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Nummer: 57 – 1e kwartaal 2022 

 

VAN DE VOORZITTER 

Het jaar 2021 ligt alweer een poosje achter ons. 

Als bestuur van BaBuTi hebben we het als een 

best ingewikkeld jaar ervaren, voor BaBuTi maar 

ook in ons persoonlijk leven.  Helaas heeft 

Siranda te horen gekregen dat ze ziek is,  ze is 

hiervoor onder behandeling in het ziekenhuis. Dit 

heeft veel impact op haar en haar gezin, we 

wensen haar ook vanaf deze plaats van harte 

beterschap toe.   Vanuit BaBuTi moesten we 

ervoor kiezen om sommige activiteiten af te 

gelasten en andere activiteiten aan te passen naar 

de op dat moment geldende maatregelen die 

genomen waren rondom Covid. We zijn er heel 

blij mee dat de jaarlijkse BBQ met bingo door kon 

gaan, op deze ontmoeting met ook veel nieuwe 

gezichten kijken we met volle tevredenheid terug. 

Ondanks dat we als buurtvereniging niet alles 

konden uitvoeren wat we gepland hadden 

gebeurde er natuurlijk genoeg in onze mooie wijk. 

Er zijn best veel nieuwe medebewoners gekomen, 

we zijn blij met de aanmeldingen van nieuwe 

leden en kijken hoopvol naar de mogelijkheden 

die het jaar 2022 ons als buurtvereniging kunnen 

brengen. 
In de afgelopen donkere maanden werd er soms 

melding gemaakt van ongewenste verkopers aan 

de deur (riolering e.d.), lichte schade aan auto’s, 

prullenbakken die overvol zitten, hondenpoep op 

straat, een vermist katje, een spontaan 

georganiseerd kinderfeestje met springkussen, een 

onbekende fiets die al een paar dagen bij iemand 

voor het huis stond, ongewenste bezoekers bij de 

voordeur die met een lichtbron door de het raam 

in de deur schenen, vandalisme, eieren gegooid 

tegen een schutting, meldingen over overlast 

(schreeuwen, rommel maken, belletje lellen, op 

ramen kloppen, stenen gooien, spugen tegen 

auto’s etc) door kinderen die in een groep 

rondlopen en/of hangen in de wijk. Goed dat deze 

dingen worden gemeld, het kan een waarschuwing 

zijn voor anderen om hun bezittingen extra in de 

gaten te houden! Waar we wel op willen wijzen is 

dat de appgroep niet wordt gebruikt om over een 

genoemd thema individueel te gaan reageren met 

persoonlijke meningen, daar is deze app niet voor 

bedoeld. Tuurlijk kan je kort reageren als er een 

vraag wordt gesteld en jij het antwoord op die 

vraag weet.  

Het meest belangrijk in de communicatie 

onderling is ons inziens dat we elkaar direct 

aanspreken op gedrag dat niet door de beugel kan. 

Een groep kinderen rustig aanspreken kan wel 

maar heeft vaak niet het gewenste resultaat, we 

raden hierin aan om met de betrokken opvoeders 

van de kinderen in gesprek te gaan over het 

gedrag. Mocht er na herhaaldelijk spreken met 

elkaar geen verandering zichtbaar worden in het 

gedrag dan kan er uiteraard aangifte worden 

gedaan bij de politie.  

 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de 

activiteitenkalender voor dit jaar en we zien uit 

naar de ontmoetingen die we met elkaar kunnen 

hebben. De begroting laat een redelijk positief 

resultaat zien. Leuk om hier alvast te melden is 

dat we als buurtvereniging in 2024 alweer 20 jaar 
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bestaan en dat we het leuk vinden om extra geld te 

sparen in het activiteitenfonds om in het voorjaar 

van dat jaar weer een ouderwets buurtuitstapje 

naar een pretpark of iets dergelijks te kunnen 

organiseren.  

 

Voor nu: veel leesplezier gewenst! 
 

 

 

DIGITALE ALV 

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2022 
zal in verband met Corona ook dit jaar geen 
fysieke vergadering zijn.  

De stukken (o.a. jaarverslag 2021, begroting 
2022) zullen ook dit jaar weer op de BaBuTi 
website worden geplaatst (www.babuti.nl) in een 
wachtwoord-beveiligd bestand. BaBuTi leden 
krijgen het wachtwoord per brief toegestuurd. 

In deze brief staan dan ook alle details hoe u kunt 
reageren op deze stukken. 

 

KERSTVERLICHTING 

De kerstverlichting die BaBuTi afgelopen jaren in 
december in de wijk heeft opgehangen, begon 
inmiddels wel erg slecht te worden.  

Afgelopen december hebben we vanuit de 
vereniging twee nieuwe elementen geplaatst (een 
rendier met een arrenslee) bij de pleintjes van de 
Bastertkamp en de Ten Busschekamp. 
Daarnaast zijn nog twee dezelfde versieringen 
bijgekocht, waardoor we er nu vier hebben. 

We hebben geprobeerd iets te zoeken wat 
herkenbaar is door de buurt, wat opvalt maar niet 
te dominant is, en waaruit duidelijk bleek dat deze 
verlichting door de buurtvereniging is neergezet. 
De rendieren, met in de arrenslee een 
geplastificeerd logo van BaBuTi, hebben deze 
doelen aardig kunnen realiseren. 

 

BABUTI CALAMITEITEN WHATSAPP 
GROEP 

Al enkele jaren geleden heeft 
BaBuTi een WhatsApp groep gestart 
voor buurtbewoners (lid en niet-lid!). 
Hiermee is het mogelijk om de 
buurtgenoten te waarschuwen als er 
onraad is. Denk aan inbraak, brand, verdachte 
personen op straat, etc. 

Wilt u lid worden van deze groep? Stuur een 
(whatsapp) berichtje naar de BaBuTi telefoon 06-
26624142 met uw naam en dat u wilt worden 
toegevoegd aan de groep! 

Deze groep is uitsluitend bedoeld voor dringende 
zaken. Daarnaast zal het BaBuTi bestuur af en 
toe een activiteit aankondigen in deze groep. 

De groep is het meest effectief als deze voor 
iedereen relevant blijft. Laten we met elkaar daar 
ons best op doen. Overleg en discussies kunnen 
beter buiten deze groep om gevoerd worden. 

Samen zorgen we voor de veiligheid van onze 
buurt! 

BRIEVEN MET VRIJWILLIGE BIJDRAGE 

Met deze nieuwsbrief ontvangt u ook weer het 
verzoek tot betalen van de jaarlijkse vrijwillige 
bijdrage. Deze hebben we voor 2022 ook weer op 
12,50 euro kunnen houden. 

Graag ontvangen we deze bijdrage van u als lid 
zodat we onze activiteiten kunnen blijven doen 
zoals u dat van ons gewend bent. Meer mag 
natuurlijk altijd! 

ACTIVITEITENKALENDER 2022 

De activiteitenkalender voor 2022 is weer klaar 
Deze is te vinden op de BaBuTi website 
(www.babuti.nl) en als bijlage bij deze 
nieuwsbrief. Uiteraard alles onder voorbehoud, 
rekening houdende met de Corona situatie. 

FINANCIËLE UPDATE 

Vanwege het de coronamaatregelen die helaas 
afgelopen jaar ook van kracht waren, zijn enkele 
activiteiten niet door kunnen gaan. Dat is 
natuurlijk super jammer, want als buurtvereniging 
is ons doel om leuke samenbindende dingen te 
organiseren voor de bewoners van ons hoekje 
van Zwolle. Het positieve is wel dat, ondanks dat 
er geen inkomsten uit verhuur van materialen 
waren, we het jaar hebben kunnen afsluiten met 
een klein positief resultaat. Het geld dat we 
hierdoor overhouden voegen we toe aan het 
activiteitenfonds, zodat we later als het allemaal 
weer kan een leuk uitje kunnen organiseren. Dat 
houden jullie dus nog te goed! 


