor het aantal BBQ schotels (met een maximum van vijf,
uitzonderingen daargelaten). Alleen kinderen tot 5 jaar komen in aanmerking voor een kinderschotel. Bij uw bestelling ontvangt
u (na evt. betaling) uw schotelbonnen. Op 21 augustus kunt u uw BBQ schotel met deze bon afhalen. De schotel is gereserveerd
op naam en bonnummer)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderstaande in te vullen door bestuurslid BaBuTi:

Uitgegeven schotelbonnen (indien van toepassing):

Nr.: _____________, Nr.: _____________, Nr.: _____________, Nr.: _____________, Nr.: _____________,
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Voorwaarden deelname
BaBuTi Buurt BBQ 21 augustus 2021.
Beste Buurtgenoten:
Omdat de kosten voor de organisatie van de Buurt BBQ steeds duurder worden en onze
inkomsten verminderd zijn door het moeten stoppen met de commerciële verhuur van ons
spelmateriaal zijn wij helaas genoodzaakt per BBQ-pakket een bijdrage van 5 euro te moeten
vragen.
De salades, ijs en de kinderpakketten blijven wel gratis.
En uiteraard is er weer een heel mooi Bingo prijzenpakket. Met de opbrengst van de bingo
kaarten kunnen we de kosten voor de buurt BBQ een beetje dekken.
Tijdens de Buurt BBQ dienen wij ons allemaal aan de dan geldende Corona regels te houden.
Lees hieronder alle regels, waar u mee akkoord gaat bij inschrijving:

Regels:
• Voor deelname aan de BaBuTi Buurt BBQ is reservering van uw schotels mogelijk tot
uiterlijk 6 augustus 2021.
• Deelname is uitsluitend voor leden die woonachtig zijn op het adres behorende bij het
lidmaatschap. Vrienden, Kennissen en andere familie kunnen NIET deelnemen.
• Inschrijving is mogelijk bij Bastertkamp 14, 30 & 31 en Ten Busschekamp 17 & 34.
• Als u zich wilt inschrijven kunt u het formulier inleveren bij genoemde adressen of via de
mail naar info@babuti.nl
• Na inschrijving ontvangt u de schotelbonnen in de brievenbus.
• Op de avond van de BBQ krijgt u na inlevering van de schotelbonnen én betaling uw
BBQ-pakket. U hoeft dus NIET vooruit te betalen.
• Het is niet de toegestaan dat u uw BBQ-pakket meeneemt naar huis en daar opeet.
• Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat, René Holkema 06-15618686 of
(bij voorkeur) via email: secretaris@babuti.nl.
• Wij komen niet bij u aan de deur voor verkoop of inschrijving.
• Indien u Corona - klachten heeft gaan wij ervan uit dat u niet op de BaBuTi buurt BBQ
aanwezig bent. Dit ter bescherming van ons allemaal.
• In de tent zal één of meerdere looproutes zijn en dient u zich aan de 1,5 meter regel te houden.

