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Voorwoord
Beste bewoners van Batau Zuid,
Hoewel het wel een beetje te
laat is, wil ik toch een ieder
een gezond en voorspoedig
2018 wensen. Ik ben benieuwd wat 2018 ons zal gaan
brengen. Het jaar is in ieder
geval onstuimig begonnen
met maar liefst twee echte stormen in de
eerste drie weken. Die hebben hun sporen
achtergelaten. Op de Havezatedrift is een
stuk dak weggeblazen. In het park langs de
geluidswal zijn verschillende grote bomen
gesneuveld. Ik vermoed dat het energiepark
in Rijnenburg de gemoederen ook nog wel
bezig zal houden. Wij houden in ieder geval
de vinger aan de pols en de informatie die
wij krijgen staat op onze website. We zijn
ook bezig een facebookpagina te maken,
waar dezelfde informatie op komt. Dus
wordt vriend van het wijknetwerk!
Laten we er met elkaar weer een mooi jaar
van maken, waarbij hopelijk het wijknetwerk kan helpen bij initiatieven die vanuit
jullie, de bewoners, ontstaan. Wij kunnen
niet toveren, maar misschien wel de juiste
weg wijzen. Kortom, we blijven ons inzetten
voor Batau Zuid.
Veel leesplezier met deze eerste wijkkrant
van 2018, waarin nu eens een pluim wordt
uitgedeeld aan onze politie.
Met vriendelijke groet,
Liesbeth Foortse, Voorzitter wijknetwerk.

Vergaderdata 2018
van het wijknetwerk
Wijknetwerk Batau-Zuid vergadert in 2018
op de volgende maandagavonden:
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januari 2018

Start vervoerservice Nieuwegeinse senioren
Stichting De Baten heeft recent de vorige personenbus van de Gein Express overgenomen.
Deze is ter beschikking gesteld aan Movactor. Movactor werkt aan een initiatief waarbij
senioren de bus kunnen inschakelen voor lokaal vervoer en tegelijkertijd elkaar kunnen
ontmoeten. Met dit initiatief willen de partijen de mobiliteitsmogelijkheden van senioren en
hulpbehoevenden in Nieuwegein verder verbeteren. De bus zal halverwege het eerste kwartaal van 2018 in gebruik worden genomen.
Even boodschappen doen of een
partner in het verzorgingstehuis
bezoeken is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Dat komt vooral
omdat, met name veel senioren,
niet meer mobiel zijn. Geen vervoer betekent dat mensen geïsoleerd raken.
Stichting de Baten en Movactor
willen, samen met vrijwilligers,
mensen helpen mobiel en actief te
blijven. Met deze service kunnen
zij weer meedoen in de maatschappij! Het initiatief is in zijn
geheel lokaal georganiseerd en
heeft geen winstoogmerk.
SAMENWERKING MET ANWB
Met de bus vervoeren vrijwilligers
straks hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding. Movactor en Stichting de Baten zoeken hierin aansluiting bij ANWB-AutoMaatje
waarbij de ANWB haar kennis,
software, begeleiding, training en
materiaal beschikbaar stelt. Hierdoor kan deze service zonder grote
investeringen worden opgezet.
Houdt u de website van Stichting
de Baten www.debaten.nl in de
gaten voor de startdatum van dit
initiatief!
Tekst en foto: Philip van Anraad,
Stichting De Baten.

5 februari - 9 april - 14 mei - 9 juli
17 september - 5 november - 17 december
4 februari 2019

Op 18 januari werd de personenbus in aanwezigheid van
onder andere wethouder Hans Adriani officieel geïntroduceerd. Op de foto v.l.n.r.: Kees Mulder (Stichting De
Baten), Philip van Anraad (Stichting De Baten), Jeannette
Smiessing (Movactor), Hans Adriani (wethouder Nieuwegein),
Leo Burger (Stichting De Baten).

De aanschaf van de personenbus wordt mede mogelijk gemaakt door andere partijen. Ook Wijknetwerk
Batau-Zuid doet mee.
Voorzitter Liesbeth Foortse: “Het wijknetwerk is blij

op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan
het sociale welzijn van onder meer onze wijkbewoners. Ook dit is immers een van onze doelstellingen,
naast onze inzet voor een gezellige fysieke leefomgeving.”

Afscheid Henk Leidelmeijer
In het najaar van 2017 heeft Henk Leidelmeijer aangegeven om privé redenen te willen stoppen met het
wijknetwerk. Ik vind dat persoonlijk erg jammer en ik
denk velen met mij. Henk was één van de leden van
het eerste uur. Eerst als ‘gewoon’ zeer actief lid en de
laatste jaren ook als bestuurslid. We gaan zijn inbreng
erg missen. En ook zijn humor, die hij, zeker in de
bestuursvergaderingen, lekker relativerend naar voren
bracht.
Henk, namens Batau-Zuid heel veel dank voor al je
jaren van inzet. We verliezen elkaar zeker niet uit het
oog en nog minder uit het hart.

Aanvang 19.30 uur. Kijkt u even op:
www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/
voor de actuele locatie.
SCHUIFT U GERUST EENS AAN
Als bewoner bent u altijd van harte welkom
om bij ons aan te schuiven. Misschien heeft
u een onderwerp dat u aan het wijknetwerk
wilt voorleggen, wilt u eens mee komen
praten, of alleen komen luisteren.
U kunt ook onze verslagen en andere voor
Batau-Zuid relevante informatie laten toezenden. Stuurt u ons dan even een
e-mailtje. U kunt zich altijd weer afmelden.

Liesbeth Foortse,
Voorzitter wijknetwerk Batau-Zuid

Goed dat ‘r
politie is!

Expositie over Batau-Zuid in Warsenhoeck

Gratis kroonringen
voor de
PMD-zakken
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Van de Politie... (on)zichtbare fietser
Ondanks dat de dagen alweer lengen, wordt het nog steeds vroeg donker. De politie ziet in
dit jaargetijde altijd een stijging in de woning- en auto-inbraken. Zij zet hier op in middels
het Donkere Dagen Offensief. Daar gaat veel tijd en menskracht in zitten. Een ander DDO
komt daardoor wel in het gedrang: de controle op verlichting en de zichtbaarheid van fietsers en bromfietsers.
neer je toch een nieuwe (regen)jas nodig
OOK OP DE FIETS ‘OFF-LINE’
hebt, koop er dan een met een opvallende
In het donker met donkere kleding rijden,
kleur, zodat je beter opvalt.
op een fiets zonder verlichting, is solliciteren naar een ongeluk. Tel daarbij de
DURE BEKEURING
‘telefoon met koptelefoon tegen beide oren’ Een bekeuring voor fietsen zonder licht is
op en het is aan de automobilist om de fiet- € 55,=. Daar komt nog € 9,= administratieser heel te houden. Vrijwel iedere automokosten bij, zodat je voor een bedrag van
bilist heeft het al meegemaakt: een fietser
€ 64,= de overheid sponsort. Dat is voor de
die, onzichtbaar in het donker, op zijn telegemiddelde scholier toch twee zaterdagen
foon kijkend, oversteekt en niet eens merkt werken. Ouders kunnen voor dat geld heel
dat de auto vol in de remmen moet. Wat
wat (laten) repareren aan de fiets van hun
mij betreft horen ook op de fiets de telekind.
foons en oortjes in de tas. ’Onderweg ben ik Wanneer de vergelijking verder gaat: een
off-line’ is voor iedere bestuurder veiliger.
ambulance + ziekenhuis kost je minstens
€ 385,=. De ellende voor alle betrokkenen,
ZORG DAT JE OPVALT
van herstellen van een ongeluk, kan niet in
Fietsverlichting en batterijen zijn overal te
koop. Voor € 5,= kun je al verlicht rondfiet- geld worden uitgedrukt.
sen. Voor een paar euro’s meer maak je
bijna een kerstboom van je fiets. En wan-

Tekst en foto’s : Wietse Hamming
Wijkagent Batau-Noord & Batau-Zuid.

Zangkoor Sing-inn
naar andere locatie

Zangkoor Sing-inn is voor haar repe-tities
verhuisd naar de Bazuin op de Nedereindseweg 4. De Bazuin is een tijdelijk onderkomen tot het nieuwe buurtcentrum op de
Diepenbrocklaan gerealiseerd is.
Sing-inn repeteert op dinsdag van 14.00 tot
16.00 uur. Het karakter van het koor is:

“Met plezier zingen en een klinkend resultaat neerzetten”. Het repertoire is licht po-

pulair, zoals de Beatles, Leonard Cohen en
ballades.
Sing-inn heeft nog plaats voor nieuwe leden. Een ieder is welkom om vrijblijvend op
dinsdag om 14.00 uur aan te sluiten om te
kijken, luisteren of mee te zingen. Mannen
en vrouwen, jong en oud, iedereen is welkom.
Meer weten? Kijkt u op onze website
www.sing-inn.nl of stuur ons een e-mail via
info@sing-inn.nl

En in opvallende kleding met goede verlichting..

Fietser in donkere kleding, zonder verlichting.

’Wijkkrant Batau-Zuid, de krant van, voor en door de bewoners’
Dit is alweer de 7e editie van de wijkkrant. Mogelijk gemaakt door het Wijknetwerk BatauZuid. Vrijwilligers, net als u wijkbewoners, die zich inspannen om Batau-Zuid een plezierige
wijk te laten zijn en blijven. Met de wijkkrant kan het wijknetwerk onderwerpen bij u onder
de aandacht brengen. Maar de wijkkrant is niet alleen van het wijknetwerk. Deze krant is
ook van u als bewoners. Wilt u iets delen met uw wijkgenoten? Stuur een e-mail naar de
redactie!
De schrijfster van onderstaand artikel, maakt graag van deze gelegenheid gebruik om
haar positieve ervaringen met de politie onder de aandacht te brengen.

“ Ik kijk met andere ogen naar de politie!”
“Goed dat ‘r politie is” was de tekst in de jaren zeventig. Dat geldt voor het heden des te meer. De
Politie wordt vaak zo negatief neergezet. Dat is niet terecht. Als je 112 belt, wordt je correct te
woord gestaan. Ook als je het gewone nummer van de politie belt, om een afspraak te maken om
aangifte te doen, is niets te veel voor ze. Zelf heb ik tien keer aangifte moeten doen van autoinbraak. Drie keer in 2014, zes keer in 2016 en ‘gelukkig maar’ één keer in 2017. De daders waren
op een duur onderdeel uit, dat ik niet eens in mijn auto had. Veel schade voor niets en drie airbags
van circa 550,= euro per stuk kwijt.
De Politie doet echt wel iets met de aangiftes. Wat er allemaal niet bij komt kijken om iemand die
een strafbaar feit heeft gepleegd, veroordeeld te krijgen. En alle kosten die dat met zich meebrengt. Om over mijn eigen kosten maar te
zwijgen en de ellende die je er van hebt.
De politiemensen deden echt hun best voor
me en namen alle tijd om me te helpen. De
wijkagenten boden zelfs hun hulp aan bij het
regelen van de zaken met de verzekering. Dit is
mijn ervaring, die ik graag wilde delen.
Ik kijk met andere ogen naar de Politie!

De tekst op deze sticker uit de jaren 70 van de
vorige eeuw inspireerde de schrijfster om haar
ervaringen op papier te zetten.

VOORAANKONDIGING

Bron: Wietske ten Kate

SAVE THE DATE: Zondag 24 juni 2018
Bewoners Batau-Noord bieden 2e-hands en
zelfgemaakte spullen aan in de wijk.
U bent van harte welkom om te komen snuffelen.

Handige huisvuil App
Wanneer wordt ook alweer welke kliko opgehaald? En wat gooi ik in welke zak of bak?
Reinigingsbedrijf Midden Nederland, ofwel
RMN, heeft er een makkelijke en duidelijke
app voor.
De app staat in de Google Play Store. Als u
na het installeren uw postcode en huisnummer invult, krijgt u overzichtelijk alle informatie over het scheiden en ophalen van het
afval, evenals de actuele ophaaldagen voor
uw adres. Bovendien kunt u instellen dat u
een berichtje krijgt wanneer het afval aan
de straat gezet kan worden.

De redactie geeft er de voorkeur aan altijd de
naam van de schrijver/-ster bij een artikel te
plaatsen. In overleg kan daar van afgeweken worden. De naam van deze auteur is bij de redactie
bekend. Anonieme kopij wordt niet geplaatst.
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Verkiezingstour strijkt neer op Buurtplein Batau

Eet mee! Vaste gast

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 gaat een Verkiezingstour
langs de Buurtpleinen in Nieuwegein. Op dinsdag 13 februari doet de tour Buurtplein Batau
aan. U bent van harte welkom!

Een grote groep ouderen eet altijd alleen.
Het initiatief ‘Eet mee! Vaste gast’ koppelt
hen aan een vast eetadres in hun buurt,
waar zij één of twee keer per maand kunnen
aanschuiven voor een gezellige maaltijd. De
formule blijkt succesvol en is sinds 1 november ook in Nieuwegein gestart.

Wethouder Johan Gadella, tevens wijkwethouder van Batau-Noord en -Zuid, gaat
deze avond het debat aan met fractievoorzitter Herman Troost van seniorenpartij
VSP. En natuurlijk vooral met u als publiek,
om te horen wat in de wijk leeft. Wat vindt
u belangrijk? Voor uw wijk en voor Nieuwegein? Grijp uw kans om uw stem te laten
horen en uw ideeën over het gemeentebeleid kenbaar te maken. U mag van tevoren
onderwerpen opgeven.
Hoe ziet het programma eruit?
Vanaf 19.45 uur is de inloop. Van 20.15 tot
21.15 uur debat o.l.v. René Hansen. En tot
22.00 uur naborrelen/nababbelen.
Groot verkiezingsdebat
Op 13 maart wordt de verkiezingstour afgesloten met een groot Verkiezingsdebat in
DE KOM.

Buurtplein Galecop 9 januari jl. Gespreksleider
René Hansen bevraagt wethouder Peter Snoeren
en fractievoorzitter van de Christen Unie, Martin
Monrooij (v.l.n.r.).

Informatie en opgeven van onderwerpen:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. Verkiezingstour en datum.

‘Van (geen) wijken weten’

MATCH OP MAAT
Een medewerker van Stichting Eet Mee!
bezoekt beide partijen voor een persoonlijke
intake waarin de wensen en mogelijkheden
besproken worden. Nadat er een ‘match op
maat’ gemaakt is volgt een kennismakingsbezoekje of -etentje. Als het klikt wordt de
oudere gedurende langere tijd een vaste
gast aan tafel. Desgewenst betaalt de gast
een kleine bijdrage voor het eten.
ALTIJD ALLEEN ETEN
Ruim 800.000 ouderen in Nederland eten
altijd alleen. Voor hen blijkt het mee kunnen eten bij mensen in hun woonomgeving
en met elkaar een gesprek aangaan een
enorme positieve impuls.

‘Van (geen) wijken weten’ is de wisselexpositie in Museum Warsenhoeck over de wijken in
Nieuwegein. Tijdens de expositie komen steeds andere wijken aan bod. Van 17 februari tot
en met 27 mei zijn Batau-Zuid en -Noord aan de beurt.
Weet u eigenlijk wel hoe uw wijk ontstaan
is en waarom de wijk zo genoemd is? In
hoeverre bepaalde het aanwezige landschap de indeling van uw wijk?
WANDEL DOOR UW WIJK
Aan de hand van foto’s, films, documenten
en afbeeldingen van kunstwerken, komt u
meer te weten over uw wijk. Bewoners nemen u al wandelend mee door hun wijk en
zijn op film vastgelegd door de Geinfilmers.
Tijdens uw bezoek aan deze expositie ontdekt u hoe mooi Nieuwegein nu is.

OOK UW FOTO’S EN VOORWERPEN
Tevens willen wij aandacht schenken aan
wat het wonen in uw wijk en in Nieuwegein
voor ú betekent. Foto’s en voorwerpen die
op een speciale manier verband houden
met uw wijk nemen wij graag op in de tentoonstelling. Wilt u hieraan meewerken?
Neemt u dan contact op per e-mail via:
exposities@museumwarsenhoeck.nl of
komt u gewoon even langs.
De openingstijden van het museum vindt u
op www.museumwarsenhoeck.nl
Een prominente locatie
in Batau-Zuid was Restaurant Rick aan de
Nedereindseweg. Gelegen naast de A2, op de
plek waar nu de ’witte
huizen’ staan. Geopend
op 7 april 1967 was
Rick’s het eerste drive-in
restaurant in Nederland.
Het afsluiten van de af–
en oprit van de snelweg
werd de nekslag voor
het restaurant. In de 80er
jaren brandde het leegstaande pand tot de
grond toe af.

MEEDOEN
Wilt u gastheer/-vrouw of gastgezin worden? Of bent u de senior die vaste gast wil
worden? Meld u aan bij Stichting Eet Mee!
via 030-221 34 98 of www.eetmee.nl
Bron: Elly van Doorn | Foto: Loes de Vaan

Wilt u ook adverteren in deze
wijkkrant?
Stuurt u dan een e-mail naar:

wnw_batauzuid@hotmail.com

Nieuwe riolering Perzik-, Kruisbes-, Mispel- en deel Abrikoosgaarde
De gemeente Nieuwegein is gestart met de werkzaamheden voor het vervangen van de riolering en de herinrichting van de openbare
ruimte in de Perzikgaarde, Kruisbesgaarde, Mispelgaarde en een deel van de Abrikoosgaarde.
Zowel de straten als riolering hebben onderhoud nodig. Door de
werkzaamheden zoveel mogelijk te combineren streeft de gemeente er naar om hinder door of tijdens de uitvoering te beperken. Om
overlast van grond- en regenwater in de toekomst tegen te gaan,
zal drainage onder de Kruisbesgaarde en Perzikgaarde worden
aangelegd. Ook zal de openbare ruimte opnieuw worden ingericht.
De straten worden opnieuw bestraat, parkeervlakken vernieuwd en
de groenvoorzieningen aangepakt.
Bewoners hadden al stroken grond in eigen beheer genomen, deze
zullen nu in overleg met de gemeente opnieuw in zelfbeheer worden aangeboden.
Omwonenden zijn in november 2017 via een informatiebijeenkomst over de plannen geïnformeerd. Zij hebben ideeën voor de
inrichting en beplanting van het pleintje bij de Perzikgaarde kunnen aandragen.
Tekst: Audrey Story, Wijknetwerk Batau-Zuid (cie fysieke leefomgeving)
Foto: Marcel van Montfoort, Wijknetwerk Batau-Zuid (idem)
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GEZOCHT: Vrolijke en
creatieve begeleider m/v
voor de
rkclub

Waar? Op Buurtplein Batau, bij de handwerkclub op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00
uur.
De club is populair, want deze bestaat uit
maar liefst 15 dames. Zij komen handwerken, kletsen en knutselen. Als begeleider
zorg je ervoor dat iedereen zich welkom
voelt en dat er een fijne sfeer is in de
groep. Het is wel een pré dat je begeleiding
kunt geven op het gebied van diverse handwerk- en knutseltechnieken.
Wil je eerst wat meer informatie? Kijk dan
op www.vrijwilligershuis.nl
Je kunt ook even bellen met Esther Kooij
van het Buurtplein, via 06-21 84 39 19.

Muzikale middagen voor ouderen

Kunt u bellen over:

Bellen en melden: 14 030

Losse tegels, kapotte speeltoestellen, slecht
onderhoud, ‘groen’-problemen,
onveilige situaties etc. in de
openbare ruimte in de wijk.

De gemeente kan niet overal zijn om problemen in de openbare ruimte in onze wijk op
te lossen. Daarom doet zij een beroep op de
bewoners om zaken te melden via de Servicelijn.
Stel, u loopt over straat in uw buurt en ziet
dat de put verstopt zit, afgebroken takken
na een storm die gevaar opleveren, een
vernield hekwerk rond een openbaar plantsoen. U denkt misschien, waarom heeft de
gemeente dat nog niet opgelost?
De snelste manier waarop zij dat te weten
komt, is als u even de Servicelijn 14 030
belt.
Wanneer u 14 030 belt, worden uw naam en
adresgegevens gevraagd en over welke
locatie u belt. De gemeente neemt uw mel-

Winter Inn & Lente Inn

Servicelijn 14 030

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.

ding op in de werkplanning. Daardoor kan
de uitvoering soms nog even duren.
U kunt uw melding ook doen via de website van de gemeente:
www.nieuwegein.nl/inwoner/meldingopenbare-ruimte/

Op dinsdag 30 januari organiseert Buurtplein
Batau de Winter Inn. Een gezellig samenzijn
met een muziek-quiz of muziek-bingo. (Bij
de bingo streept u de goede liedjes af in
plaats van cijfers.) De middag is bedoeld om
samen te luisteren en zingen en u mag ook
een dansje wagen. Dj-AD heeft voor iedere
muzieksmaak wel een liedje paraat. De muzikale middag is altijd erg gezellig. De entree
is € 5,=. De N-pas geeft 50% korting.
De Lente Inn wordt op dinsdag 10 april georganiseerd.
Op 29 maart wordt van 13.00 tot 15.00 uur
ook nog een Paasactiviteit georganiseerd
door Movactor en Boogh.
Voor meer informatie: Esther Kooij via
06-21 84 39 19.

Colofon

Kroonringen voor de PMD zakken

Deze wijkkrant is een uitgave van:

Samen de wijk schoon houden!

Wijknetwerk Batau-Zuid
p/a Braamgaarde 56
3436 GP Nieuwegein
U bent ze vast al hier en daar tegengekomen. E-mail: wnw_batauzuid@hotmail.com

Grijze plastic ringen met
knoppen die aan lantaarnpalen vastzitten.
Deze kroonringen zijn bedoeld om uw PMDzakken aan op te hangen.

Batau-Zuid heeft van de gemeente tien
kroonringen ontvangen. In de wijk zijn er al
een aantal geplaatst, bevestigd aan lantaarnpalen. Als u uw zakken met Plastic-MetaalDrankkartons eraan ophangt, waaien ze niet
meer weg bij harde wind. Het is niet de bedoeling dat de zakken voortijdig aan de haken van de kroonringen gehangen worden,
maar pas op (de avond voor) de ophaaldag
voor 07.30 uur.
OOK EEN KROONRING VOOR UW BUURT?
Mocht u voor uw straat interesse hebben in
een kroonring, neemt u dan contact op met
het Wijknetwerk Batau-Zuid. Wij hebben er
nog een paar op voorraad. Ons e-mailadres
is wnw_batauzuid@hotmail.com

De kroonringen, bedoeld om uw zakken met
PMD-afval aan op te hangen, zijn zelf ook
gemaakt van gerecycled materiaal.

Grofvuil en snoeihout, kunt u aanmelden bij
RMN via 0900-6039222 of www.rmn.nl.
Op de website kunt u ook het inzamelschema
2018 vinden en downloaden.
Laten we samen de wijk schoon houden.

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: mei 2018
Aanleveren kopij uiterlijk 7 mei 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.
Tekst en foto: Audrey Story, Wijknetwerk Batau-Zuid Zij streeft evenwel uiterste zorgvuldigheid na bij het
(cie fysieke leefomgeving).
beoordelen en hanteren van de kopij.
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