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Voorwoord

Stichting De Baten organiseert festival voor Batau

Beste wijkbewoners,

Voor de bewoners van Batau-Noord en Batau-Zuid organiseert Stichting De Nieuwe Baten op zaterdag 1 juli het ‘GRAS Festival’. In de binnentuin aan de Dukatenburg worden diverse optredens, workshops en andere activiteiten georganiseerd voor alle leeftijdsgroepen. Het festival wordt afgesloten met een barbecue.

Voor jullie ligt weer een nieuwe wijkkrant. Op het moment
dat ik dit schrijf, 5 mei Bevrijdingsdag, is het nog aardig
koud. Maar als ik dan door
onze wijk fiets, word ik steeds
weer blij van al het groen dat
allemaal weer ontloken is. En dan prijs ik
mij gelukkig dat wij in zo’n groene wijk mogen wonen. Dat geldt voor alle driften en
gaardes wat mij betreft. Er zijn steden en
wijken waar het groen ver te zoeken is.
De schaapjes lopen ook weer her en der het
groen op te eten en hopelijk vooral de berenklauw. Ze laten wel de nodige poep achter, maar een kniesoor die daar op let. Wellicht zijn jullie het niet met me eens, maar
ik hou nu eenmaal van die landelijke luchten en ach die schapenpoep haal ik wel
weer van mijn schoenen af.
Er is veel te doen om het omvormen van de
polder Rijnenburg in een energiepark. De
focus ligt op windmolens, maar zonneenergie is ook een mogelijkheid.

Het Festival wordt in samenwerking met
Theater en Kunstencentrum DE KOM en
Movactor georganiseerd. De opening is om
13.00 uur met een optreden van Orkest
‘t Jong. De Dansfabriek, JAMkids en Jeroen
van der Blom hebben eveneens hun medewerking toegezegd.
Barbecue
Vanaf 17.00 uur kunt u voor € 10,= per
persoon aanschuiven bij de barbecue.
Hiervoor dient u wel van tevoren te reserveren. Dit kan vanaf 1 juni a.s. bij de balie
van het Buurtplein aan de Dukatenburg 1.
Verder is het evenement vrij toegankelijk.
Vooral voor jonge gezinnen zal er deze dag
veel te doen zijn. Het ’GRAS Festival’ duurt
tot 20.00 uur.

Geen subsidie voor verwijderen asbest gevelleien
In de vorige wijkkrant kon u een berichtje lezen over het verwijderen van
asbestdaken. In Batau-Zuid zijn echter
veel woningen afgewerkt met asbest
gevelleien.

De Rijtuigenbuurt heeft een enorme makeover ondergaan, althans waar het de huurwoningen betreft. Ook de openbare ruimte
wordt aangepakt, in overleg met de bewoners. Voor de huiseigenaren wordt nog nagedacht om ook hen een aanbod te kunnen
doen voor een make-over.
Laten we nu hopen op een mooie zomer
met veel plezier buiten. Maar laten we daarbij ook nadenken over wat jouw gezellige
buitenactiviteit betekent voor je buren. Dus
praat erover met je buren als dat nodig is.
Veel leesplezier.
Liesbeth Foortse,
Voorzitter wijknetwerk Batau-Zuid

De binnentuin van de Nieuwe Baten.

Vanaf 1 juni vindt u het volledige programma van het festival op www.debaten.nl

Voor het laten verwijderen van asbestdaken
door een gecertificeerd bedrijf, bestaat een
subsidieregeling. Het laten verwijderen van
asbest gevelleien wordt daarentegen niet
gesubsidieerd. U mag de gevelleien echter
niet zelf verwijderen.

In Batau-Zuid hebben veel woningen gevelleien. Deze zitten merendeels gespijkerd op
de buitenmuren. Gevelleien bevatten asbest.
In verband met de gezondheidsrisico’s mag
u gevelleien in geen geval zelf verwijderen.

Bent u op zoek naar meer informatie over
dit onderwerp, dan kunt u kijken op
www.nieuwegein.nl/asbest U kunt ook
op de website van het wijknetwerk kijken
www.nieuwegeinsewijken.nl/batauzuid/

IN MEMORIAM . Fred Goeth

PRAAT MEE . UW MENING IS BELANGRIJK VOOR ONS

Op 29 maart bereikte ons het droevige bericht, dat Fred Goeth
toch nog plotseling is overleden. Fred is lid van het wijknetwerk
geweest en ook enige tijd secretaris. Hij was zeer betrokken bij
het wel en wee van de bewoners van onze wijk en ook daarbuiten. Hij zette zich als vrijwilliger vooral in voor diegenen die het
het hardst nodig hadden. Fred was een markante figuur in de
wijk. Vooral de bewoners van de gaardes zullen zich zijn verschijning herinneren, bijna altijd met hoed op. En zijn sonore stemgeluid klinkt, althans mij, nog in de oren. Als vrijwilliger bij Huis
Doorn vertolkte hij vaak de rol van Keizer Wilhelm. In Huis Doorn
heeft hij ook zijn keizerin leren kennen. Vandaar dit slot: de keizer is niet meer. Wij wensen Joke, zijn keizerin, veel sterkte met
dit verlies. “Fred, rust in vrede.”

Kom met ons en Mitros een hapje eten en praten over het
huurbeleid van Mitros in het algemeen en in de toekomst.
Discussieer mee over een betere/veiligere buurt.
Afsluitend loterij en napraten met een hapje en drankje.
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.
Donderdag 8 juni 17.00-21.00 uur.
Bouwgein, Hoveniersweide 9.
Aanmelden tot 2 juni via
info@huurdersnetwerkmitros.nl
of 030-242 16 88.
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•

ZATERDAG 10 & ZONDAG 11 JUNI

•

12.00 TOT 17.00 UUR

•

60 KUNSTENAARS

•

DIVERSE LOCATIES IN NIEUWEGEIN

De KunstGein Atelierroute biedt ook dit jaar weer een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van beeldende kunst, aangevuld met voordrachten van schrijvers
en opgeluisterd met muziek. Door heel Nieuwegein kunt u de locaties bezoeken
waar kunstenaars uit Nieuwegein en omstreken u hun werk tonen.
Buurtpleinen Batau, Zuid en Doorslag.
Feestelijke opening
In de nabije omgeving van de centrale
De feestelijke opening van de Atelierroute
wordt op vrijdag 9 juni om 19.30 uur in het locaties stellen Nieuwegeinse kunstenaars
Atrium van het Stadshuis verricht door bur- hun atelier, huis en tuin open voor u open.
Daarnaast kunt u de les- en clublocaties,
gemeester Frans Backhuijs.
d ’Oude Werf, Lea Wijnhoven, Jacqueline
Buurtplein Batau als centrale locatie
Tijssen en KCN, bezoeken.
Met een uitgebreide tentoonstelling van de
Routeboekje
zestig deelnemende kunstenaars, is het
Kijkt u voor alle deelnemende locaties in
Atrium van het Stadshuis het hart van de
het Routeboekje van de Atelierroute op
route. De centrale locaties, waar meerdere
www.kunstgeinatelierroute.nl
kunstenaars exposeren, zijn de

Geslaagde Vrijmarkt
Oranjevereniging Nieuwegein Noord
organiseerde ook dit jaar weer de
Kleedjesmarkt op de Nedereindseweg.
Ondanks de kou en de slechte weersvoorspellingen werd de vrijmarkt erg
druk bezocht door zowel ‘verkopers’
als bezoekers.

Wilt u adverteren in deze
wijkkrant?
Stuur een e-mail naar:

wnw_batauzuid@hotmail.com

Verduurzamen koopwoning Rijtuigenbuurt
Heeft u een koopwoning in de
Rijtuigenbuurt en wilt u uw
woning verduurzamen en energiezuinig maken? Het bewonersinitiatief Energie-N wil u daarbij
helpen. Half juni organiseert
Energie-N een informatieavond. Kijk voor
alle info en waar u met uw vragen terecht
kunt op de website www.energie-n.nl
De gemeente Nieuwegein ondersteunt dit
initiatief.

Subsidie voor kunst- en cultuurinitiatieven
De komende twee jaar kunt u bij de
gemeente subsidie aanvragen voor
kleinschalige kunst- en cultuurinitiatieven.
Het gaat hierbij om projecten die onder
leiding staan van een kunstenaar of een
ervaren projectleider en die samen met
bewoners worden georganiseerd. De subsidie kan bijdragen in 70% van de kosten.
Aanvragen voor 1 juni, 1 september of
1 december. U kunt eerst overleggen met
cultuurmakelaar Casper Broekaart. Meer
info via c.bergman@nieuwegein.nl

Buurtplein Batau
De laatste nieuwtjes van het Buurtplein door Esther Kooij, de nieuwe
Sociaal Beheerder op het Buurtplein.

Sinds februari bestaat de nieuwe zangroep Sing-inn. Dit koor repeteert overdag en zingt licht populair repertoire.

Sinds maart werkt Esther Kooij op het
Buurtplein. Heeft u vragen over activiteiten
op het Buurtplein of in de wijk? Belt u haar
gerust op 06-21 84 39 19 of mail
ekooij@movactor.nl In de volgende wijkkrant stelt zij zich aan u voor.

De slechte weersvoorspellingen kwamen
gelukkig niet uit en van de Batauweg tot
het Sluisje, maar ook van het Muntplein tot
de Nedereindseweg, was het lekker bomvol.
Er was een hoop te koop, van speelgoed tot
kleding en van potten en pannen tot oude
fietsen. Voor de vrijwilligers van de Oranjevereniging was het weer een lange dag.
Van 04.00 uur tot 16.00 uur waren zij op
de been om alles soepel te laten verlopen.
En dat is ook dit jaar weer gelukt. Complimenten aan de Oranjevereniging!

Vanuit de behoefte om overdag bezig te
zijn met zingen in een koor, zijn wij in
februari het koor Sing-inn gestart. Onder
professionele begeleiding van dirigent René
de Groot wordt er licht populair repertoire
gezongen.
Wij zingen op dinsdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur in Buurtcentrum Kerkveld, Kerkveld 63, 3431EC te Nieuwegein. De kosten
per persoon zijn €4,50 per keer. De eerste
keer is gratis om te proberen. Aanmelden is
niet noodzakelijk.
Informatie of toch aanmelden kan via:
sing-inn@outlook.com
U kunt ook kijken op
www.facebook.com/koorkerkveld/

Berichtjes en Agenda
Bij het Aquarel/Acryl Atelier op dinsdag en
woensdag is plaats voor nieuwe cursisten.
De kosten zijn € 27,75 per maand.

Tekst en foto: Liesbeth Foortse

Door: Wietske ten Kate.

15 t/m 30 juli: Zomersluiting Buurtplein.

Van de politie:
’Mijn en dijn’

Hoe ga je er mee om als je overlast
ervaart van je buren of andere omwonenden? Bel je meteen de politie of ga
je eerst praten?
Wijkagent Wietse Hamming over
‘Mijn en dijn’:
Bij deze oude woorden denk je al gauw aan
stelende mensen. Mensen die het verschil
niet lijken te kennen tussen ‘wat is van mij
en wat is van jou’. De wijkagenten worden
regelmatig gebeld door wijkbewoners over
‘mijn’. Dan gaat het over mijn erf, mijn
schutting, mijn overhangende takken, mijn
parkeerplaats, mijn niet loslopende hond,
mijn onschuldige kind, mijn boze buurman
of buurvrouw en zo kan ik nog even doorgaan.
Wijkagenten Wietse Hamming en RickJan Godschalk zijn bereikbaar via
0900 8844 of
www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen

Elkaar groeten en een praatje maken dragen
bij aan een positieve sfeer in de buurt. Eventuele problemen zijn dan makkelijker uit te praten.

Voorkom scheve gezichten
De openbare ruimte is voor sommige mensen gemakkelijk. De gemeente moet iets
doen, en er kan gebeld of gemaild worden.
Het wordt anders als die ruimte van jezelf of
van je buurman is. Dan is mailen of
bellen niet aan de orde. Dan moet er worden gepraat. Wanneer dat niet gebeurt ontstaan er scheve gezichten.
Zomaar een paar voorbeelden
Regelmatig kom ik bij mensen die me vertellen dat de buurman expres bij de schut-

Iedere woensdag is er ‘Eet je mee…’ vanaf
17.30 uur. Kosten zijn € 6,95 of € 3,95 met
N-pas. Graag vooraf even inschrijven.
Iedere vrijdag ‘Spelletjesdag’ van 11.0013.00 uur. Er is Sjoelen en Rummikub e.d.
3 juni: 55+ Reisplezier, 14.00-16.30 uur.
10 & 11 juni: Atelierroute, 12.00-17.00 uur.
21 juni: Midzomer High Tea.
Graag vooraf even inschrijven.
ting rookt om te pesten. Dat de buurvrouw
expres haar auto scheef parkeert om te
jennen. Als ik vraag of ze al met de buren
hebben gesproken is dat vaak niet het
geval. Wanneer er wel wordt gepraat, blijkt
dat de buurman rookt bij de schutting omdat daar toevallig zijn asbak staat. De buurman verplaatst zijn asbak om geen overlast
te geven. De buurvrouw parkeert de auto
scheef, omdat ze dan makkelijker weg kan
rijden. Dan blijkt er geen sprake van
jennen. En mag ze scheef blijven parkeren
omdat het makkelijker voor haar is.
Praten helpt!
Als je uitlegt waar je last van hebt, kan een
ander daar rekening mee houden. Ofwel:
‘Wanneer je niet zegt wat je wilt, krijg je
wat anders’. Wil of durf je niet alleen met je
buren te praten, dan is er Buurtbemiddeling. En voor die uitzonderlijke buurman of
buurvrouw die het echt doet om een ander
dwars te zitten is er de wijkagent.
Komt u er zelf niet meer uit?
Bel Buurtbemiddeling 030-688 70 30
of mail naar
buurtbemiddeling@nieuwegein.nl
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Snoeien doet bloeien

Rijtuigenbuurt. Vernieuwingsplan gereed

Groeien uw heggen en struiken een
tikje té enthousiast de openbare ruimte in? Dan kan dat voor overlast zorgen
voor anderen. Omdat dit natuurlijk niet
uw bedoeling is, hier de vraag om dit
uitdijende groen regelmatig even met
uw snoei- of heggenschaar weer in het
gareel te brengen.

Het vernieuwingsplan voor de Rijtuigenbuurt is klaar. In juni wordt het aan de
gemeenteraad voorgelegd. Als die het goedkeurt kan dit najaar met de uitvoering worden begonnen. Een samenvatting van de input van de bewoners is
verwerkt in een plankaart.

De gemeente
vraagt uw medewerking bij het in
toom houden van
het groen in Nieuwegein. Niet het
openbare groen,
want dat is de taak
van de gemeente.
Maar uw eigen
groen, dat uit uw
tuin overhangt of
het openbare gebied in groeit.
Dit uit de kluiten
gewassen groen kan voor overlast zorgen
bij voorbijgangers. Ook kan het de mensen
van de gemeente hinderen bij hún snoeien veegwerk. Vooral in achterpaden of
langs binnenpleintjes komt dit wel voor.
Daarom dus het vriendelijke verzoek om
groen dat vanuit uw tuin over uw schutting
hangt, regelmatig te verwijderen, overhangende boomtakken te snoeien en struiken
en heggen aan de rand van uw tuin tot aan
de erfgrens bij te knippen.
Namens de mensen van de gemeente:
“Bedankt voor uw medewerking”.

Gratis 2e groene kliko
En omdat u dat snoeisel toch netjes
wilt afvoeren en uw groene container
dan ineens nogal krap lijkt te zijn….
Vraag nu gratis een tweede groene container aan. Ga daarvoor naar de website van
het reinigingsbedrijf www.rmn.nl of bel
0900-60 39 222. In de zomermaanden worden de groene containers vaker geleegd.

Bel de Servicelijn 14 030 over:
Losse tegels, kapotte speeltoestellen,
slecht onderhoud,
gevaarlijke situaties etc. in de
openbare ruimte in de wijk.

Windmolens in polder
Rijnenburg?
Er is al veel geschreven en gezegd over
de windmolens die eventueel in de polder Rijnenbrug komen te staan. Voorzitter van Wijknetwerk Batau-Zuid,
Liesbeth Foortse, zet de zaken voor u
op een rijtje.
Vanuit Wijkoverleg Galecop heeft een groep
mensen zich verenigd in het initiatief ‘Buren
van Rijnenburg’ en handtekeningen opgehaald tegen wind en voor zon. In een gesprek met onze wethouders Peter Snoeren
en Martijn Stekelenburg hebben zij om een
‘standpunt’ van de gemeente gevraagd. De

Als de gemeenteraad in juni akkoord gaat
met de nieuwe plannen zullen op al deze
gebieden flinke veranderingen plaats gaan
vinden in de Rijtuigenbuurt.
Via het Buurtbericht van 1 maart bent u
inmiddels nader geïnformeerd over alle ins
en outs van het vernieuwingsplan.

De overzichtelijk uitgewerkte plankaart
met sfeerimpressies kunt u bekijken op
www.ikbennieuwegein.nl/rijtuigenbuurt
Een meer gedetailleerde versie wordt
daar deze maand nog aan toegevoegd.

Als bewoner kon u vanaf oktober vorig jaar
meepraten over de verbeterplannen voor
uw buurt. Uw wensen en opmerkingen betroffen vooral de volgende onderwerpen:

Voorproefje op de plannen
Op 18 april bezochten raadsleden, wethouder Hans Adriani, medewerkers van Mitros
en de gemeente samen met bewoners de
Rijtuigenbuurt. Hierdoor kregen met name
de raadsleden meer inzicht in het vernieuwingsplan en konden zij in gesprek gaan
met de bewoners. Zij bekeken ook een
gerenoveerde woning van Mitros.
Als symbolische start van de nieuwe plannen werden gezamenlijk boomspiegels en
een grasveldje aan de Landauerdrift opgefleurt met kleurige planten en bloemen.

Wat vond u het belangrijkst?
1. Het groen in de straat
2. Een herinrichting van de parkeerpleinen
3. Een vernieuwing van de woonstraten.
Wat vonden de jongeren het belangrijkst?
1. Buurthuis/ontmoetingsplek voor chillen en gamen
2. Sportkooi
3. Buurtfeest met barbecue en muziek.
Speelgelegenheid en vervuiling van de
buurt werden door u ook vaak genoemd.

‘Rijtuigenhuis’ hart van de buurt
In het Rijtuigenhuis kunnen bewoners elkaar ontmoeten, maar ook ideeën uitwisselen en initiatieven opzetten. En heeft u daar hulp bij nodig, dan loopt er
altijd wel ergens een Talentencoach rond.
Het ‘Rijtuigenhuis’ is gevestigd aan de Landauerdrift 2. Op maandag vanaf 10.00 uur
en dinsdag vanaf 19.30 uur kunt u er gratis
koffie drinken. Gewoon om gezellig bij te
babbelen, maar ook om uw ideeën en plannen vorm te kunnen geven. Daartoe is het
initiatief KOEK, Klimmen Op Eigen Kracht,
in het leven geroepen.
Activiteiten en plannen
In het Rijtuigenhuis kunnen bewoners met
elkaar koken en eten. Er zijn spelletjesgemeente Nieuwegein heeft aangegeven
dat zij hier niet over gaat, de grond is van
Utrecht, maar wil wel dat haar inwoners en
raad goed geïnformeerd worden. Zij zal
hierover (pro)actief contact onderhouden
met de gemeente Utrecht.
Begin april vond een vergadering van de
raadscommissie Ruimtelijke Ordening en
Milieu plaats. ‘De Buren’ hebben daar hun
woordje gedaan. De raad vroeg de gemeente Nieuwegein om hen op de hoogte
te houden van de ontwikkelingen. Toegezegd is dat de Nieuwegeinse raad geïnformeerd blijft over de voortgang.
Informatiebijeenkomst
Het wijkoverleg Galecop organiseerde op 10
april de “Informatieavond impact energieopwekking in Rijnenburg”. Deze is zeer
druk bezocht. Voorafgaand aan het plenaire
programma was er een informatiemarkt.
Terugkoppeling stadsgesprekken
Op 12 april heeft de gemeente Utrecht de
opgehaalde ideeën, voor duurzame energieopwekking in Rijnenburg, teruggekoppeld
aan de deelnemers van de (online) stadsgesprekken. Na de meivakantie zou het college van Utrecht spreken over de uitkomsten
van het stadsgesprek en het vervolg van
het traject. Het College van Utrecht zal een
voorstel aan de gemeenteraad van Utrecht
doen. Utrecht hoopt voor eind juni een be-

avonden en workshops en jongeren kunnen
er terecht om te chillen en gamen. Voor de
allerkleinsten is er een speelkamer. En er
staan nog veel meer activiteiten voor de
buurt op de rol. Op de Facebookpagina:
de rijtuigenbuurt-Nieuwegein kunt u het
allemaal volgen. En u
bent van harte welkom
om mee te
komen doen.
sluit van de raad te ontvangen.
Zorgen over gevolgen windmolens
Wijkoverleg Galecop heeft een brief gestuurd aan de verantwoordelijk wethouder
in Utrecht, waarin zij haar zorgen uit over
de gevolgen van het plaatsen van windmolens in de polder Rijnenburg. In de brief
wordt ook aangegeven dat de focus te veel
op windmolens ligt en te weinig op zonneenergie, terwijl uit de stadsgesprekken
geen eenduidige voorkeur voor windmolens
naar voren kwam, integendeel.
Wij houden u op de hoogte!

Carins Bloemen & Natuurbeleving
Midzomeravond Bloemschikworkshop
Datum: 22 juni, van 19.30-22.00 uur.
Kosten € 25,=, incl. ondergrond en bloemen.
Locatie: Natuurkwartier MEC, Geinoord 9-12.
Je maakt een zomers bloemstuk onder begeleiding
van Joan en Carin. De workshop is buiten, maar bij
slecht weer gaan we naar binnen.
Je hoeft alleen een mesje, draadtang en snoeischaar mee te nemen.
Meer informatie en aanmelden per mail uiterlijk
6 juni bij Carin Laarman: carin.laarman@live.nl
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Wij zoeken… U vindt...

Bladkorven

Wilt u een stukje van uw vrije tijd op een zinvolle manier besteden aan uw woonomgeving? De mensen van Wijknetwerk
Batau-Zuid, net als u bewoners van onze wijk, zouden het erg
waarderen als u hen komt helpen.

Weet u nog dat wij u in de vorige wijkkrant vroegen locaties voor bladkorven
op te geven voor het komend najaar?

Wij zoeken...

Gaat uw woonomgeving u eigenlijk best
‘Vers bloed’ in u als be- aan het hart? Wilt u daar toch wel een stukje van uw vrije tijd aan besteden? Neemt u
woner, om samen met
ons onze wijk een veilige en aantrekkelijke dan eens contact met ons op via
wnw_batauzuid@hotmail.com of kom
woon- en leefomgeving te maken en laten
blijven, waar saamhorigheid en eigen initia- langs bij een van onze overleggen in De
Partner aan de Nedereindseweg. U kunt ook
tief heel gewoon zijn.
vast een kijkje nemen op onze website:
www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/

U vindt…

Een enthousiaste groep medebewoners, die
ieder met hun eigen focus, zich inzetten voor
die zaken in de wijk die hen aanspreken. Dat
kunnen algemene zaken zijn en beleid, maar
ook veiligheid, onderhoud of groen. Of soms
specifiekere zaken zoals het speelpleintje
voor de deur of de hanging baskets die onze
wijk iedere zomer weer opfleuren.

Zonder toezeggingen te kunnen doen, zouden wij het erg op prijs stellen als u ons
alsnog een locatie zou willen aangeven
waar volgens u één van de korven zou
moeten komen te staan. Als u dat voor
september doet, kunnen wij het nog tijdig
met de gemeente opnemen. U kunt de
locatie per mail doorgeven aan het wijknetwerk via: wnw_batauzuid@hotmail.com
Bij voorbaat dank voor het meedenken!

VERGADERDATA 2017
19 jun - 18 sep - 30 okt - 18 dec
Aanvang 19.30 uur
De Partner
Nedereindseweg 401A

Monster van Loch Ness of
niet?
Ree gezien in de wijk

Vrijdag Spelletjesdag
Vanaf eind april is er op Buurtplein Batau iedere vrijdag tussen 10.00 uur en
13.00 uur spelletjesdag. Wordt er nu
nog vooral gesjoeld en Rummikub gespeeld, bij voldoende belangstelling
kunnen er ook andere spellen worden
gedaan.

In Batau Zuid is een ree gesignaleerd. Om
een uur of acht in de ochtend in de groenstrook langs de A2. Mensen die er met hun
hond liepen, zagen het dier uit de wijk komen. Ik heb geen twijfel over het observatievermogen van degenen die het dier gespot
hebben, maar omdat de ree daarna niet
meer is gezien, vraag ik me toch af... is dit
een soort monster van Loch Ness?
Wat het monster van Loch Ness is?
Een draakachtig dier dat in een diep Schots
meer (red. een Loch) zou leven. Sommigen
beweren het te hebben gezien, maar er is
nooit bewijs geleverd dat het ook echt bestaat.

De spelletjesdag is bedoeld voor mensen uit
Batau. Maar woont u in een andere wijk en
wilt u graag komen meedoen, dan bent u
meer dan welkom. Leeftijd is niet belangrijk. Komt u gerust even binnenlopen op
het Buurtplein, Dukatenburg 1. U hoeft zich
niet van tevoren op te geven voor de
spelletjesdag. Per bezoek wordt een bijdrage van € 1,= gevraagd. Koffie en thee zijn
voor uw eigen rekening. U bent van harte
welkom!
De spelletjesdag op vrijdag is een initiatief
van bewoner Gerrit van Vreeswijk. Heeft u
vragen? Dan mag u hem mailen:
gvanvreeswijk@gmail.com

Hanging Baskets
Ze staan nu nog in de kas, maar eind
mei worden de Hanging Baskets weer
opgehangen in de wijk. De hovenier
heeft roze en rode hanggeraniums voor
ons gekweekt.
De wijken die meedoen zijn Batau-Zuid,
Batau-Noord, Zuilenstein-Blokhoeve en
Huis de Geer, Jutphaas-Wijkersloot en
Merwestein.

Colofon
Deze wijkkrant is een uitgave van:
Het Monster van Loch Ness is een bekende
toeristische attractie in Schotland. De mythe
rond het monster is al eeuwenoud.

Wijknetwerk Batau-Zuid
p/a Braamgaarde 56
3436 GP Nieuwegein
E-mail: wnw_batauzuid@hotmail.com

Tekst: Liesbeth Foortse.

Ook voor al uw vragen over Batau-Zuid.
Wijkkrant Batau-Zuid verschijnt in januari,
mei en september. Oplage 2.200 stuks.

Geen krant gehad? Bel 030– 60 35031
Alleen voor nabezorging.
Eindredactie en vormgeving
Olga Hansen - Team Woord op Maat,
Nieuwegein
Druk/repro
Centrum Drukwerk - Utrecht

Volgende wijkkrant: september 2017
Aanleveren kopij uiterlijk 11 september 2017
via batau-zuidwijkkrant@outlook.com
Voor vragen over de wijkkrant:
Telefoon: 06-23 00 93 27
E-mail: batau-zuidwijkkrant@outlook.com
Disclaimer
De redactie van Wijkkrant Batau-Zuid kan
kopij aanpassen of inkorten om plaatsing mogelijk te maken. De redactie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie
die door derden is aangeleverd. Zij streeft
evenwel uiterste zorgvuldigheid na bij het
beoordelen en hanteren van de kopij.
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