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Voorwoord
Beste bewoners van Batau Zuid,
Weer een nieuwe wijkkrant
voor jullie. De blaadjes vallen
van de bomen en de wijkkrant valt in jullie brievenbus.
Ik hoop, dat jullie net zo genoten hebben van de afgelopen zomer als ik. Wat was het
warm en droog. Maar goed, dan hadden we
wel gespreksstof met onze buren en andere
wijkbewoners. “is bij jullie het gras ook al
geel? Nog geslapen vannacht of alleen liggen zweten?” We zaten lang nog buiten en
dat zorgt voor geluid. Praten, muziek en dat
kan storend zijn, zeker als je de volgende
dag weer vroeg op moet om te gaan werken. Ik hoop dat het vooral gezellig was en
niet al teveel geluidsoverlast.
In deze wijkkrant voor het eerst een contactrubriek voor onze wijk Batau Zuid, geïnitieerd door een wijkbewoonster.
Tenslotte, de zomer was heet en droog,
maar onze hanging baskets, de bloemen
aan de lantaarnpalen, hebben er nog nooit
zo mooi bij gehangen. Het blijft Batau-Zuid
in de zomer toch enorm opfleuren.
Het wijknetwerk wenst jullie veel leesplezier.
Hartelijke groet,
Liesbeth Foortse, Voorzitter wijknetwerk.
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Op 27 oktober is het Halloween in Batau-Zuid

In Batau-Zuid zal het op zaterdagavond 27 oktober flink griezelig worden. Dan vieren we
met alle bewoners en bewonertjes die mee willen doen Halloween. Er zullen kleine en grote engerds met lampionnen door de straten lopen. Zij bellen aan bij de huizen die het
briefje “Halloween Huis” hebben opgehangen en laten de bewoners schrikken. Als u hen
wat lekkers geeft gaan zij weer weg. Doet u ook mee? Zorgt u dan wel dat u iets te trakteren in huis haalt.
EEN ECHT SPOOKHUIS
In de laatste wijkkrant kon u lezen over de
plannen voor Halloween. In vorige jaren
werd dit feest al hier en daar in de wijk
georganiseerd. Dit jaar wordt het net zo
leuk, maar is er bovendien een heus
spookhuis! Dit spookhuis is in de gymzaal
van de Meanderschool. Daar zal ook iets te
drinken (geen alcohol) zijn voor ouders en
kinderen. Het spookhuis is open, voor wie
durft, van 18.30 tot 21.00 uur. Let op: dit
kan heel eng zijn!

een spookachtig leuke avond van en ga
tussen 19.15 uur en 21.00 uur ergens in
de straten verkleed rondlopen of verstop je
en spring tevoorschijn. Misschien heb je
zelf nog een veel leuker idee.

TRICK OR TREAT
Op 27 oktober lopen tussen 18.30 en
21.00 uur eng verklede kinderen met lampionnen door de straten. Zij bellen aan bij
ieder huis waar het briefje met de tekst
“HALLOWEEN HUIS” is opgehangen. (Dit
briefje wordt nog in de wijk verspreid). De
kinderen maken de bewoners een beetje
bang en roepen “Trick or Treat”. Hopelijk
krijgen zij dan iets lekkers.

GRIEZELS GEZOCHT
We zoeken nog wel wat engerds voor in
het spookhuis. Lijkt dit je leuk? Stuur dan
voor 21 oktober een mailtje naar
wnw_batauzuid@hotmail.com met als onderwerp “Halloween”. Je hoort dan van ons
hoe laat en waar je verwacht wordt. Voor
kleding moet je zelf zorgen, maar we hebben een grimeur om je te schminken.

ENG, ENGER, ENGST
Tot 19.15 uur kunnen ook de allerkleinsten
meedoen, want tot die tijd zullen de oudere kinderen hen niet bang maken op straat
en zal het aan de deuren ook nog niet zo
eng zijn. MAAAAAAR... vanaf 19.15 uur
zullen niet alleen sommige huizen griezelig
zijn, de straten worden dan ook eng.

Niemand hoeft zich aan te melden voor het
Halloweenfeest. Zorg wel zelf voor begeleiding en ook dat je griezelig verkleed en/of
geschminkt bent. Om 21.00 uur is het
Halloweenfeest afgelopen.

Maar je mag natuurlijk ook gewoon door
de wijk heen griezelen. Maak er met elkaar

Liesbeth Foortse| Wijknetwerk Batau-Zuid.

Nieuwe voetbaldoelen op het grote speelveld

Ondanks het zeer warme weer bloeiden de
HANGING BASKETS dit jaar uitbundig.
Foto: Audrey Story | Wijknetwerk Batau-Zuid.

Sinds deze zomer staan er op het grote
speelveld bij de scholen heuse voetbaldoelen. Er wordt op dat veld zoveel gespeeld en gevoetbald, dat buurtbewoner Ot
van Esschoten bij het wijknetwerk aan de
bel heeft getrokken om ons te vragen of het
wijknetwerk daar iets in kon betekenen.
Dit heeft geresulteerd in twee mooie voetbaldoelen op het veld. Tijdens de zomeravonden werd daar dankbaar gebruik van
gemaakt. (Eigen observatie tijdens het uitlaten van de hond).
De voetbaldoelen zijn gerealiseerd met financiële ondersteuning van het wijknetwerk
en van de gemeente via Geins Geluk. En
niet in de laatste plaats dankzij al het werk,
dat Ot van Esschoten, erin heeft gestopt.

Op 24 oktober worden de nieuwe voetbaldoelen
officieel in gebruik genomen.
Tekst: Liesbeth Foortse |Wijknetwerk Batau-Zuid.
Foto: Henk de Beer | bewoner.

Problemen met de
buren? Dan is er
Buurtbemiddeling.

Zwerfafval blijft een
groot
probleem.

Nieuw in de wijkkrant: Gevraagd &
Aangeboden.
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Van de Politie... De vakantie is voorbij
De functie van wijkagent houdt meer in dan alleen het werk in de wijk. Naast de ‘gewone’
werkzaamheden moeten veel lastige keuzes gemaakt en beslissingen genomen worden.
Wietse Hamming, wijkagent van Batau Noord en -Zuid, doet verslag van zijn eerste, en
direct zeer hectische, werkweek na zijn vakantie en laat u een kijkje nemen in de ins & outs
van zijn politiewerk.
Na een heerlijke vakantie in tropisch Drenthe mocht ik op dinsdag weer beginnen.
Mijn eerste week begon goed. Na de briefing meteen onderweg naar het Muntplein
voor de voorlichting over hennepkwekerijen
in woningen.

Gestolen boodschappen
en fiets.
Een melding van een winkelier van het
Muntplein: “Je appte vorige week een foto
van een dame die je wilt spreken. Ze loopt
nu op het plein”. En jawel, daar liep de betreffende dame. Ze had de vorige week een
fietsje gestolen. Dat bleek niet het enige,
want ze had boodschappen in haar tas.
Toen ze de politie zag, zei ze dat ze net
terug wilde naar de winkel om alsnog af te
rekenen. Wel jammer voor haar dat ik dat
niet geloofde. Ze moest mee naar het bureau. De gestolen fiets kwam uit haar
schuur en justitie vond een werkstraf van
24 uur op zijn plaats.
Door alle administratie was de vakantiestemming snel vergeten. Ik kon nog net een
uurtje aansluiten bij het hennep verhaal.

Boeven en boevinnen.
Daarna ging het de hele week lekker door.
In Nieuwegein werden in die week maar
liefst eenendertig mensen opgepakt. Winkeldiefstal leverde elf boeven en boevinnen
op. Verder werden mensen opgepakt voor
mishandeling, drugszaken en diefstal. Drie
mensen werden opgepakt om bij justitie te
gaan logeren om hun straf uit te zitten.

Eenendertig aanhoudingen
in één week.
In Nieuwegein rijdt natuurlijk altijd politie
rond voor de 112 meldingen en het vangen
van boeven. Voor de kleine club mensen die
de noodhulp doet, was dit teveel. Ik heb
met collega wijkagenten acht van de aanhoudingen gedaan en meegewerkt aan het
bureauwerk; per verdachte al gauw een uur
of drie!

Cijfers liegen niet.

Naast de aanhoudingen was het een heel
drukke week vond ik. Soms máák ik me
druk, soms doe ik druk. Is dat meehollen
met de noodhulp echt nodig of kunnen ze
het zelf af met twee surveillance auto’s? Ik
wilde weten of het echt druk was. In de
computer staan de cijfers. Die liegen er niet
om: In één week tijd werden 277(!) registraties gemaakt naar aanleiding van meldingen en aangiftes.

Mooiste baan van de wereld.
Burenruzies, vermist kind, overlast, jeugd,
vechten op City, aanrijdingen met of zonder
gewonden, slecht nieuws overbrengen, reanimaties, inbraken, wapenbezit, schieten

Tijdens de eerste werkdag was de vakantiestemming snel vergeten.

in een woonwijk, zakkenrollen, geluidsoverlast, brandalarm, bedreiging, wijkproblematiek, brand, bedrijfsinbraken, verdachte
situaties, enzovoort, et cetera en nog veel
meer. Ik heb de mooiste baan van de wereld. Bij verschillende van deze meldingen
mocht ik mee of vooraan staan.

Soms moeten zaken
even wachten.
Voor mij als wijkagent blijft de keuze lastig.
Zaken uit de wijk moeten gebeuren, daar
heb ik tijd voor nodig. Als u 112 belt, wilt u
snel politie zien. Daar hebben we politiemensen voor nodig. Die zijn er niet al te
veel, dus draai ík noodhulp diensten. Als ik
wijkdienst heb en er komt een 112 melding
terwijl de noodhulp druk is, vind ik toch dat
ik de melder niet in de kou kan laten staan
en behandel ik de melding. Daardoor moeten zaken in de wijk soms even wachten.
Soms zoek ik een andere collega uit het
team die eerder tijd heeft.
Voor de parkeer-, afvalproblemen en dergelijk vraag ik de wijk-boa van stadstoezicht om dat te regelen. Dat is eveneens
een mooie kant van het politiewerk. We
staan voor elkaar klaar en samen staan we
sterker!
Door: Wietse Hamming | Wijkagent BatauNoord en Batau-Zuid.

BEREIKBAAR VIA : 0900-8844 | E-MAILADRES: wietse.hamming@politie.nl

WIJKAGENT WIETSE HAMMING

Eerste hulp bij burenproblemen in Batau-Zuid
Buren zijn er in allerlei soorten en maten. Sommige buren kunnen het goed met elkaar vinden en andere minder goed. Soms kan de relatie onder druk komen te staan. Als zaken uit
de hand lopen en u er zelf niet meer uitkomt, is het verstandig Buurtbemiddeling in te schakelen. Maar wat is Buurtbemiddeling en hoe werkt het?

Eten bij de Mannen met Pannen

Komt u ook genieten van de kookkunsten
van ‘de mannen’? Dat kan iedere woensdag
op Buurtplein Batau om 17.30 uur. Graag
aanmelden (woensdag vóór 12.00 uur) op
het Buurtplein. De kosten zijn €6,95 en met
de Stadspas €3,50.

Ook ADVERTEREN in de wijkkrant?
Al vanaf € 50,=
Meer informatie via:

wnw_batauzuid@hotmail.com

MAKEN BEWONERS VAAK RUZIE?
In de eerste helft van dit jaar hebben zeven
inwoners uit uw wijk Buurtbemiddeling gevraagd te helpen bij het oplossen van een
probleem met hun buren. Vorig jaar waren
dat er in dezelfde periode nog maar twee.
Maken de bewoners van Batau-Zuid dan
meer ruzie met elkaar? Dat denken wij niet.
Wij denken dat steeds meer bewoners hun
weg naar Buurtbemiddeling weten vinden.

WIE HELPT U OP WEG?
De website www.problemenmetjeburen.nl
biedt u handige tips voor mogelijke oplossingen. U kunt zich via deze website ook
aanmelden voor Buurtbemiddeling. U kunt
natuurlijk ook bellen of mailen met de coördinator Buurtbemiddeling Nieuwegein,
Renate Ebner via 030-688 7030 of e-mail
buurtbemiddeling@nieuwegein.nl
Zij zal u graag adviseren over uw situatie.

BIJ WIE LEGT U UW PROBLEMEN NEER?
U kunt natuurlijk, als u er zelf niet uitkomt
met uw buren, uw klacht melden bij uw
wijkagent, uw wijkcoördinator of bij uw
verhuurder (als u huurder bent). Dat zet
wel de relatie met uw buren extra onder
druk. Een logische stap is eerst Buurtbemiddeling in te schakelen. Dat noemen wij dan
ook “Eerste hulp bij burenproblemen”.

WIJ ZOEKEN MANNELIJKE
BEMIDDELAARS
Bent u een man, woont u in
Batau en hebt u talent om
buren die een meningsverschil hebben te helpen om
een oplossing te zoeken?
Buren zijn er in allerlei
soorten en maten. Dat
maakt dit vrijwilligerswerk
zo boeiend. Daarom is het
ook belangrijk dat Buurtbemiddeling een
afspiegeling is van de Nieuwegeinse bevolking. Wij hebben veel vrouwelijke bemiddelaars. Voor het evenwicht zoeken wij meer
mannen. Vindt u het prettig vrijblijvend
eens met een vrijwilliger te praten? Bel of
mail coördinator Renate Ebner.

HOE GAAT DAT?
Twee vrijwilligers van Buurtbemiddeling
praten eerst met u en daarna met uw buren. Als u er allebei uit wilt komen, volgt
een gezamenlijk gesprek, onder leiding van
de bemiddelaars, op neutraal terrein.
Meestal lukt het om samen tot goede afspraken te komen.

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/
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Een mooi stukje groen door zelfbeheer
In Batau-Zuid beheren meerdere bewoners een stukje openbaar
groen; het gaat hier veelal om het zogenaamde ‘snippergroen’.
Zij vinden het belangrijk dat de omgeving van hun huis er netjes en
verzorgd uitziet en willen daar best zelf aan meehelpen. Een groepje
bewoners aan de Wijnruitgaarde maakt hun ochtenden zelfbeheer
niet alleen nuttig, maar ook gezellig.
Een groepje bewoners van het eerste uur
aan de Wijnruitgaarde, heeft de koppen bij
elkaar gestoken om in overleg met de gemeente een deel van het openbare groen
achter hun huizen zelf in onderhoud te nemen. Zo doen zij het onderhoud van het
wandelpad en een stukje wal aan het water.
Van de gemeente mag een borstelmachine
gebruikt worden en krijgen zij grote blauwe
zakken voor het tuinafval. Eén keer in de
zes weken verwijderen zij het onkruid en
wordt gesnoeid. Om 9.00 uur gaan zij aan
de slag, om 10.30 uur is er koffie en daarna
vlot verder tot ca. 13.00 uur. Het pad en
het groen zien er daarna weer keurig uit.
Met zo’n groepje is het in een ochtendje
gepiept en is het ook nog erg gezellig.

Heeft u ook een mooi
stukje zelfbeheer in
Batau-Zuid? Wilt u dat in
de wijkkrant laten zien?
Maak een foto en stuur
deze met uw naam en
de locatie naar de
redactie.
In Nieuwegein bestaat
het zelfbeheer 10 jaar.
Het is een bewonersinitiatief uit 2008. Nu zijn
er honderden locaties
in Nieuwegein waar
bewoners zelf openbaar groen verzorgen.

Wilt u ook openbaar groen in zelfbeheer nemen? Neemt u dan contact
op met wijkcoördinator Sander Derksen via s.derksen@nieuwegein.nl

Christa, Janet en Theo onderhouden met vijf collega-bewoners een stuk
van het openbare groen achter hun huizen aan de Wijnruitgaarde.
Door: Liesbeth Foortse | Interview en foto: Henk de Beer

Over kliko’s, kroonringen en containers

Nu we het afval steeds meer gescheiden aan moeten bieden, valt het niet altijd mee om de
juiste ophaaldagen en manieren van aanbieden paraat te hebben. Om onnodige rommel en
overlast in de wijk te voorkomen even een korte reminder.

Er zijn nog een paar kroonringen voor de PMD
zakken over. Mocht u belangstelling voor zo’n
ring hebben, neem dan contact op met het
wijknetwerk via wnw_batauzuid@hotmail.com

Servicelijn 14 030
Belt u als u het volgende wilt melden:
Losse tegels, kapotte speeltoestellen, slecht
onderhoud, ‘groen’-problemen, onveilige
situaties etc. in de openbare ruimte in de wijk.

Of doe uw meldingen via de app:

Buiten Beter

GPS bepaalt de plaats van uw melding en u
kunt direct een foto meesturen.

DE KLIKO’S
In de zomermaanden zijn de groene kliko's
iedere week geleegd door RMN. Dit was
heel prettig. Vanaf september geldt weer
het oude ophaalpatroon, éénmaal in de 14
dagen. Toch staan er iedere week nog verkeerde bakken bij de ophaalplekken. Bovendien halen bewoners hun bakken niet op tijd
binnen na het legen. Dit moet dezelfde dag
gebeuren. Bij controle loopt u het risico een
boete te krijgen.
DE PLASTIC PMD-ZAKKEN
Deze liggen soms al dagen van tevoren op
de aanbiedplekken. De geurtjes uit de zakken trekken ongedierte aan. Vogels en katten kunnen de zakken kapot maken, met
zwerfvuil tot gevolg.
Op veel plekken in onze wijk maken we al
gebruik van kroonringen. Dan hangen de
zakken van de grond en kunnen ze ook niet
wegwaaien.
GLAS- & PAPIERBAK
Naast de glasbakken staat vaak los glas,
uiterst gevaarlijk voor kinderen. Ook papier
wordt er vaak naast gezet. Maak het klein
en doe het in de papiercontainer of papierbak. Het papier waait anders overal heen.

BLADKORVEN
Begin november worden ook weer de bladkorven geplaatst. Ze komen op de bekende
plekken in de wijk. U kunt er het herfstblad
van de straat en uit uw tuin in gooien. De
gemeente zorgt dat ze geleegd worden.
VOOR EEN SCHONE WIJK
Kijk op uw RMN afval-inzamelschema wanneer welke bak naar buiten moet. Bent u dit
kwijt? Ga naar www.rmn.nl en download
het schema.
Laten we samen de wijk schoon houden,
dan ziet die er prettiger uit.
Door: Audrey Story | Wijknetwerk Batau-Zuid.

HANDIGE RMN -APP
Download de gratis RMN app op uw smartphone.
U heeft dan altijd de ophaaldagen bij de hand.
Indien gewenst krijgt u een berichtje wanneer de
container aan de weg moet en u vindt er info over
het inzamelen/ aanbieden van alle afval en andere
zaken.
Reinigingsbedrijf Midden Nederland RMN
Postbus 203 | 3760 AE Soest
Tel.: 0900-6039222

Dit moet toch niet de bedoeling zijn

Het zou veel schelen als wij allemaal wat
beter voor de omgeving van onze eigen
woning zouden zorgen. Een schonere buurt
Zwerfvuil blijft een heikel probleem in onze woonomgeving. Een mooi wandelingetje door de heeft een plezierige uitstraling en daar voelt
wijk blijkt minder mooi als je ziet hoeveel afval er onderweg ligt. Bewoners doen een oproep vrijwel iedereen zich prettiger bij. En naom beter voor onze woonomgeving te zorgen.
tuurlijk hoort daar geen zwerfvuil bij.
EEN LEUK STUKJE NIEUWEGEIN
Door: Metha Slob & Tony Leyting | bewoners
Ik geniet altijd volop van dit kleine stukje
Bijna dagelijks loop of fiets ik van de CitaBatau-Zuid.
Nieuwegein.
Maar
waarom
dit
verslagje?
deldrift naar de Kruidentuin om deze af te
Foto: Henk de Beer | bewoner Batau-Zuid.
sluiten aan het einde van de dag. Het is nog VOLLE ZAKKEN AFVAL
geen 5 minuten lopen maar je komt door
Ook bijna dagelijks neem ik een oude plaseen heel leuk stukje van Nieuwegein.
tic zak mee, omdat ik tijdens dit mooie
Ik loop naar de Batauweg, steek deze over
wandelingetje ontzettend veel vuilnis zie
en ga meestal via de Nedereindseweg,
liggen. Op de weg, in de struiken, op het
langs de dierenweide, de prachtige boerdegrasveld, naast de vuilnisbakken en in het
rij met de nepschapen in de tuin, de basket- water. Ik kan dat niet aanzien en haal het
balkooi, de fitnessapparaten en het, nu heweg. Bijna altijd keer ik terug met een volle
laas verlaten, ooievaarsnest. Dan ga ik
zak afval, die ik thuis leeg in de verschillenlinksaf het bruggetje over, pluk soms een
de containers. Als Nieuwegeiner schaam ik
paar bramen en kom aan bij de Kruidentuin. mij voor al dat rondzwervende vuil. Dit
Even een rondje door de tuin, die er altijd
moet toch niet de bedoeling zijn.
weer anders en prachtig uitziet. Helaas zijn
de buxushaagjes momenteel aangetast door OPROEP
Ik zou hier graag een oproep doen aan alle Wat gaan we doen aan al dat zwerfvuil?
de Buxusrups. Het goede nieuws is dat er
bewoners van onze wijk:
nieuwe haagjes voor in de plaats komen.
Mail uw idee naar wnw_batauzuid@hotmail.com
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Zingen in De Partner
Het enthousiaste zangkoor Cantare, voorheen Sing-inn, repeteert wekelijks in De
Partner. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Je leeftijd is onbelangrijk.

Voor het evenwicht in stemmen hoopt Cantare
dat zich veel mannen zullen aanmelden.

Zangkoor Cantare repeteert iedere dinsdag
van 14.00-16.00 uur in De Partner,
Nedereindseweg 401A, Nieuwegein. Het
repertoire van dit koor is licht populair, zoals The Mamas and the Papas, Simon &
Garfunkel en verschillende andere mooie
ballades en liedjes. Er wordt meerstemmig,
zowel a capella als met muziek, gezongen
onder begeleiding van een professioneel
dirigent. Heeft u interesse? U hoeft zich niet
op te geven, loop gerust een keer binnen op
dinsdagmiddag om 15.50 uur.
Meer informatie over Cantare op de website
www.cantarenieuwegein.nl of stuur een
mailtje naar cantarenieuwegein@gmail.com

Gevraagd & Aangeboden
Een nieuwe rubriek in de wijkkrant. Om bewoners van Batau-Zuid op een simpele manier met elkaar in contact te brengen. Om
iets met elkaar te ondernemen. Het idee is
van een lezeres, in reactie op onze oproep
voor meer input vanuit de wijk.
U kunt korte oproepjes doen van maximaal
35 woorden. Het gaat om onbetaalde en
niet-commerciële activiteiten, vragen, contacten etc. Per editie kunnen we 3 à 4 oproepjes plaatsen.
Bedenk van tevoren welke privacygevoelige
gegevens u in de oproep verstrekt, (achter)
naam, tel,nr., e-mailadres. Dit is uw eigen
verantwoordelijkheid. U mag ook het eerste
contact via het e-mailadres van de wijkkrant laten verlopen. De redactie stuurt dan
de reacties naar u door. Daarna regelen
partijen het vervolgcontact zelf. Wijknetwerk Batau-Zuid, uitgever van de wijkkrant,
bepaalt welke oproepjes geplaatst worden.
Alle info: batau-zuidwijkkrant@outlook.com

In het donker op de fiets

In het donker fietsen zonder verlichting. Een hardnekkig en gevaarlijk verschijnsel. En niet
alleen voor de fietsers zelf. Wij brengen dit onderwerp graag weer eens onder de aandacht.
Beste Wijkbewoners,
Nu de dagen weer korter worden, valt het
mij op dat er veel fietsers zijn die hun verlichting niet in orde hebben, niet alleen de
jeugd maar ook ouderen. Daarbij draagt
men in deze tijd ook veelal donkere kleding.
Een vraag van mij is dan ook: Kijk uw fiets
en die van uw kinderen na en controleer of
de verlichting het nog doet. Zo niet, maak
het in orde! Druk uw kinderen op het hart
de verlichting ook aan te doen als zij op de
fiets stappen. Zorg dat zij in geval van nood
een setje lampjes bij zich hebben, zodat ze
altijd zichtbaar zijn. En u zelf uiteraard ook.
Zorg dat je zichtbaar bent
in het donker!
Als automobilist kun je nog zo voorzichtig
zijn, maar als fietsers geen verlichting aan
hebben en donkere kleding dragen, valt de
automobilist een aanrijding niet altijd te
verwijten. Eenieder is ook voor zijn/haar
eigen veiligheid verantwoordelijk.
Dus zorg dat u/jij zichtbaar bent op de fiets
in de avond!
Straatverlichting defect? Bel 14 030
En mocht u zien dat de straatverlichting
het niet doet, noteer het nummer dat op die
palen staat en bel dat door naar 14030. Of
meld het via de app Buiten Beter.
Zo kunnen wij de gemeente helpen om mee
te zorgen voor onze veiligheid.
Door: Ans Wilbrink|Wijknetwerk Batau-Zuid.

Is er een WIELRENGROEPJE in de wijk? Of wie
vindt het leuk om een keer samen te wielrennen of mountainbiken? Reageer via
batau-zuidwijkkrant@outlook.com o.v.v. Wielrennen. Afz: Een fiets-fan uit Batau-Zuid.

VERGADERDATA
5 nov - 17 dec - 4 feb (2019)
Aanvang van de vergaderingen 19.30 uur.
Kijkt u voor de actuele locatie op onze website of Facebookpagina.

Het wijknetwerk nu ook op Facebook!

WIJKNETWERK BATAU ZUID

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.
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: januari 2019
Lever uw kopij aan via:
batau-zuidwijkkrant@outlook.com

Wijkhoofd Bert Schenk van het Reumafonds
zoekt dringend COLLECTANTEN in ‘de Driften’ in
Batau-Zuid. Wilt u helpen? Bel Bert voor informatie op 06-50 80 16 50 of mail hem via
bertschenk35@gmail.com

Wij, Wijknetwerk Batau-Zuid ,zoeken iemand
die het leuk vindt onze WEBMASTER te ondersteunen met onze website en facebook. Bent u
dat? E-mail snel: wnw_batauzuid@hotmail.com
o.v.v. Webmaster.

samen met de hond wandelen| hulp met klussen | leren breien | samen sporten | ruilen van voetbalplaatjes | of plantenstekjes | op zoek naar een recept | helpen uw fiets te repareren | wie weet een fijne
oppas | af en toe thee drinken | uw gitaar stemmen | het speelplein vegen en wieden | samen winkelen

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/

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 uiterste zorgvuldigheid na bij het
beoordelen en hanteren van de kopij.

