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Nieuwsbrief nummer: 27– 1ste kwartaal 2010 

 
ALWEER EEN NIEUW JAAR 

Het nieuwe jaar is alweer bijna twee 
maanden oud op het moment dat ik 
deze Nieuwsbrief schrijf; we zitten 

allemaal alweer geruime tijd in ons 
dagelijks ritme. 

Toch hieronder nog even een korte 
terugblik op de periode rond Kerst en 
Oud en Nieuw, omdat het bestuur zich 

veel moeite getroost had de buurt van 
vrolijke lichtjes te voorzien. 

Maar, natuurlijk kijken we vooral 
vooruit. Er komt weer een boeiend (en 
druk) 2010 op ons af met veel 

activiteiten. Ook daar leest u over in 
deze Nieuwsbrief.  

 

De  ‘klapper’ bewaar 
ik voor het laatst 

(pagina’s 5/6)! 
 
Ik hoop dat u deze eerste editie van 

2010 met veel plezier leest. Bij deze 
Nieuwsbrief hoort een aantal Bijlagen. 

Ik adviseer u deze goed te lezen, want u 
kunt hier, net als vorig jaar, uw 
voordeel mee doen! 

 
KORTE TERUGBLIK OP DE KERST EN 

OUD/NIEUW 2009. 
Half december vorig jaar heeft het 
bestuur van gratis kerstversiering van 

Harry Boeve, onze contactpersoon bij de 

SWZ, gekregen om daarmee onze buurt 

op te vrolijken rond Kerstmis en de 
jaarwisseling. U heeft dat allen 
ongetwijfeld gezien. Hartelijk dank voor 

de gift. Hieronder ziet u nog een enkele 
impressie daarvan. De sneeuw 

verhoogde de sfeer nog extra. 
Als u meer foto’s wilt bekijken, gaat u 
dan naar de website van BaBuTi: 

www.babuti.nl 
 

 
Met dank aan Henk Kok voor het 
maken van de foto’s. 
 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

BABUTI OP 29 MAART 2010. 
Op verzoek van het bestuur kondig ik 
hierbij de zesde algemene leden-

vergadering aan, die weer op het 
(jaarlijkse) programma staat. In een 
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apart schrijven, dat u bij deze 

Nieuwsbrief aantreft, vindt u alle 
informatie over het tijdstip van 

aanvang, de plaats waar de vergadering 
wordt gehouden en de voorlopige 
agenda.  

- Het bestuur van BaBuTi gaat met 
ingang van 2011 een vrijwillige 

bijdrage invoeren van 10 euro per 
huishouden per jaar (ongeacht het 
aantal mensen dat een huishouding 

vormt). De achtergrond van deze 
wijziging in het beleid komt voort uit 

een wettelijke verplichting. Het gaat er 
hierbij niet om hoe een financiële 
bijdrage door de leden wordt geleverd 

(vrijwillig of verplicht), maar wel dat er 
een financiële bijdrage wordt geleverd. 

Anders mag BaBuTi zich geen vereni-
ging meer noemen. 

Voor alle duidelijkheid: er wordt dus 
niet gesproken over een verplichte 
contributie. We hopen dat iedereen 

hiermee kan leven. De bijdrage van 
10 euro/jaar is dus geen 

verplichting, maar wordt wel zeer op 
prijsgesteld.  
- Anton Lans heeft aangegeven dat hij 

opnieuw beschikbaar is voor een 
periode van vier jaar. Tegenkandidaten 

kunnen zich aanmelden tot twee weken 
voor de aanvang van de ALV. 
 - Ook worden tijdens de ALV de 

resultaten van de BaBuTi buurtenquête 
besproken. Komt dus allen, want het 

gaat u allen aan! Koffie en thee met wat 
lekkers staan klaar! 
 

BABUTI BUURTENQUÊTE JANUARI 
2010. 

De BaBuTi buurtenquête is geweest. 
30% van de leden heeft deze ingevuld 
en ingeleverd. Eén niet-lid heeft de 

moeite genomen om de enquête in te 
vullen. Iedereen hartelijk dank voor de 

genomen moeite. Van de enquête is een 
uitslag samengesteld, die u op de 
website van babuti kunt vinden. We 

hebben niet alle opmerkingen en 
meningen in de uitslag opgenomen, 

maar de uitkomsten worden de 
komende tijd in een bestuursvergade-

ring verder bestudeerd, waarna actie 

ondernomen zal worden. Een aantal 

zaken loopt intussen al. 
We zullen u uiteraard vertellen wat we 

met de uitslag gedaan hebben en ook 
welke resultaten geboekt worden. Uw 
mening telt dus wel degelijk, al is die 

niet volledig terug te vinden in de 
uitslag. Het bestuur bedankt de mensen 

ook voor de vele complimenten die zij in 
de enquête aan het adres van het 
bestuur maken. Ook deze complimenten 

zijn niet meegenomen in de uitslag.  
Toen de enquête werd opgesteld, heeft 

het bestuur gemeld dat het drie prijzen 
van elk 20 euro zou uitreiken onder 
degenen die de enquête ingevuld (met 

naam) zouden inleveren bij het bestuur. 
Na loting zijn de volgende mensen de 

gelukkige winnaars geworden die een 
irischeque in ontvangst konden nemen: 

Christine van Leeuwen, Gerard 
Wijnands en de familie Rowaan. Allen 
van harte gefeliciteerd! 

 
 

 
Christine van Leeuwen. 

 
 

 
Gerard Wijnands. 
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De familie Rowaan. 
 

LEZING DOOR ARD BUNING IN 
AMSTERDAM 
Onze voorzitter heeft op de Vrije 

Universiteit (VU) in Amsterdam een 
lezing over BaBuTi gehouden. Hij had 

hiervoor een uitnodiging gekregen. Ard 
heeft daarmee onze buurt weer op de 
kaart gekregen! Ards verslag treft u hier 

aan. 
Op donderdag 4 februari jl. reisden Ard 

en Hanneke Valkeman, de wijkmanager 
van de gemeente Zwolle, naar 
Amsterdam. De aanleiding voor deze 

reis was de nominatie voor de Hein 
Roethofprijs vorig jaar. Er was een hoge 

opkomst en er werden veel vragen 
gesteld zoals: hoe raken buurtbewoners 
betrokken bij jullie activiteiten, hoe 

organiseren jullie activiteiten en hoe 
functioneert jullie vereniging?  

Vervolgens werden de toehoorders aan 
werk gezet. Zij moesten met de 
informatie aan de slag gaan. Al met al 

was het een leuke ochtend die niet 
alleen veel applaus opleverde, maar ook 

nog een bedrag van 500,= euro!  
Dit mooie honorarium heeft Ard direct in 

de kas van BaBuTi gestort en zal 
worden gebruikt om het uitstapje van 
17 april a.s. mogelijk te maken! Ard, 

geweldig van je! Heel veel dank 
hiervoor. 

 
EIGENWIJZE BUURTEN / 
WIJKALLIANTIE 

Omdat de wijkalliantie het werk van 
BaBuTi enorm waardeert, krijgen we dit 

jaar, evenals vorig jaar, opnieuw een 
financiële bijdrage van hen. De grootte 

van het bedrag is maar liefst 

500,= euro en wordt besteed aan het 
buurtgerichte werk dat we doen. Dit 

jaar gaat het bedrag naar het 
uitstapje op 17 april a.s., net als de 
500,= euro van Ard. Hartelijk dank 

voor deze donatie! 
 

BUURTSCHOONMAAKDAG 
Omdat het leven niet alleen bestaat uit 
leuke dingen (geld in de kas krijgen) 

moeten we ook af en toe de handen uit 
de mouwen steken en de omgeving 

schoonmaken. De buurtschoonmaakdag 
is dit jaar op zaterdag 20 maart en 
duurt van 13.00 uur tot 15.00 uur. 

De schoonmaak gebeurt in 
samenwerking met de gemeente Zwolle, 

SWZ en de ROVA. Er komt weer een 
veegwagen die de hele buurt zal vegen, 

waarna een ‘kraakperswagen’ alle 
rotzooi komt ophalen. Van deze 
activiteiten worden Tv-opnamen 

gemaakt (uitgezonden op 
www.buurtlink.nl ). BaBuTi zorgt 

weer voor koffie, thee, broodjes en 
soep! In een aparte bijlage bij de 
Nieuwsbrief kunt u duidelijk het 

programma voor die dag lezen. Komt 
helpen! 

 
VEERTIG PUNTEN PLAN 
In de vorige Nieuwsbrief (nr. 26) bent u 

uitgebreid geïnformeerd over het 
veertig punten plan. Op de plattegrond 

waren deze punten aangegeven. De 
wijkschouw heeft tot doel om alle 
problemen wat betreft de bestrating, 

hangjeugd, criminaliteit, alsook de 
uitslag van de BaBuTi buurtenquête te 

bespreken en daar een gezamenlijk plan 
voor te ontwikkelen. Op donderdag 11 
februari jl. zou er een wijkschouw zijn, 

waarbij vertegenwoordigers van de 
gemeente, SWZ en de wijkpolitie 

aanwezig zouden zijn. Tijdens die 
wijkschouw was het veertig punten plan 
het uitgangspunt. Door de sneeuwval, 

dan kun je de bestrating niet zien, is de 
wijkschouw naar een nog nader te 

bepalen datum verplaatst. Wel is er 
ondertussen op een aantal plaatsen een 

begin gemaakt met het verbeteren van 
het bestaande straatwerk. 

http://www.buurtlink.nl/
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(Het veertig punten plan is een tijdje 

niet op de website te vinden geweest, 
maar dit is inmiddels gecorrigeerd). 

 

 
De uitvoerder 

 

 
Een opgeknapte doorgang. 

 

 
Een opgeknapte afvoer. 

 

 
Hier wordt hard gewerkt! 

 

 
Een nieuwe afwatering en een 
betere bestrating. 
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JAARLIJKSE COLLECTE VOOR 

JANTJE BETON 
Ook dit jaar doet BaBuTi weer mee met 

de collecte voor Jantje Beton.  
 

                    
 
 

Van 1 tot en met 6 maart a.s. wordt 
de collecte gehouden. Het bestuur doet 

een dringende oproep aan u om u als 
collectant aan te melden bij Ard Buning, 
Ten Busschekamp 29. tel: 460 31 55 of 

via de e-mail: voorzitter@babuti.nl . 
Dit kan tot uiterlijk 1 maart a.s. 

Vermoedelijk kunnen wij in Gerenlanden 
(en Geren) collecteren. Weet u dat 

BaBuTi de helft van het opgehaalde 
bedrag zelf mag houden voor de 
vereniging?! Meld u aan! 

Voor meer informatie over Jantje Beton 
kunt u gaan naar de website: 

http://www.jantjebeton.nl/ 
 
 

NEDERLAND DOET 
Nederland doet, www.nldoet.nl , gaat 

uit van het Oranje Fonds en Movisie. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Beide organisaties ontplooien activitei-
ten om de saamhorigheid in de buurten 

te verhogen. Organisaties kunnen 
aanvragen indienen voor een financiële 
bijdrage uit de fondsen. BaBuTi heeft 

voor dit jaar een aanvraag ingediend 
van 500,= euro. Mochten we geld 

ontvangen, dan wordt dat besteed aan 

het reisje op 17 april a.s. 
 

ACTIVITEITENKALENDER 2010. 
Zoals u in de (aangepaste) bijgevoegde 
activiteitenkalender kunt lezen, staan er 

weer diverse spannende en leuke 
activiteiten op het programma. Niet 

alleen voor de kinderen, maar ook voor 
de volwassenen. Doe uw voordeel met 
de aangekondigde activiteiten. Meld u 

aan. 

 

En dan nu de beloofde ‘klapper’! 
Ieder jaar doet het bestuur zijn best om 

een aantrekkelijk reisdoel te vinden. 
Ook dit jaar is dat weer gelukt en het 

belooft een klapper te worden!  
Dit jaar is de klapper het uitstapje 
naar Burgers Zoo in Arnhem! (zie de 

bijlage. 
 

 
 

Op zaterdag 17 april a.s. gaan we 
op pad. Voor de leden van BaBuTi is 
deze dag gratis. Niet-leden betalen 

10 euro (wat nog altijd goedkoper is 
dan de normale entreeprijs. Een goede 

gelegenheid om lid te worden van 
BaBuTi?!). De aanmelding sluit op 
20 maart a.s.! Op het bijgevoegde 

inschrijfformulier staat alle 
informatie. Ook de voorwaarden 

treft u hier aan. Het ingevulde 
formulier kunt u afgeven bij een van de 
bestuursleden (adressen bovenaan de 

brief). Wees er op tijd bij want vol is 
vol!  

Voor dit uitstapje heeft het bestuur 
weer een heel grote bus gehuurd waar 
wel 80-90 mensen in kunnen. Er is voor 

maximaal 87 personen plaats. Meld 
uw kind(eren) dus snel aan en ook uzelf 

wanneer u meewilt als begeleider. Vol is 
vol! 

 
 

mailto:voorzitter@babuti.nl
http://www.jantjebeton.nl/
http://www.nldoet.nl/
http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds2/home.asp?pagkey=69640
http://www.burgerszoo.eu/
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Leeuw: klaar voor de sprong? 

 

 
Pinguïns: statige dames en heren 

 

 
Apen: aapjes kijken….. 

 

 

Een grote haai in het aquarium 

 

 
Een giftige spin in de woestijn 
 

 
Een slang in de woestijn 
 

 

De familie stokstaartjes 
 
Bij deze Nieuwsbrief treft u een 

aantal bijlagen aan. 
 

Het bestuur en ik wensen u veel 
leesplezier toe en hopen u bij het 
uitstapje naar Burgers Zoo of bij 

een van de andere activiteiten te 
ontmoeten. 

 


