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Nieuwsbrief nummer: 25 – 3e kwartaal 2009 
 

De vierde Nieuwsbrief van dit jaar ligt weer 

voor u. De zomer is voorbij en de scholen 

zijn weer begonnen. Wat er de afgelopen 

maanden allemaal weer door het bestuur op 

de rails is gezet, is niet gering. U kunt dat 

allemaal in deze nieuwsbrief lezen. Maar, 

we kijken niet alleen achterom, we kijken 

ook vooruit. Lees wat er voor BaBuTi in het 

vat zit! 

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties 

hebben naar aanleiding van deze 

Nieuwsbrief, aarzel dan niet en neem 

contact op met een van de bestuursleden. 
 

WOENSDAG 10 JUNI: 

STRAATSPEELMIDDAG 
 

Van 14.00 uur tot 17.00 uur werden er op 

het grasveld aan de Bastertkamp allerlei 

mooie en spannende spellen buitengezet. De 

trampoline stond weer opgesteld, maar ook 

werden de nieuwe spellen geïntroduceerd!! 

Dit waren een reuzengrote airhockeytafel 

en een oersterk tafelvoetbalspel!  

 

 
AIRHOCKEYTAFEL. 

 

 
TAFELVOETBALSPEL. 

 

 
 

 

Bewonersvereniging BaBuTi: 

Belangenvereniging voor bewoners van de: 
 

Bastertkamp 

Ten Busschekamp 

Timmermeesterslaan 1 – 35 (oneven) 
 

Adres: Ten Busschekamp 29, 8014ED Zwolle 

Secretariaat: Bastertkamp 30, 8014EC Zwolle 

Telefoon: 038-4603155. Email: info@babuti.nl 

KVK nummer: 05077994 

Redactie Nieuwsbrief: Clara Betist 
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ZATERDAGAVOND 22 AUGUSTUS: 

BUURTBARBECUE MET BINGO 

 

De buurtbarbecue was dit jaar een groot 

succes. Meer dan 100 mensen deden mee, 

onder wie een groot aantal kinderen. Voor 

het eerst werd aan de barbecue een bingo 

gekoppeld. Een goed idee! 

 

 
 

 

DE VOORBEREIDINGEN: 

 

 
 

 

 
Het uitstekende vleespakket was wederom 

van Boni Slagerij Van Guilik. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

De prachtige salades die u op een van de 

foto’s ziet waren oa gemaakt door Trees 

Holkema, die niet alleen hier heel goed in is, 

maar verder ook, in stilte op de achter-

grond, heel veel voor BaBuTi doet. Het was 

dan ook zeer terecht dat zij, maar ook 
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andere vrijwilligers tegen 21 uur ook eens 

in de bloemetjes gezet werden. Het idee is 

om jaarlijks een aantal personen in het 

zonnetje te zetten. 

Ard Buning had deze keer de patat 

gebakken, die gretig aftrek vond. 

 

DE BARBECUE 

 

 
Alsof ze dit werk dagelijks doet. 

 

 

 

 

 

 
Heerlijke stukken vlees liggen te roosteren 

 

 
Een drukte van belang  

 

 
Even wachten, het rooster ligt vol 

 

 
Bij de grote koekenpan  

 
Trees en Ralleke 

 

 

 
In volle concentratie  
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DE BINGO 

 

Voor de bingo was er een mooi 

prijzenpakket beschikbaar gesteld met een 

waarde van meer dan € 300,--! Hartelijk 

dank aan alle sponsors! Enkele van de te 

winnen prijzen waren bijvoorbeeld een 

koffie/theepakket, veel speelgoed, 

schoonmaakpakketten, een prepaid GSM 

pakket en voor de autowas bonnen van Bas 

Autowas. 

 

 

 
Een deel van het prijzenpakket 

 

 
De spreekstalmeester en de bediener van de 

balletjesmolen 

 
Alle nummertjes op de goede plaats… 

 

 
De balletjesmolen 

 

 
Tong uit de mond: spannend! 

 

 
Nog geen Bingo. 

 

 
BINGO! 
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5 SEPTEMBER: KINDERDISCO 

 

Vlak voor deze dag sloeg het noodlot toe. 

Als gevolg van diverse nare situaties in de 

privésfeer van de bestuursleden (ziekte, 

sterfgeval) moest deze activiteit op de 

valreep worden afgezegd.  

Het bestuur probeert op een latere datum 

alsnog een kinderdisco te organiseren. 

Mocht hun dat lukken, dan wordt u hiervan 

op de hoogte gesteld. 

 

HET GROTE NIEUWS! 

 

BaBuTi heeft een prijs gewonnen van 

€ 5.000,--! Waarom heeft BaBuTi deze prijs 

gewonnen? Om welke prijs gaat het? 

Hieronder leest u er alles over.  

 

Het gaat om de Hein Roethofprijs 2009. 

 

Wie was Hein Roethof en wat is de Hein 

Roethofprijs? 

 

Hein Roethof: 

Hendrik Jan (Hein) Roethof (geboren te 

Utrecht op 23 november 1921 en aldaar 

overleden op 15 januari 1996) was een 

Nederlandse journalist en later politicus. 

Na het doorlopen van de Rijks HBS in zijn 

geboorteplaats, studeerde hij van 1940 tot 

1945 Indisch recht aan de Rijksuniversiteit te 

Utrecht aan welke universiteit hij in 1951 ook 

promoveerde. 

Na de Tweede Wereldoorlog vertrok hij naar 

Nederlands-Indië waar hij van oktober 1945 

tot maart 1946 ambtenaar was bij de 

Netherlands Indies Civil Administration 

(NICA). Daarna werkte hij twee jaar bij de 

Regeringsvoorlichtingsdienst (RVD) in 

Batavia. Hierna ging hij de journalistiek in 

waarbij hij een half jaar werkte als adjunct-

hoofdredacteur bij het dagblad Warta 

Indonesia te Batavia. Hierna keerde hij terug 

naar Nederland waar hij ging werken bij de 

Nieuwe Rotterdamsche Courant  (in 1970 

opgegaan in het NRC Handelsblad). Van 1951 

tot 1958 was Roethof daar redacteur 

binnenland en daarna tot 1964 parlementair 

redacteur. Verder was hij van 1952 tot 1956 

landelijk voorzitter van de Jongeren 

Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD); 

een jongerenorganisatie gelieerd aan de VVD. 

Binnen de VVD was hij voorstander van 

progressieve koers wat onder andere blijkt uit 

het feit dat hij in 1962/1963 voorzitter was van 

het Liberaal Democratisch Centrum. Toen 

VVD-voorzitter Pieter Oud in 1963 niet werd 

opgevolgd door de progressieve 'kroonprins' 

Henk Korthals maar door Kornelis van der 

Pols, stapte Roethof uit de VVD waarna hij in 

1964 lid werd van de Partij van de Arbeid 

(PvdA). 

Vanaf februari 1964 was Roethof werkzaam 

bij het bureau Internationale Technische Hulp 

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken tot 

hij in 1969 als PvdA'er in de Tweede Kamer 

kwam. Afgezien van de periode 1982-1986 

zou hij tot 1989 namens de PvdA in de 

Tweede Kamer zitten waar hij woordvoerder 

was voor justitie, media en politie. Verder 

hield Hein Roethof zich ook bezig met 

volkenrechtelijke vraagstukken, stakingsrecht 

en ambtenarenzaken. 

Hein Roethofprijs:  

De Hein Roethofprijs is in 1987 door het 

Ministerie van Justitie in het leven geroepen 

met het doel nationale bekendheid te geven 

aan projecten die resultaten bereiken met de 

preventie van criminaliteit. Elk jaar worden de 

meest succesvolle en meest aansprekende 

projecten genomineerd, maximaal vijf. 

De genomineerde projecten krijgen elk een 

geldbedrag van € 5.000,--. Het project dat 

uiteindelijk als winnende project uit de bus 

komt krijgt € 20.000 samen met een beeldje. 

De organisatie van de Hein Roethofprijs is in 

handen van het CCV, het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid in 

Utrecht. 

 

Elk jaar worden er projecten ingediend bij 

het Centrum voor Criminaliteitspreventie 

en Veiligheid. BaBuTi heeft dit jaar haar 

project onder de titel “Meedoen!” 

ingestuurd en is daarmee een van de vijf 

genomineerden voor de Hein Roethofprijs 

http://www.hetccv.nl/index.html
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voor dit jaar. De nominatie betekent 

€5.000,-- krijgen. En als we winnen wordt 

dit bedrag maar liefst €20.000! Wat houdt 

dit project, dat ons allen aangaat, in?  

Een stukje historie vooraf. 

Zoals u weet is onze bewonersvereniging 

actief in de wijk Gerenlanden in Zwolle 

Zuid. De vereniging is in 2001 opgericht 

door een aantal bezorgde buurtbewoners in 

samenwerking met de Woningcorporatie 

SWZ, de Stichting Philadelphia Zorg en de 

Gemeente Zwolle. De doelstelling van 

BaBuTi is helder: de bewoners moeten in 

hun wijk veilig kunnen wonen en leven. In 

de Gerenlanden was sprake van veel 

(winkel) diefstal en vernielingen. Bij de 

zorginstelling Philadelphia werden 

regelmatig de ruiten ingegooid en werden 

de bewoners zelfs met een buks beschoten. 

Ontoelaatbaar! Ook auto’s, huizen en 

tuinen waren doelwit van vernielingen. De 

daders moesten worden gezocht onder de 

sociaal kwetsbare bewoners van de wijk. 

Velen van hen zijn niet of laag geschoold, 

kunnen soms niet lezen, schrijven of 

rekenen en hebben weinig sociale contacten. 

Hierdoor kunnen ze snel afglijden in allerlei 

crimineel gedrag. Sommigen van hen staan 

onder politietoezicht. Door hun een andere 

levensinvulling te bieden en algemene 

basisvaardigheden aan te leren, kan de 

negatieve spiraal worden gekeerd. 

De ommekeer! 

In 2004 won BaBuTi met een prachtige 

maquette van onze buurt en een plan van 

aanpak om onze buurt te verbeteren de 

eerste prijs met de wijkbudgetten. 

Sindsdien is er in de buurt een groot aantal 

verbeteringen aangebracht. Hierbij valt te 

denken aan snelheidsbeperkende 

maatregelen, verlichting in de gangpaden 

achter de woningen aanbrengen, 

beplantingen verbeteren, kindveiligheid 

vergroten en activiteiten ontplooien. Verder 

startte de buurtvereniging in 2004 met het 

verhuren van hun springkussens etc. Aan 

de doelgroep, andere organisaties, worden 

sindsdien allerlei materialen en spellen 

tegen een sterk gereduceerd tarief 

verhuurd. Te denken valt hierbij aan 

springkussens, stands, trampolines, 

keukengerei, partijen tafels en stoelen. Deze 

materialen hebben zij verworven via 

sponsoring door bedrijven, winkeliers en 

fondsen, zoals het Oranje Fonds, de St. 

Theodora Boasson e.a. Alle materialen 

worden veilig opgeborgen in een grote 

schuur die speciaal voor dit doel is 

gebouwd.Behalve de verhuuractiviteiten, 

wordt een groot aantal activiteiten in de 

wijk ontplooid, zoals speelmiddagen, 

buurtmaaltijden, kinderdisco’s, 

schoonmaakmiddagen en uitstapjes. 

Vandaag de dag! 

Vandaag de dag voelen de buurtbewoners 

zich veilig. Het aantal meldingen bij politie 

en de woningcorporatie is gedaald naar een 

gemiddeld niveau. We gaan door met het 

verder opbouwen van de buurt! Andere 

wijken zijn met soortgelijke projecten 

begonnen. 

Zoals u ziet, heeft ook De Stentor al 

aandacht aan ons besteed! 

 

 
 

De contactpersoon voor ons project 

“Meedoen!”is: Ard Buning. Hij is 

bereikbaar voor vragen, suggesties en 

opmerkingen via het email adres: 

voorzitter@babuti.nl. 

 

mailto:voorzitter@babuti.nl
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WIE WIL MEE? 

 

Op 19 oktober gaat een delegatie van 

BaBuTi (waarschijnlijk maximaal rond de 

25 personen naar Den Haag om daar 

aanwezig te zijn bij de bekendmaking van 

de prijswinnaar van de Hein Roethof Prijs 

2009. Deze prijs wordt uitgereikt door 

Minister Mr. Dr. Ernst  Hirsh Balin van 

Justitie.  

Rond 13.30 uur worden we samen met de 

andere vier genomineerde groepen en heel 

veel Nederlandse Pers in Den Haag 

verwacht waar we dus zullen horen wie de 

Hein Roethof Prijs en 20.000 euro wint! 

Dus als u graag mee wilt dan kunt u zich 

aanmelden bij Ard Buning (Ten 

Busschekamp 29, voorzitter@babuti.nl). U 

dient zich aan te melden voor 26 september! 

 

 

WEER EEN SCHENKING 

Opnieuw heeft de Stichting Theodora 

Boasson ons een geldbedrag geschonken. 

Deze keer gaat het om € 1.200,-- als 

bijdrage in de kosten van een nieuw klein 

springkussen. Het oude “Happy Clown” 

springkussen was na veelvuldig gebruik 

versleten. Het nieuwe springkussen wordt 

een mooie vervanger. BaBuTi dankt de 

Stichting Theodora Boasson hartelijk voor 

haar donatie. In de volgende Nieuwsbrief 

volgen meer details. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE WIPKIP 

 

De oude wipkip in de waterspeeltuin was al 

behoorlijk versleten toen de veegwagen van 

de ROVA haar bij de buurtschoonmaakdag 

in het voorjaar helemaal aan gort reed. Het 

heeft even geduurd, maar nu heeft de 

Gemeente een nieuw exemplaar geplaatst 

bij de waterspeeltuin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit zijn weer de nieuwtjes voor dit moment. 

 

Veel leesplezier toegewenst met deze nieuwe 

Nieuwsbrief. 

mailto:voorzitter@babuti.nl

