Wijkkrant
Batau-Zuid
Het huis aan huisblad van Wijknetwerk Batau-Zuid
jaargang 4
Beste bewoners van
Batau-Zuid,

W

eer een nieuw jaar en
een nieuwe wijkkant.
Terugkijkend op vorig jaar
zie ik de nieuwe voetbaldoelen op het grote veld bij de scholen. En
de mooie opening ervan.
Ik zie het ‘Lullen voor spullen’ in de Rijtuigenbuurt, waar een aantal vrijwilligers
(bewoners) voor de kerst langs de deuren
gingen om overtollige spullen op te halen.
In het Rijtuigenhuis zijn die, als een soort
kerstpakketten, uitgedeeld aan die bewoners die het goed konden gebruiken.
Het Halloweenfeest in de wijk was voor ons
als wijknetwerk boven verwachting. We
hebben zo’n 270 kinderen kunnen verwelkomen in het spookhuis in de Meanderschool.
En de ouders hebben we daar dan nog niet
bijgeteld. Volgend jaar weer?
En nóg even vooruitkijken naar dit jaar. Een
jaarlijks voetbaltoernooi voor de bewoners
ligt in het vooruitzicht. Hierover meer in
deze wijkkrant.
En dan nog even dit: uit de reacties op onze
wijkkrant begrijpen wij dat deze echt gelezen wordt. Daar zijn wij blij mee. Maar in
sommige reacties lees ik ook, dat het niet
helemaal duidelijk is wat het wijknetwerk is
en wat het wijknetwerk als haar rol ziet. In
onderstaand stukje vat ik dit graag nog
eens voor u samen. Ik hoop op reacties!
Groeten van het wijknetwerk en veel leesplezier!
Liesbeth Foortse,
Voorzitter Wijknetwerk Batau-Zuid.

Het wijknetwerk is...
... gekozen zoals een gemeenteraad. Wij zijn geen
ambtenaren van de gemeente en ook geen
verlengstuk van de gemeente.

NIET

… een groep
vrijwilligers die zich
hard maakt voor de leefbaarheid van onze
mooie wijk Batau-Zuid. Wij hebben veel en
goed contact met de gemeente.
Heb jij een initiatief voor de wijk, meld het ons
en wij wijzen de weg! Niet alleen als het gaat
om groen en (speel)pleintjes en dergelijke.
Maar vooral als het initiatieven en ideeën zijn
om wijkbewoners (oud en jong), die zich wellicht wat alleen voelen staan, een zetje in de
rug te geven. Wij horen het graag!
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Voetbaldoelen feestelijk in gebruik genomen
In de vorige wijkkrant kon u al lezen over de nieuwe voetbaldoelen die afgelopen zomer
op het grote speelveld bij de scholen werden geplaatst. Een initiatief van wijkbewoner Ot
van Esschoten en, naar later bleek, ook al door de jonge Jaden Ehlert voorgelegd aan de
gemeente. De doelen zijn tijdens een zeer geslaagd openingsfeest nu officieel in gebruik
genomen. Liesbeth Foortse vroeg aan Jaden Ehlert hoe dit alles in zijn werk is gegaan.
Op 17 oktober 2018 zijn de nieuwe
voetbaldoelen met een openingsfeestje en een voetbaltoernooi in
gebruik genomen. In de vorige
wijkkrant berichtten wij u al over
dit initiatief van Ot van Esschoten.
Wat wij toen nog niet wisten is, dat
een jonge buurtbewoner, Jaden
Ehlert, al eerder een mailtje naar
de gemeente had gestuurd met de
vraag of dat grote veld niet beter
ingericht kon worden als voetbalveld. Daarom heb ik een klein interview gehouden bij Jaden.

Kunstgras
en mooie doelen.

De vrienden van het voetbalveld voor één van de nieuwe
doelen: Jesse, Jelle, Luuk, Jaden en Vincenzo.

Het idee van Jaden en zijn vrienden was
een veld met het liefst kunstgras en mooie
doelen. Bij de houten palen die er eerst
stonden was altijd discussie of er nu wel of
geen doelpunt was gemaakt. Ballen vlogen
hoog over en moesten ook altijd weer ergens opgepikt worden. En toen kwam alles
samen: Jaden, Ot, de gemeente, Movactor
en het wijknetwerk.

Ineens kwam alles samen.
Die mooie doelen kwamen er. Maar dan nog
een mooi openingsfeest. Dat heeft Jaden,
nu 11 jaar oud, op zich genomen. Hij maakte een plan en een begroting. Via de Stichting ‘Ik ben geweldig ’ heeft hij een subsidie
binnengehaald. Deze stichting heeft als doel
(in dit geval jongeren) te motiveren iets
voor andere jongeren te doen. Voor het
openingsfeest maakte Jaden een website,
waar kinderen zich konden inschrijven voor

het feest. Ook maakte hij flyers en posters.
De flyers bracht hij rond bij de omwonenden. En bovendien zorgde hij voor ‘de koek
en zopie’. Voor het voetbaltoernooi werden
drie ballen gekocht die na het toernooi geschonken zijn aan de drie scholen. Het resultaat van al deze inspanningen was een
heel mooi openingsfeest met een voetbaltoernooi en een stormbaan. Er deden zeker
zo’n 120 kinderen aan mee .

Gewoon lekker voetballen
en buiten spelen.
Nu is er dus een prachtig voetbalveld in
onze wijk, waar in de komende jaren heel
veel kinderen lekker kunnen voetballen of
gewoon buiten kunnen spelen. En de ballen,
die komen nu gewoon in het doel terecht.
Dank jullie wel allemaal!
Door: Jaden Ehlert en Liesbeth Foortse

Hulp bij de Kleedjesmarkt gezocht!
Wij, Oranjevereniging Nieuwegein Noord, zoeken vrijwilligers
die ons willen helpen om op Koningsdag de vrijmarkt op de
Nedereindseweg weer in goede banen te leiden. Wij hebben
mensen nodig van 05.00 uur tot 17.00 uur. Je hoeft er niet
alle uren te zijn, een deel van de tijd is natuurlijk ook prima.
Het gaat om het in de gaten houden van de wegafzettingen
en wat rondlopen op de vrijmarkt om te zien of het overal
goed gaat. Wij hebben ogen, oren en handen nodig op de
dag zelf. Maar als je (ook) met de voorbereidingen wilt helpen, heel graag! Voor meer informatie en/of aanmelden kun
je ons mailen via: info@oranjeverenigingnn.nl
Wij hopen op veel reacties!

ZwerfAfvalPakkers
binden de strijd aan
met zwerfvuil.

Een mooie traditie.
20ste Editie van
Duocup toernooi.

Vervangend
wijkcoördinator
Jasper Blom.
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Van de Politie... Een leuk en gezond 2019 Maak kennis met
De kerstdagen zijn gevierd en ook de jaarwisseling is weer achter de rug. De kranten berichtten dat de Oud & Nieuwvieringen de laatste jaren overal een stuk rustiger verliepen.
Was dat ook in Nieuwegein het geval? En 2019, hoe gaan we dit jaar samen een beetje leuk
maken? Een terugblik, maar ook een vooruitblik van wijkagent Wietse Hamming.
Een nieuw jaar! Met nieuwe kansen om er
iets van te maken. Voorspellingen hoe het
zal worden? Ik ga me er niet aan wagen.
Vóór Oud & Nieuw stond de krant bol van
verhalen dat de Oud & Nieuwvieringen de
laatste jaren zo rustig waren verlopen, met
weinig vernielingen en ellende. Dat bood
hoop voor de toekomst.

Als brandweermensen werd verhinderd hun
werk te doen moest de politie in actie komen.

LEKKER WEER
Deze keer eindelijk een nieuwjaarsnacht
met lekker weer! Dit had echter als resultaat dat er veel meer ellende was aan vernielingen en geweld dan voorgaande jaren.
Voor de betreffende bewoners verdriet en
schade. Voor ons als politiemensen een
nacht waarin we ‘ouderwets’ aan het werk
moesten.

VERDRIET & SCHADE
Tijdens Oudjaarsavond konden we, dankzij
een getuige die 112 belde, al vier jongeren
oppakken die een auto in brand wilden steken. Waarschijnlijk zijn daardoor andere
brandstichtingen voorkomen. Er waren verschillende meldingen. En af en toe moest de
brandweer worden beschermd.
In de ochtend konden we twee jongens arresteren die een ander met een mes hadden
gestoken om op die manier een fiets te stelen. Een geplande Oud & Nieuwdienst van
‘s avonds 20.00 uur tot de volgende ochtend 5.00 uur werd een dienst tot 9.00 uur.

Wijkagent Janien Haars

Beste wijkbewoners,

Per januari 2019 ben ik, naast Wietse Hamming, uw wijkagent van Batau. Ik ben acht
jaar wijkagent geweest in de wijk Leidsche
Rijn te Utrecht. Het lijkt mij erg leuk om aan
SAMENWERKING EEN MUST
de slag te gaan in uw wijk. Voor mij een
De voorspelling voor 2019 die ik wel kan
nieuw gebied, met nieuwe bewoners en
doen, is dat we elkaar nodig hebben om de nieuwe partners. In het begin zal ik dus
misdaad te bestrijden. De politie, door in de voornamelijk mijn tijd gebruiken om wegwijken toezicht te houden. U, door in uw
wijs te worden en de wijk te leren kennen.
eigen omgeving op te letten en bij verdach- Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdate situaties 112 te bellen. In Batau willen de ging en ik kan niet wachten om in de tweebeide wijkagenten aanspreekbaar en bereik- de week van januari te starten in Batau.
baar zijn om samen met u de wijk leefbaar
Hopelijk ga ik u snel zien en spreken in de
(der) te houden en te maken. Wanneer u
wijk!
daarvoor ideeën heeft, zijn die van harte
welkom. Samen met u, gemeente en woningcorporaties gebeurt er al veel in de
wijk. Laten we met elkaar die trend doorzetten en er een leuk en gezond 2019 van
maken.
De wijkagenten van Batau-Zuid/Batau-Noord:
Wietse Hamming & Janien Haars .

Met vriendelijke groet,
Janien Haars.
Wietse Hamming en Janien Haars
zijn te bereiken via 0900-8844 of via e-mail:
wietse.hamming@politie.nl
janien.haars@politie.nl

NIEUW: De Buurtlunch

ZAPpers gaan de strijd aan met zwerfafval

Lijkt het u ook gezellig om af en toe samen
met anderen te lunchen? In een plezierige
sfeer en met een leuk gesprek? Op Buurtplein Batau kunt u sinds kort deelnemen aan
de maandelijkse Buurtlunch.

In Nieuwegein zijn heel wat inwoners actief als ZwerfAfvalPakker. Zij investeren vrijwillig
wat van hun tijd om zwerfafval in hun buurt op te ruimen. Deze inwoners voelen zich betrokken bij hun leefomgeving en vinden het geen punt om daar zelf actief iets aan bij te
dragen. Dweilen met de kraan open? Of toch het begin van een schonere buurt? Niets doen
verandert sowieso niets. Dus grijp de grijper en ga ZAPpen.
In de vorige wijkkrant riepen Metha Slob en
Tony Leyting op om beter voor onze woonomgeving te zorgen. Daarbij doelen zij met
name op het vele zwerfvuil dat in de wijk
rondslingert. Metha gaf aan vaak het zwerfafval op te ruimen dat zij tijdens haar wandelingen tegenkomt. Met Metha blijken er
meer inwoners op deze wijze actief te zijn.

De Buurtlunch wordt iedere 2e maandag van de
maand met veel plezier georganiseerd door
Gerda en Irene.

Bewoners van de beide Batau-wijken zijn
van harte welkom om aan de gezamenlijke
lunch deel te komen nemen. De aanvang is
12.00 uur en de lunch is afgelopen als alles
op is. De kosten voor deelname zijn € 2,95.
Heeft u ook zin om te komen? In verband
met de inkoop wordt u dan wel verzocht om
u van tevoren even telefonisch aan te melden via 030-60 08834.

ADVERTEREN
in deze wijkkrant?
Uw boodschap bij 2.350 lezers
onder de aandacht?
Stuur voor meer informatie een e-mail naar:

wnw_batauzuid@hotmail.com

ZAPPERS ZIJN ER IN ALLE LEEFTIJDEN
Wekelijks of vaker maken jongere en oudere bewoners vrijwillig hun woonomgeving
vrij van zwerfafval. Alleen, tijdens een wandelingetje of samen met anderen. Of samen
met de kinderen; goed voorbeeld doet goed
volgen. Maar ook tijdens het uitlaten van de
hond kunnen grijper en vuilzak mee.

Organiseer je eigen activiteit
op het Buurtplein
Op Buurtplein Batau kun je jouw eigen activiteiten organiseren. Ruimtes van het Buurtplein zijn hiervoor gratis te gebruiken.
Organiseer een dansavond, een schaaktoernooi of sjoelwedstrijd. Of iets creatiefs, zoals mozaïeken, schilderen, tekenen of iets
moois maken met sint, kerst of het voorjaar. Lekkere dingen bakken of organiseer
een ruilmiddag (boeken, sieraden, AH verzamel-items). Heb jij een leuk idee?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Esther Kooij op het Buurtplein.
Esther Kooij | e.kooij@movactor.nl | 06-21843919.
Buurtplein Batau | Dukatenburg 1 | 3437 AA
Nieuwegein | 030-60 08834 | 9.00-17.00 uur.

ONDERSTEUNING EN VEEL DANK
Als bewoners zich via de gemeentewerf
hebben aangemeld, kent de gemeente hen
als ZwerfAfvalPakker, kortweg ZAPper genoemd. De gemeente ondersteunt de ZAPpers door materiaal ter beschikking te stellen als grijpers,
handschoenen,
vuilzakken en bezems. Bovendien
nodigt zij deze
inwoners jaarlijks
uit voor een gezellige bijeenkomst
om hen te bedanken. Natuurlijk
hoopt zij dat meer
mensen ZAPper
willen worden.
HOE WORDT U ZAPPER?
Via het invullen van een formulier kunt u
zich aanmelden. U kruist aan welke materialen (grijper, handschoenen etc.) u nodig
denkt te hebben. U kunt afspreken wanneer
u de materialen bij de gemeentewerf op wilt
halen. U krijgt de materialen in bruikleen.
Wanneer u ze niet meer gebruikt geeft u ze
weer terug.
Wilt u meer informatie over het ZAP-schap?
Of gaat u meteen voor het aanmeldformulier? De wijkcoördinator en de mensen van
het wijknetwerk kunnen u verder helpen.
Wijkcoördinator: j.blom@nieuwegein.nl of
telefonisch 030-75 26 319. Of mailt u het
Wijknetwerk: wnw_batauzuid@hotmail.com
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Halloweenfeest 2018 zeer geslaagd
De schmink is weer van de gezichten, de lampions en verkleedkleren zijn opgeborgen en de
skeletten, spinnen en bloederige messen gingen terug in de doos ’Enge spullen’. Het Halloweenfeest in onze wijk is voorbij. En, was het een leuk feest? Nou en of, het was fantastisch!
Honderden jongere en oudere wijkgenoten hebben tijdens de donkere avond van 27 oktober
volop gegriezeld en genoten. Volgend jaar weer?
Nadat in voorgaande jaren in diverse straten van de wijk al Halloween werd gevierd,
leek het Wijknetwerk Batau-Zuid leuk om
nu een Halloweenfeest voor de héle wijk te
organiseren.

Enge straten en bewoners.
Op 27 oktober was het zover. Tussen 18.30
uur en 21.00 uur liepen eng verklede kinderen door de straten met lampionnen. Zij
belden aan bij iedereen die de tekening met
de tekst ‘Halloween
Huis’ zichtbaar op
het raam of de
deur had gehangen. Zij maakten
de bewoners een
beetje bang, riepen
“trick or treat” en
hoopten iets lekkers te krijgen. Het
was erg leuk dat
veel straten ook
echt eng ‘versierd’
en veel bewoners
eng ‘verkleed’ wa-

ren. Naast het lopen door de straten was er
ook een heus spookhuis. Ingericht in de
gymzaal van de Meanderschool. Daar konden ouders en kinderen iets komen drinken.
Voor de kinderen was er bovendien een
leuke traktatie. Om 18.30 uur stond er al
een behoorlijke rij voor het spookhuis en
die bleef er. Kinderen en ouders mochten
gedoseerd naar binnen om teveel mensen in
de school en het spookhuis te voorkomen.
Daar was gelukkig alle begrip voor.

Doodeng, spannend
en een eitje.
Het spookhuis zelf werd door sommige kinderen als doodeng ervaren, door anderen
als spannend en door enkelen als ‘een eitje’.
Er waren enge clowns, een kerkhof, een
Harry Potterkamer en spoken die uit een
schutting kwamen zetten, spinnen die opeens voor je neus hingen en een enge dokter. Maar het waren allemaal gewoon onze
wijkbewoners die zich hadden verkleed en
in een schaars verlichte ruimte liepen met
allerlei enge attributen. Het ontwerp was
van onze wijkbewoners Ralph en Renate.

Heel veel dank aan alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet. Ook dank aan Jumbo Walnootgaarde.

Volgend jaar weer?
Voor de traktatie voor de kinderen is een
beroep gedaan op de Jumbo Walnootgaarde, die graag haar medewerking verleende.
Het was voor het wijknetwerk de eerste
keer dat wij dit organiseerden en we weten
nu dat we voor volgend jaar het dubbele
aantal traktaties nodig hebben. In totaal
zijn bijna 300 kinderen door het spookhuis
gelopen. Met de ouders erbij waren dat zelfs
zo’n 500 personen.
Al met al een groot succes dus en hopelijk
volgend jaar weer!
Door: Liesbeth Foortse | Wijknetwerk Batau-Zuid.
Foto’s: Ralph Blijden | bewoner/vrijwilliger.

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 het
naar batau-zuidwijkkrant@outlook.com
Bent u niet zo’n schrijver en wilt u wat tips
of raad? Overleg dan gerust even met de
redactie.
Volgende wijkkrant: mei 2019. Uw nieuws
ook in die editie? Stuur het dan voor 13 mei
naar de redactie.

PLUS-CAFÉ
Wat doet kleding met u?
Het PLUS-café is een Nieuwegeins lifestylecafé voor 55-plussers. Iedere maandag van
14.30-16.00 uur op het gezondheidsplein bij
bieb de Tweede Verdieping.
Op maandag 4 februari leert u meer over
kledingstyling. Welke kleur past bij u? Wat
kan een outfit over u zeggen? Hoe kijken u
en andere 55-plussers tegen kleding aan?
Ook krijgt u tips over waar u heen kunt
gaan voor kledingherstel en kledingruil.
Deelname aan het PLUS-café is gratis. Aanmelden via actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. 'PLUS-café' en de datum.

Servicelijn 14 030
Voor uw melding over:
Losse tegels, kapotte speeltoestellen, slecht
onderhoud, ‘groen’-problemen, onveilige
situaties e.d. in de openbare ruimte in de wijk.

Of doe uw melding via de app:

Buiten Beter

op uw smartphone.

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

20ste Editie voetbaltoernooi ’Duocup’
Wist u dat onze wijk al 20 jaar een eigen voetbaltoernooi kent? In het verleden opgezet
door jongens in de basisschoolleeftijd, wordt dit voetbalfeestje nu jaarlijks aan het begin
van oktober gevierd op het grote veld bij de Kruidengaardes.
Al 20 jaar lang wordt op de eerste zondag van oktober een voetbaltoernooi georganiseerd.
Ooit gestart door basisschooljongens die in de omgeving van de LauriergaardeVenkelgaarde woonden. Nu zijn het een vierentwintigtal dertigplussers, waarvan diverse
met geliefde en kinderen, die de gehele zondag samen zijn. Na de vele poulewedstrijden
zal het winnend team uiteindelijk een duik in de naastgelegen sloot moeten maken.
Ook dit jaar, mede door de overvloedige zonneschijn, een onvergetelijk spektakel, in de
wetenschap dat deze voetbalvrienden ooit de bal zullen overgeven aan hun kids.
Tekst en foto: Frans Horst | bewoner.

Op 16 maart NLdoet
in de Kruidentuin
NLdoet is dit jaar op vrijdag 15 en zaterdag
16 maart. In Nieuwegein hebben verschillende organisaties klussen waar zij hulp van de
inwoners bij vragen.
In onze wijk vragen de vrijwilligers van de
Kruidentuin op 16 maart uw hulp bij het
lenteklaar maken van de tuin. Het gaat o.a.
om het verwijderen van oud blad en plantenresten. Er wordt gewerkt van 11.00 tot
15.00 uur. Koffie, thee, koek en een lunch
Tot 1 maart is het winterstop in de Kruidentuin en is
staan voor u klaar. U kunt zich eenvoudig
het hek op slot. Dankzij de gehalveerde heg kunt u
aanmelden via: www.nldoet.nl
Info en foto: Frida Koopman | Kruidentuin.

toch nog in de tuin blijven kijken. De nieuwe buxusranden rond de kruidenvakken staan er goed bij.
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GEVRAAGD & AANGEBODEN IS BEDOELD OM WIJKBEWONERS OP EEN SIMPELE MANIER MET ELKAAR IN CONTACT
TE BRENGEN, BIJVOORBEELD OM SAMEN IETS TE ONDERNEMEN. WILT U OOK EEN OPROEPJE PLAATSEN? STUURT
U DAN EEN E-MAILTJE AAN DE REDACTIE.

AFVAL
SCHEMA 2019
Met meerdere kliko’s bij de deur heb je niet
altijd paraat welke bak aan de beurt is om
geleegd te worden door RMN. Gelukkig zijn
er het afvalschema en de afval-app.
Het actuele Afvalschema staat voor u klaar
op de website www.rmn.nl
U kunt het als volgt in uw bezit krijgen:
>
>
>
>

Ga naar Inzamelschema 2019.
Vul uw postcode en huisnummer in.
Ga naar maand/jaarkalender.
Download het schema in pdf, waarna u het
uit kunt printen.

U kunt ook de gratis RMN-app downloaden
op uw smartphone. U heeft dan altijd alle
informatie bij de hand.
Heeft u geen computer, bel dan met RMN
via 0900-60 39222 (ma t/m vr 8.30-16.30
uur). Het schema wordt u dan per post toegezonden.
Door: Audrey Story | Wijknetwerk Batau-Zuid.

Jasper Blom vervangt
tijdelijk Sander Derksen

Wijkcoördinator van het Longfonds Marga
Peeters zoekt dringend COLLECTANTEN in
Batau-Zuid. De collecte is van 13 t/m 18 mei.
Wilt u helpen? Voor informatie of aanmelding
kunt u mailen: margavaneikeren@gmail.com
Oranjevereniging Nieuwegein Noord zoekt
VRIJWILLIGERS om te helpen met de Kleedjesmarkt op Koningsdag en/of de voorbereiding
van dit evenement. Voor informatie/aanmelden
mailt u naar: info@oranjeverenigingnn.nl
De vrijwilligers van de Kruidentuin vragen wat
HELPENDE HANDEN bij NL-DOET (za 16 maart)
om de tuin klaar te maken voor de lente. Komt
u één of meer uurtjes? Zij zijn er blij mee.
Contact: batau-zuidwijkkrant@outlook.com

• Een oproepje gaat om onbetaalde, niet-

commerciële activiteiten, vragen, contacten etc.

• Een oproepje kan max 35 woorden bevatten.
• Per editie kunnen we ca. 3 oproepjes plaatsen.
• Bedenk goed welke privacygevoelige gegevens u
in de oproep verstrekt. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

• Uw eerste contact mag u via het e-mailadres

van de wijkkrant laten verlopen. De redactie
stuurt dan de reacties naar u door. De volgende
contacten regelen partijen zelf.

• Wijknetwerk Batau-Zuid, uitgever van de wijkkrant, bepaalt welke oproepjes geplaatst worden.

Voor alle info: batau-zuidwijkkrant@outlook.com

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

VERGADERDATA 2019

Sander Derksen, wijkcoördinator van Batau-Zuid en
Galecop, zal vanaf half februari voor zes maanden zijn
werk bij de gemeente Nieuwegein neerleggen. Tijdens die
periode worden zijn werkzaamheden waargenomen door
Jasper Blom. Even voorstellen….

MAANDAG:

Hallo Allemaal,
Mijn naam is Jasper Blom, 28 jaar oud en ik kom uit
Utrecht. Sinds 2 januari ben ik werkzaam als wijkcoördinator voor de wijken Batau-Zuid en Galecop. Ik ga voor
deze wijken Sander Derksen vervangen, omdat hij per
15 februari voor een half jaar naar Zuidoost -Azië gaat.
Sinds 1 augustus ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht (master: ruimtelijke ordening). Ik zet me nu
graag in om de wijken leuker, mooier, gezelliger, socialer, veiliger en leefbaarder te maken.
In mijn vrije tijd ben ik vaak in het zwembad te vinden
of in het park met mijn trouwe viervoeter Mokka. Voor
vragen, suggesties ideeën of opmerkingen over de buurt
kunt u mij bereiken op j.blom@nieuwegein.nl Tot snel!

Volg het wijknetwerk ook op Facebook!

WIJKNETWERK BATAU ZUID

Jasper Blom
Als bewoner kunt u de wijkcoördinator raadplegen over zaken die
de gemeente, buurt- en jongerenwerk, politie, woningbouwverenigingen en zorginstellingen betreffen. Maar ook over knelpunten in
de wijk en initiatieven en ideeën
voor uw wijk. U kunt hem bellen of
mailen. Bovendien is hij aanwezig
bij de vergaderingen van het
Wijknetwerk Batau-Zuid.

• 4 februari
• 25 maart
• 13 mei
• 1 juli
• 19 augustus
• 7 oktober
• 25 november

LOCATIE & TIJD

Buurtplein Batau
Dukatenburg 1
3437 AA Nieuwegein
Van 19.30 tot 22.00 uur.
U bent welkom om
mee te komen praten!

Wilt u reageren op een artikel in deze krant?
Mail dan naar batau-zuidwijkkrant@outlook.com
De redactie zorgt dat uw bericht bij de juiste persoon terecht
komt. Anonieme kopij/e-mail nemen wij niet in behandeling.

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 2.350 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 2019
Lever uw kopij aan voor: 13 mei 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 uiterste zorgvuldigheid
na bij het beoordelen en hanteren van de kopij.

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/

