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Voorwoord

De Ekster

Beste wijkbewoners,

Onder grote belangstelling onthulden Burgemeester Frans Backhuijs en kunstenares Carin Sleurink op 8 augustus het kunstwerk ‘De Ekster’ in de Rijtuigenbuurt. De enorme muurschildering is door buurtbewoners zelf aangebracht op de
zijgevel van een woning aan de Koetsdrift-Karosdrift.

Alweer een nieuwe wijkkrant.
De tijd gaat snel.
Deze zomer hebben we weer
kunnen genieten van de bloemenbaskets aan de lantaarnpalen. Ze zagen er, wat mij
betreft, dit jaar mooier uit en
die reactie kreeg ik van meer wijkbewoners.
Daarom een woordje van dank aan Audrey,
die dat weer allemaal voor elkaar gekregen
heeft.
Inmiddels is er ook een aantal kroonringen
uitgedeeld waar de zakken voor het plastic
aan opgehangen kunnen worden. Uiteraard
alleen op de dag dat ze worden afgehaald,
maar dit voorkomt dat ze wegwaaien. Ook
hierbij dank aan Audrey die dit heeft geregeld.
In de Rijtuigenbuurt is een mooie muurschildering gemaakt. Ontwerp van Carin
Sleurink, bewoonster van de Rijtuigenbuurt.
Eenieder kon helpen met schilderen. En zo
wordt in Batau-Zuid alles een beetje mooier, voor zover het niet al erg mooi is. Want
lopend door de wijk valt het mij altijd weer
op hoe groen het bij ons is. En al dat groen
krijgt straks weer mooie herfstkleuren.
Natuurlijk zullen enkelen zeggen: het is wel
een beetje té groen. Als er ergens te weinig
gesnoeid wordt, zodat het ongemak veroorzaakt, bel de servicelijn 14 030. Heb je zelf
ideeën over verbeteringen in de wijk en
weet je niet hoe je dat moet aankaarten.
Kom dan met je voorstel naar het wijknetwerk.
Ik hoop, dat eenieder de wijkkrant weer
met plezier leest. En wil je meer weten over
het wijknetwerk: kijk dan eens op onze
website. We kunnen ook weer vrijwilligers
gebruiken, die zich als lid van het wijknetwerk willen inzetten voor onze wijk. Kost
niet veel tijd, geeft wel energie!
Laten we hopen op een mooie herfst.
Groet, Liesbeth Foortse,
Voorzitter wijknetwerk Batau-Zuid

De Rijtuigenbuurt maakt deel uit van het
project ‘Betere Buurten’ van de gemeente
Nieuwegein. Het realiseren van de muurschildering is door Mitros en Betere Buurten
gefinancierd, om samen met buurtbewoners
de community te bevorderen in de Rijtuigenbuurt. Nou dat heeft het zeker gedaan.
Er is met 20 à 25 vrijwilligers hard gewerkt
om het kunstwerk te realiseren. Bovendien
kon het project op veel media-aandacht
rekenen.
Carin Sleurink, zelf woonachtig in de Rijtuigenbuurt, heeft het project met veel
enthousiasme geleid. En het is een hele klus
om iedereen de juiste aandacht te geven en
ook in de gaten te houden of het schilderwerk wel goed gaat. Op 17 juli begon het
opstellen van de steigers. Vanaf dat
moment is in weer en wind en met man en
macht gewerkt om de muurschildering op
8 augustus klaar te hebben. En met een
schitterend resultaat!!
Jeanette Overbeek, Wijknetwerk Batau-Zuid

Carin Sleurink: “De Ekster staat symbool voor
vrijheid en openheid, omdat een vogel kan vliegen waar hij wil en overal even kan buurten. Het
is een vogel die veel wordt gezien in onze wijk. In
zijn poten draagt hij een omgekeerd hoefijzer wat
verwijst naar de naam van de Rijtuigenbuurt en
ook naar het geluk wat hij mee de wijk in neemt”.

Zinvol vrijwilligerswerk
De mensen van Wijknetwerk Batau-Zuid zetten zich samen met de wijkbewoners
in voor het op peil houden van een aantrekkelijke en veilige woon- en leefomgeving waarin sprake is van saamhorigheid, zelfbeheer en eigen initiatief. Vrijwilligerswerk dat niet veel tijd neemt, maar wel veel voldoening oplevert.
Naast het bestuur heeft het wijknetwerk
drie werkgroepen:
COMMUNICATIE
Deze werkgroep richt zich op de website en
de wijkkrant.
FYSIEKE LEEFOMGEVING
Richt zich op het groen, de verhardingen,
speelvoorzieningen, parkeerplaatsen, bebording, oversteekplaatsen, verlichting enz.

SOCIALE LEEFOMGEVING
De werkgroep die zich bezig houdt met de
sociale aspecten in de wijk, zoals veiligheid,
contacten, hulp.
KOST NIET VEEL TIJD, GEEFT WEL ENERGIE
Als wijknetwerk zoeken wij versterking en
vers bloed voor deze werkgroepen. Heeft u
interesse of vragen? Stuurt u dan een mailtje naar: wnw_batauzuid@hotmail.com en
wij nemen graag contact met u op.

IN MEMORIAM . Hans Wilbrink

Eind juni bereikte ons het
bericht dat Hans Wilbrink
op 24 juni is overleden. Hoewel wij wisten dat hij erg ziek was
valt zo’n bericht toch altijd rauw op je dak. Hans is de echtgenoot
van Ans Wilbrink. Ans is een vast lid van het wijknetwerk, onze
notuliste en ook zeer begaan met het wel en wee van de wijk.
Hans was tot hij ziek werd ook een vast lid van het
wijknetwerk. Beiden waren zij zeer actief in de bewonerscommissie ’t Karrespoor.
Een aantal leden en oud-leden van het wijknetwerk was daarom
aanwezig bij de mooie en indrukwekkende en heel erg druk bezochte uitvaartdienst voor Hans. Wij wensen Ans heel veel sterkte voor nu, maar ook voor straks.

Gaat uw woon-en leefomgeving ook u aan het hart?

Community art
project in de
Rijtuigenbuurt

Week van de
Veiligheid 2017

Bewoners ruimen
wekelijks
zwerfafval op
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Boomknuffelaars en picknicktafels

Even voorstellen...

Om de ‘grijze’ Rijtuigenbuurt meer uitstraling te geven en op een praktische en
creatieve manier de sociale samenhang in de buurt te vergroten staat er, naast
de muurschildering van de ekster, nog een ‘Community art’ project op de rol.
Circa 25 bewoners van de Rijtuigenbuurt hebben begin augustus een keuze
gemaakt voor een tweede kunstproject in hun buurt.

Mijn naam is Esther Kooij
en sinds maart 2017 werk
ik voor MOvactor, als Sociaal Beheerder op Buurtplein Batau. Ik heb onder
andere als activiteitenbegeLAPJES STOF EN STUKJES HOUT
PITCHEN
leider gewerkt in verschilBij de ‘Nieuwsbrief september’, die onlangs
In opdracht van gemeente Nieuwegein
hielden vijf kunstenaars begin augustus een huis aan huis in de Rijtuigenbuurt is bezorgd, lende psychiatrische bezaten een lapje stof en stukje hout. Bewoners handelcentra en justitiële
pitch van het kunstproject dat ze samen
met de buurtbewoners willen uitvoeren. De kunnen het materiaal naar eigen idee versie- inrichtingen. Ik werk nu
drie jaar als activiteitenren en tot 3 oktober inleveren bij Het Rijtuikunstenaars gingen aan de hand van deze
coördinator/sociaal beheerder.
‘community art projecten’ met bewoners en genhuis. Kunstenaars en bewoners bepalen
samen hoe de boomknuffelaars en picknickta- BIJZONDERE SFEER
de jury in gesprek.
fels eruit komen te zien.
De projecten van kunstenaars Joyce VerIk ben erg enthousiast over de bijzondere
heul en Vincent Skiller kwamen als winnaar
sfeer op het Buurtplein en alle geweldige
uit de bus.
vrijwilligers, docenten en collega’s. Zij maken er een geweldig plein van. Voor u, de
BEWONERS MAKEN ONTWERPEN
wijkbewoners. Mijn drijfveer is deze hardBeide kunstenaars hebben een sterke band
werkende mensen zo goed mogelijk te onmet de buurt en staan te popelen om met
dersteunen en te helpen met het ontwikkehun project aan de slag te gaan. Joyce
len van nog meer nieuwe activiteiten in de
Verheul kwam met een project waarbij ze
buurt.
van lapjes stof boomknuffelaars wil ontwerALTIJD PLAATS VOOR VRIJWILLIGERS
pen, waarmee bomen in de wijk op een
Op het Buurtplein is altijd plaats voor vrijkleurrijke manier versierd gaan worden.
willigers die graag meehelpen meer activiVincent Skiller kwam met het idee om, uit
teiten in de buurt te realiseren.
stukjes hout opgebouwde, picknicktafels te
Ook vrijwilligers die graag met mensen werontwerpen, waarbij buurtbewoners zelfont- Joyce Verheul en Vincent Skiller bij de speciale
worpen patronen en boodschappen voor de brievenbus waar u uw vlaggetje en stukje hout in ken als gastheer/gastvrouw hebben we hard
nodig. Heeft u interesse? Neemt u eens vrijbuurt met een laserprinter in het hout kun- kunt doen. U vindt de brievenbus aan de achterblijvend contact met mij op. Ik ontmoet u
nen graveren.
zijde van Het Rijtuigenhuis.
graag op Buurtplein Batau!

Nieuw speeltoestel
Citadeldrift

De Kruidentuin

Of het nu zomer is of winter, De Kruidentuin aan de Nedereindseweg, is altijd een bijzondere plek in Batau-Zuid.

Al sinds begin jaren negentig verzorgen vrijwilligers het onderhoud. Voor die tijd kreeg
de groeikern Nieuwegein geld van het rijk
en kon een arbeidsintensief project als De
Kruidentuin in stand worden gehouden. Bezuinigingen dwongen de gemeente om het
beheer eind jaren tachtig af te stoten. Zij
ondersteunt de vrijwilligers nog door jaarlijks de haagbeuk rond de tuin te snoeien.
Zomers is de tuin overdag voor iedereen
toegankelijk en een fijne plek om even tot
rust te komen. ’s Nachts is het hek afgesloBewoners namen zelf het initiatief voor dit nieuwe ten. Van 1 december tot 1 maart is de tuin
speeltoestel op het veldje aan de Citadeldrift.
dicht. Bij sneeuw en vorst echter gaat het
Daniël laat even zien dat het best een prima
hek overdag open. Er kunnen dan prachtige
foto’s gemaakt worden.
’ding’ is om op te spelen.
Bron: Frida Koopman, vrijwilliger Kruidentuin

Foto: Sylvia Bijkerk.

Van de politie: Samenwerken

Bel Esther via 06-21843919 (ma-wo-vr) of
stuur een e-mail via ekooij@movactor.nl
BUURTPLEIN BATAU, DUKATENBURG 1

Ook de vrijwilligers van De Kruidentuin kunnen
altijd extra hulp gebruiken. Voor meer informatie
kunt u een e-mail sturen naar Frida Koopman:
fkoopman@planet.nl

In de wijk is van alles te beleven. De wijkagent is voor de politie het manusje van
alles: zorgen voor orde en veiligheid, hulpverlener, bemiddelaar, boevenvanger
en regisseur. Maar hij staat daar niet alleen in. Hij werkt samen met de collega ’s
van het wijkteam en andere partners.
NIEUWE WIJKAGENT
In Batau is Rick-Jan Godschalk als wijkagent
vertrokken. Hij regisseert nu Zandveld en
Lekboulevard. Zijn opvolger is Sinisa
Stojadinovic, een wijkagent met ruime ervaring in Kanaleneiland, die graag in Nieuwegein aan de slag gaat.
NIEUWE BIKER STADSTOEZICHT
Ook Stadstoezicht Nieuwegein gaan we
vaker in Batau zien en wel in de persoon
van biker Erwin Wien. In die samenwerking
hopen we meer zichtbaar te surveilleren in
de wijk, waardoor wij elkaar sneller vinden
voor het aanpakken of oplossen van problemen.

de dichte deur keken, vonden justitie en de
rechter dat zij langer vast moesten blijven
zitten.
Jeugdreclassering, Veiligheidshuis, politie en
gemeente werken hierin via een PGA
(Persoons Gerichte Aanpak) samen. Het is
geen bewijs maar wel opvallend, dat sinds
deze jongens in hun vrijheid zijn beperkt, er
veel minder auto-inbraken zijn gepleegd in
Nieuwegein Noord.
DONKERE DAGEN OFFENSIEF
We zijn met elkaar alweer het “Donkere
Dagen Offensief”, dat eind oktober start,
aan het voorbereiden. We weten vanuit het
verleden dat de heren (en soms dames)
criminelen weer aan de slag zullen gaan om
hun Sint- of Kerstpakket binnen te slepen.
Wij willen dat zoveel mogelijk voorkomen.

De wijkagenten van Batau, Sinisa Stojadinovic
en Wietse Hamming.

En als het ze toch lukt, willen we hen zo
snel mogelijk achter de tralies. Samen met
Stadstoezicht plannen we extra mensen in
de wijk. We gaan boeven vangen en u mag
helpen! Bel 112, daar vangen we boeven
mee.

SAMEN SUCCES
Een voorbeeld van samenwerking uit de
Tekst/foto: Wietse Hamming, Wijkagent Batau
afgelopen maanden:
Dankzij een getuige die snel 112 belde,
konden twee inbrekertjes op heterdaad wor- Wijkagenten Sinisa Stojadinovic en Wietse Hamming kunt u bereiken via 0900 8844 of
den aangehouden. Aangezien deze jongens
niet voor het eerst aan de binnenkant tegen Wijkagent-bataunieuwegein@utrecht.politie.nl of www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
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Moerbeigaarde opgeknapt

Een probleem dat ons
allen aangaat

Op de Moerbeigaarde hebben bewoners de handen ineen geslagen om hun woonomgeving een beter aanzien te geven. Met steun van het wijknetwerk en de gemeente en onder aanvoering van bewoner Niels de Ruiter is er inmiddels veel
gerealiseerd. Niels de Ruiter over zijn ‘project’:

Tijdens onze laatste wijknetwerkbijeenkomst kregen wij een zeer interessante uiteenzetting over Alzheimer.
Een ziekte die steeds vaker voorkomt
en een probleem dat ons allen aangaat.

LEUKE REACTIES
De gemeente heeft drie plantenbakken
geplaatst die we inmiddels als straat zelf
gevuld hebben met aantrekkelijke en onderhoudsvrije planten. Hier zijn veel leuke
reacties op gekomen. Tegenover mijn huis
heb ik een klein stukje groen in beheer
gekregen en daar een struik geplant.

ZWERFAFVALPAKKER
Ook heb ik mijzelf beschikbaar gesteld om
met behulp van ZAP-spullen (*red: ZwerfAfvalPakkers-spullen) zo nu en dan zwerfafval
op te ruimen in onze straat en in de aanHans Eimers is één van de vaste leden van
grenzende groenvoorziening. Onderzoek
Wijknetwerk Batau-Zuid. Naast zijn werk is naar het plaatsen van een extra prullenbak
hij ook actief voor Alzheimer Nederland. In
bij het bruggetje loopt nog. Het is nog maar
onze bijeenkomst van 18 september gaf hij de vraag of dit werkt, want het kan ook
bergingen voorzien van nieuwe raamfolie,
een korte lezing over dementie. Wat valt
volgens mij spontaan. Inmiddels zijn ze ook
juist afval aantrekken.
allemaal onder dementie? Hoe herken je het
bezig met het renoveren/schilderen van o.a.
en hoe ga je er mee om in je eigen familie- SNELHEIDSMANNETJE
de gevels.
kring? Maar ook in je buurt? Dit zou een erg Bij mijn huis staat nu ook zo’n groen kunst- Oftewel, mooie ontwikkelingen voor onze
lang artikel worden als ik alles zou opschrij- stof snelheidsmannetje (‘please drive slow’)
straat en deel van onze wijk. Het heeft ook
ven wat we hebben gehoord. Maar demenwaardoor passerende fietsers en voorname- een positieve invloed op de onderlinge relatie
tie is iets wat ons allen aangaat. We worden lijk brommers, hopelijk langzamer/
tussen de buren. Ik wil de gemeente en
in staat gesteld om fysiek langer mee te
voorzichtiger passeren.
Wijknetwerk Batau-Zuid nogmaals bedanken
gaan, maar het koppie werkt niet altijd
Afsluitend heeft het appartementencomplex voor de betrokkenheid en hulp. We gaan er
mee. Dus dit is echt een probleem van deze
tegenover onze straat het raamwerk van de alles aan doen ons straatje netjes te houden.
tijd. Wil je meer weten over het herkennen
van signalen van dementie? Vraag de gratis
brochure aan op www.IOsignalen.nl

Kappen bomen en bosschages

OPROEP RODE KRUIS
Aansluitend op deze informatie deed het
Rode Kruis Nieuwegein een oproep.
Het Rode Kruis is op zoek naar vrijwilligers
die mensen met dementie kunnen helpen.
Belangrijk is dat je regelmatig een paar
uurtjes vrij kunt maken. Natuurlijk word je
niet zomaar het bos ingestuurd. Je krijgt
een korte training over wat dementie is en
hoe je ermee kunt omgaan. Daarnaast worden de onkosten vergoed.
Liesbeth Foortse,

Voorzitter Wijknetwerk Batau-Zuid

Hoe kunt u vrijwilliger worden?
Voor info: Carla Buursema 030-6047886 |
06-309 88 453 | buursema02@planet.nl

In verschillende wijken, waaronder
Batau-Zuid, worden binnenkort bomen
en bosschages gekapt. De bomen en
bosschages die gekapt worden, zijn
gemerkt met een blauwe stip.
Elke drie jaar worden boomveiligheidscontroles uitgevoerd. Bomen met een slechte
conditie of die een ziekte hebben, worden
elk jaar gecontroleerd. Het gaat om bomen
met iepenziekte, watermerkziekten, essentaksterfte, zwamaantastingen, een verminderde conditie of dode bomen. Wilgen aan
de slootkant die te fors zijn gegroeid worden ook gekapt.
Er is een flora- en faunacheck gedaan vooruitlopend op het werk. De aannemer doet
ook nog een flora- en faunacheck voordat
hij start met de uitvoering. In het nieuwe
plantseizoen plant de aannemer weer jonge

Week van de Veiligheid
Van 9 tot en met 15 oktober is het weer de ‘Week van de Veiligheid’. In deze
week wordt extra aandacht besteed aan veiligheid in de breedste zin van het
woord. Het is tevens de aftrap voor het Donkere Dagen Offensief. Naast de verspreiding van de Veiligheidskrant bestaat het voornemen om weer een BuurTent
neer te zetten en wel tijdens de dinsdagmarkt op het Muntplein.
Het Donkere Dagen Offensief, waarover u
ook kunt lezen in het artikel ‘Van de Politie’, betreft de periode van half oktober tot
april. De ervaring leert dat in deze maanden, wanneer de dagen een stuk korter
zijn, vaak meer woninginbraken en autokraken worden gepleegd. Dat vereist extra
inzet vanuit politie en gemeente.
STEL UW VRAGEN IN DE BUURTENT
In de Week van de Veiligheid wordt huis
aan huis een Veiligheidskrant verspreid
met veel informatie over dit onderwerp.
Ook in de BuurTent kunt u nuttige informatie krijgen. Er wordt dan letterlijk een partytent neergezet, op een uitgekiende locatie en goed tijdstip. Dit is een eenvoudige,
maar effectieve vorm gebleken om op een
laagdrempelige manier met bewoners in
contact te komen. In de tent zijn veiligheidsprofessionals aanwezig zoals politie,
medewerkers van de gemeente, toezicht
en een slotenmaker. Zij beantwoorden

graag al uw vragen op het gebied van (het
voorkomen van) woninginbraak en autokraken, preventie en beveiliging, maar ook
over leefbaarheid in de wijk.

bomen aan. Niet op alle plekken waar de
bomen worden gekapt, komen bomen terug. De meeste bosschages zullen weer
opnieuw uitgroeien. Sommige bomen worden gekapt zodat andere bomen in de buurt
meer groeimogelijkheden krijgen.
Heeft u vragen over de bomenkap, neemt u
dan contact op met Wijknetwerk BatauZuid via wnw_batauzuid@hotmail.com

Servicelijn 14 030
Kunt u bellen over:
Losse tegels, kapotte speeltoestellen,
slecht onderhoud, ‘groen’-problemen,
onveilige situaties etc. in de
openbare ruimte in de wijk.

Of doe uw meldingen via de:

Buiten Beter App

Voor Apple, Android en Windows Phone.
GPS bepaalt de plaats van uw melding en
u kunt gelijk een foto meesturen.

VERGADERDATA WIJKNETWERK
30 okt - 18 dec - 29 jan
Bewoners en veiligheidsprofessionals in gesprek
in de BuurTent.
Foto: Michael Simonse, Digitale Stad Nieuwegein

Aanvang 19.30 uur
De Partner
Nedereindseweg 401A
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Maak kennis met… Sander Derksen
Wijkcoördinator Batau-Zuid

Cursus ‘Online zaken regelen
met de overheid’

Beste bewoners van Batau Zuid,

Voor mensen die moeite hebben met het
digitaal regelen van zaken bij de overheid
start op 5 oktober een gratis cursus in Nieuwegein. Docenten leggen hierin stap voor
stap uit hoe een DIGID, toeslag, uitkering of
WMO kan worden aangevraagd. Ook wordt
geoefend met het opzoeken van informatie
op websites van verschillende overheden.
Enige ervaring met internet is nodig.

Mijn naam is Sander Derksen en ik ben sinds
1 maart, namens de gemeente Nieuwegein,
actief als wijkcoördinator. Ik ben begonnen in
de wijk Galecop en neem nu de taken van
Cecile Custers over in Batau-Zuid. Ik ben 37
en woon samen met Renske en mijn zoontjes
Moos (2) en Tijn (0) in Utrecht.
Ik kijk er ontzettend naar uit om samen met
de bewoners de wijk een beetje leuker,
mooier, gezelliger en veiliger te maken. Heb
je daar zelf ideeën bij, klachten of vragen
over, of wil je op een andere manier hier aan

bijdragen? Schroom
dan niet en neem contact met me op. Ik ben
bereikbaar via de
onderstaande contactgegevens.
Tot ziens in de wijk!
Sander Derksen

Telefoon: 06-54 99 78 53
E-mail: s.derksen@nieuwegein.nl

“Wij zijn Nieuwegein”
Dat bewoners af en toe zelf de handen uit de mouwen steken voor hun wijk vindt
de één gewoon, terwijl de ander dat de taak van de gemeente vindt. In de
Rijtuigenbuurt ruimt een groepje bewoners wekelijks een uurtje zwerfafval op.
Sinds een aantal jaren lopen een bewoner
en een aantal cliënten van Lister iedere
woensdagmiddag een uurtje het zwerfafval
op te ruimen in de Rijtuigenbuurt. In het
begin werd er bij alle weersomstandigheden
gelopen maar het laatste jaar lopen we als
het weer dit toelaat. Dus niet bij extreme
hitte en niet bij hoosbuien.

GEEN HUIZEN, GEEN GEMEENTE
De mensen die het zwerfafval opruimen
krijgen vaak de opmerking te horen dat de
gemeente dat hoort te doen. Mijn antwoord
is dan stelselmatig: “Als er hier geen huizen
stonden, dan was er geen gemeente.” Men
vergeet dat wij als inwoners de gemeente
Nieuwegein vormen.
Er zou heel wat minder zwerfafval zijn als
wij met zijn allen geen papiertjes, lollystokjes, ijsstokjes, flesjes en wat nog meer op
de grond zouden
gooien, maar in de prullenbak. Of neem het
mee naar huis en gooi het daar in de
vuilnisbak. Zo zouden we onze woonplaats
beter en makkelijker schoon houden.
GEWOON IN DE PRULLENBAK
Zoals u op de foto kunt zien, loopt er een
peuter mee bij het zwerfafval opruimen. Zij
logeerde bij mij en mocht mee. Zij vond het
nu nog wel leuk om te doen. Ik hoop dat ze
hier wat van opsteekt en meteen leert dat
er geen afval op de grond gegooid moet
worden maar dat het in de prullenbak hoort.
Tekst/foto: Ans Wilbrink,
Wijknetwerk Batau-Zuid/bewoonster.

Wilt u ook adverteren in deze
wijkkrant?
“Jong geleerd, oud gedaan”
De driejarige Doutzen werkt hard mee bij het
afval rapen.

Stuurt u dan een e-mail naar:

wnw_batauzuid@hotmail.com

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van
twee uur en vindt plaats bij De Tweede Verdieping. Inwoners van Houten, Lopik en Vianen kunnen ook meedoen. Er is plaats voor
max 8 deelnemers. Het tijdstip wordt in
overleg bepaald. De cursus is een initiatief
van Movactor, Digisterker, Werk en Inkomen
Lekstroom, De Tweede Verdieping en gemeente Nieuwegein. Aanmelden kan via
activiteiten@movactor.nl of 030-6033748.

Schrijf mee!
Lijkt het u leuk om ook een bijdrage aan de wijkkrant te leveren? Uw
eigen bericht en foto in deze krant?
Heeft u nieuwtjes, ideeën, tips of
agendapunten uit uw straat, buurt
of de wijk? Aarzel niet en mail naar
batau-zuidwijkkrant@outlook.com
Bent u niet zo’n schrijver en wilt u
wat tips en raad? Overleg dan gerust even met de redactie.
Volgende wijkkrant: januari 2018.
Uw nieuws ook in die editie? Stuur
het dan uiterlijk 15 januari toe.

Colofon
Deze wijkkrant is een uitgave van:
Wijknetwerk Batau-Zuid
p/a Braamgaarde 56
3436 GP Nieuwegein
E-mail: wnw_batauzuid@hotmail.com

Ook voor al uw vragen over Batau-Zuid.

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: janari 2017
Aanleveren kopij uiterlijk 15 januari 2018
via batau-zuidwijkkrant@outlook.com
Alleen 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.

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/

