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Beste medewijkbewoners van
Batau Zuid,
Wat een bizarre en voor velen
moeilijke tijd leven we in. Corona houdt ons allemaal in de
greep, zowel fysiek als mentaal.
Tenminste zo vergaat het mij. Corona is ons
huis niet ongemerkt voorbij gegaan in fysieke
zin, maar het gaat nu weer allemaal goed.
Maar toch, even een kopje koffie bij de buren
zit er niet in, tenzij buiten. Nu hebben we wat
dat betreft wel geboft met het mooie weer van
vijf weken tijdens onze lock-down. Even gezellig shoppen op City: nu liever even niet.
En mijn hart gaat uit naar alle mensen in zorginstellingen die hun naaste familie of mantelzorger alleen door het raam mogen zien of via
het balkon. Geen warm knuffeltje, zo broodnodig, helaas.
Er zitten ook wel prettige kanten aan deze
periode. Het geluid van de A2 is echt geminimaliseerd. Wat een rust. Ik hoor en zie veel
meer vogels. De Batauweg oversteken is een
eitje. Het contact met de buren in mijn omgeving is veel meer. We treffen elkaar op straat
en kletsen een kletspraatje of een serieus
praatje. Nog weinigen hollen van hot naar her,
want druk, druk, druk. Ik hoop dat het velen
van jullie ook zo vergaat. Ouders met kinderen
wens ik veel sterkte als de scholen weer open
zijn, met het organiseren van wie wanneer op
school moet zijn.
Het was deze keer niet makkelijk om een leuke
wijkkrant te maken. Om te beginnen gebeurt
er niet zoveel in het wijknetwerk. Vergaderingen liggen immers ook stil. Het bestuur doet
wel zijn best om te vergaderen via de laptop.
Ik hoop toch, dat we er in geslaagd zijn een
aardige wijkkrant te maken met niet alleen
maar Corona.
Ik neem nu ook afscheid van jullie . Dit is mijn
laatste Voorwoord, omdat ik, zoals jullie al
eerder hebben kunnen lezen, op 1 juli mijn
voorzitterschap neerleg. Helaas kan ik nog niet
zeggen ‘overdraag’, want we hebben nog geen
nieuwe voorzitter. Vandaar de herhaalde oproep elders in deze wijkkrant.
Het ga een ieder goed, blijf gezond, sterkte in
deze Coronatijd en blijf genieten van de mooie
wijk Batau-Zuid waarin wij wonen.
Een warme groet,
Liesbeth Foortse | nog net voorzitter Wijknetwerk
Batau-Zuid.
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Wilde bloemen weide bij Margrietschool
Op initiatief van bewoonster Josien van Harten en met ondersteuning van het wijknetwerk
gingen op woensdag 6 mei bij de Avondgaarde de eerste zaden van wilde bloemen de grond
in. De groenstrook langs de Prinses Margrietschool zal in juli veranderd zijn in een weelderige bloemenweide die bol staat van de biodiversiteit.
Op 6 mei werd om een uurtje of tien de
laatste hand gelegd aan het 'afgraven' van
de 500m2 gras bij de Margrietschool ten
behoeve van de wilde bloemen: het initiatief
van Bloeiend Nieuwegein. Later op de dag
zou de grond ingezaaid worden. Dit alles
onder belangstelling van de initiatiefneemster Josien van Harten, onze wijkcoördinator
Sander Derksen, ondergetekende en enkele
omwonenden.
Bij een zeer jonge wijkbewoner was er wat
teleurstelling. Hij had gehoopt, dat er een
crossbaan voor zijn fietsje zou worden aangelegd.
Als alles goed gaat, is het resultaat in auInitiatiefneemster Josien van Harten met de
gustus zichtbaar en natuurlijk in alle volspeciaal voor Bloeiend Nieuwegein gemaakte
gende jaren. Voor dit project hoop ik nu
kruiwagen en gieter.
stiekem wel op een mals meiregentje.
Door: Liesbeth Foortse | wijknetwerk.

Foto: Laura van der Pol,
gemeente Nieuwegein.

Stoepkreet in stoepkrijt Bloeiend

Nieuwegein
Het doel van Bloeiend Nieuwegein is de
biodiversiteit te verhogen in de buurt en de
jeugd te betrekken bij de natuur. Dit is één
van de doelen van de Wereld Gezondheidsorganisatie, namelijk het herstel van ecosystemen en het behoud van biodiversiteit.

Beste kinderen van Batau-Zuid,
We zouden het leuk vinden als jullie met
stoepkrijt mooie stoeptekeningen in de wijk
zouden maken. Door het Corona-virus zijn we
allemaal een beetje uit ons doen. Maak je
familie, buren, vriendjes en andere mensen
een beetje blij met je vrolijke, kleurige tekeningen op de stoep. Of verzin een aardige,
lieve of stoere kreet, zoals op de foto’s hierboven en hiernaast. Maak er een foto van en
zet die op je facebook, want één buitje en je
kunstwerk verdwijnt weer. En zo maak je
misschien nog meer mensen blij. Je mag je
foto ook naar de wijkkrant mailen.
We zijn heel benieuwd!
Wijknetwerk en wijkkrant Batau-Zuid.

Foto’s: Marcel van Montfoort | Olga Hansen.
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Leren in en van de natuur

Bloeiend Nieuwegein doet dit door bij scholen in Nieuwegein stroken in te zaaien met
wilde bloemen die aantrekkelijk zijn voor
bijen, andere insecten en vogels. In samenwerking met ‘Groen doet Goed’ wordt een
lesprogramma aangeboden aan de scholen.
In Batau-Zuid doet de Margrietschool mee
aan het programma. Direct naast de school
biedt de bloemenweide lesmateriaal voor de
leerlingen. De bloemenstrook komt in het
onderhoudsprogramma van de gemeente.
MEER INFORMATIE
Op de websites : www.bloeiendnieuwegein.nl
www.groendoetgoed.nl
Of e-mail naar: josien@bloeiendnieuwegein.nl
s.derksen@nieuwegein.nl

‘Strong Together, but 1,5 m distance’ stond er
eind april op het fiets- en wandelpad in de groenzone langs de A2. Een hartenkreet in een
onzekere tijd, om even bij stil te staan...

Volg het wijknetwerk via

WIJKNETWERK BATAU ZUID
of WIJK BATAU ZUID

Lezerstip: Schoon
winkelen begint bij
jezelf.

Wist u dit over
brandgangen en
achterpaden?

Wij zoeken nog
steeds een nieuwe
voorzitter!
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Van de politie

CORONA

Door de Corona-crisis is ook voor de wijkagent het werk er ineens een stuk anders uit gaan
zien. Het directe contact met de bewoners, gewoon een babbeltje of het uitpraten van een
probleem, is een stuk ingewikkelder geworden. Klachten of meldingen over medebewoners
namen opvallend toe.

GEEN DIRECT CONTACT EN LEGIO

STIJGING AANTAL MELDINGEN

MISVERSTANDEN

Een heel bijzondere tijd, die in de geschiedenisboeken zal komen. Als wijkagent heb
ik het gevoel dat ik niet genoeg kan/mag
doen voor mijn wijkbewoners. Huisbezoeken
worden afgeraden. Ik moet regelmatig thuis
werken. Dan kan ik mailen of bellen…
Direct contact wordt afgeraden. Juist het
directe contact dat ik zo belangrijk vind.
Elkaar aankijken, en niet alleen de woorden
maar ook de lichaamstaal maken het contact waardevol. Het leeuwendeel van onze
contacten gaat via de lichaamstaal. Dat mis
ik. Dat missen mensen onderling. Misverstanden zijn er daardoor legio. En uitpraten
kan nu even niet live.

DE MEERDERHEID SNAPT HET
Wat me opvalt, is dat de grote meerderheid
snapt dat we met een slimme lock down
deze pandemie beheersbaar kunnen houden. We houden afstand, we geven geen
hand of boks, we gaan alleen de winkel in.
Dat er altijd mensen zijn die uitgaan van de
slogan “mij overkomt dat niet” is ook een
gegeven. Tekeergaan tegen een medewerker van de supermarkt of iemand anders
die ze erop aanspreekt. Je zou ze bijna een
stevige Corona gunnen als straf.

Wat ook opvalt, is het aantal meldingen
over anderen. Onvoorstelbaar wat er allemaal vanuit de huiskamer wordt opgemerkt: “Er staan meer dan vier jongeren bij
elkaar en ze doen niet aan de anderhalve
meter.”
“De buren hebben visite in de tuin en die
houden zich niet …”
“Er zijn mensen aan het vissen en die houden zich niet… “

SOMS VERGEET JE EVEN DE REGELS EN
LET JE NIET OP

Dat zelf aanspreken soms lastig is, snap ik.
Dat de berichten over mensen die na aanspreken werden aangevallen niet helpen om
het te doen is begrijpelijk. Toch blijf ik ervoor pleiten dat mensen zelf de
‘overtreders’ aanspreken. Laten we daarin
wel het contact maken. Soms vergeten we
even om op te letten of ons aan de coronaregels te houden. Dat vergeten kan ook
voor de overtreders gelden.

GEEN ACTIE OP ANONIEME
MELDINGEN OVER CORONA

En wanneer je dan toch wilt melden. Doe
het niet anoniem. De politie heeft ‘Meldt
misdaad anoniem’ voor het melden van
misdaden. Niet de coronaregels in acht

Zo veilig mogelijk winkelen
Voor deze ‘Wijkkrant in Coronatijd’ vroegen we uw hulp. En wel om uw ideeën, initiatieven,
tips, troostende woorden en andere bemoedigende zaken ten aanzien van het omgaan met
de situatie rondom het Coronavirus met de andere lezers te willen delen. Wellicht heeft u er
iets aan, op welke manier dan ook. Deze reactie is van Jan Hoogendoorn. Hij stuurde zijn tips
& trics waarmee hij voor zichzelf een bezoek aan de supermarkt of bouwmarkt zo veilig mogelijk maakt. Want: schoon winkelen begint bij jezelf.

Om ons alert te houden komt u op talrijke
plekken in Nieuwegein dit soort borden tegen.
nemen, valt daar niet onder. Anonieme melding over buren of jeugdoverlast of mensen
verderop in de straat (ook al is het namens
alle buurtbewoners) worden door de wijkagenten niet in behandeling genomen. Zonder bekende melder kan de wijkagent geen
contact maken, kan de wijkagent niet het
echte probleem inschatten of in het probleem bemiddelen. En: de wijkagent is niet
het middel om buren of buurtbewoners terug te pakken.
Door: Wietse Hamming | Wijkagent Batau
Wijkagenten Wietse Hamming & Janien Haars
kunt u bereiken via

0900-8844 of

 wietse.hamming@politie.nl
 janien.haars@politie.nl

Vrijwilliger in een
1,5 meter samenleving

Jan Hoogendoorn:

Een bezoek aan super- of bouwmarkt is soms
onontkoombaar. Het valt mij op dat het alcoholpompje bij de ingang, zowel bij binnenkomst als
bij het weggaan vaak wordt genegeerd. In de
winkel worden producten vastgepakt en weer
teruggehangen of - gelegd. Schoon winkelen
begint dus vooral bij jezelf. Bij het boodschappen
doen, heb ik daarin een bepaald systeem opgebouwd.
Gooi handschoenen en mondkapjes niet in een put! Ze hinderen de waterzuiveringsinstallaties!

1.Bij het begin van de winkel leg ik het afneempapier over de knijper van de desinfecteerfles,
zodat ik deze niet aanraak.
2.Dan het papier goed natknijpen.
3.De handgreep van de winkelwagen schoonmaken en het papier in de winkelwagen gooien.
4.In de winkel (of bouwmarkt) neem ik met het
natte papier de verpakkingen af, voor ik die in
het wagentje leg.
5.In de bouwmarkt draag ik bovendien wegwerphandschoenen en neem die regelmatig af
met voornoemd nat papier. Voor ik op de fiets
of in de auto stap, gooi ik ze weg.
Gooi ze in de afvalbak, niet in de put!
6.Thuisgekomen maak ik eerst een warm sopje
met afwasmiddel.
7.De verpakkingen van de aankopen sop ik in de
kofferbak af voor ik uitpak. En ik vergeet ook
mijn portemonnee en pasje niet! Mijn handen
zijn nu al goed gewassen in het warme sop.

Tips:
• Je kunt ook een keukenrol en spuitfles desinfecterende spray in de achterbak van de auto
leggen, dan rijdt je schoon de parkeerplaats af.
• Zet de fles met rol bij de voordeur en neem de
pakjes van PostNL eerst even af, voordat u
gaat uitpakken.
Zo komen we er samen doorheen maar begin
vooral bij jezelf en anticipeer op wat anderen
niet doen, zoals ook in het verkeer.
Naast de slimme tips van Jan is het uiteraard wel
de bedoeling om de richtlijnen van het RIVM in
acht te blijven nemen.

Ook voor het vrijwilligerswerk zijn het rare
tijden. Mensen willen iets doen voor elkaar,
maar dat kan nu niet meer zoals voorheen.
Veel vrijwilligerswerk ligt stil. Toch ontstaan
ook mooie nieuwe initiatieven. Het VrijwilligersHuis ondersteunt en informeert u.
Het VrijwilligersHuis richt zich nu vooral op
hulpverlening rondom het Coronavirus.
Via onze website kunnen mensen hun hulp
aanbieden of om hulp vragen. Denk bijvoorbeeld aan telefonisch contact met bewoners
die nu aan huis gebonden zijn, of aan boodschappen doen.
Ondanks dat de maatregelen nu stukje bij
beetje versoepelen blijft de verwachting dat
het lang gaat duren voordat alle vrijwilligers
weer aan de slag kunnen. Daarom denken
we bij het VrijwilligersHuis nu al na over de
vormgeving van het vrijwilligerswerk in een
1,5 meter-samenleving.
We willen graag horen waar vrijwilligers
tegenaan gaan lopen of hoe zij binnen hun
organisatie deze problematiek oplossen.
Laat het ons weten zodat wij de nieuwe
samenleving voor en met vrijwilligers optimaal kunnen vormgeven.
Bron: VrijwilligersHuis Nieuwegein.

Veel informatie over omgaan met Corona in het
openbaar en dagelijks leven vindt u op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/

Website:

vrijwilligershuis-nieuwegein.nl

e-mail:

info@vrijwilligershuis.nl

Tel:

06-53 97 26 85

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/
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SportID

Bewegen juist nu belangrijk

Ondanks dat de Corona maatregelen worden versoepeld blijven er ook op sportgebied nog
veel beperkingen. Maar bewegen kun je overal en in vrijwel iedere situatie. SportID verzamelt zoveel mogelijk beweeginitiatieven op haar website.
INEENS VERANDERDE ALLES
Sporten en bewegen, dat is waar wij ons
dagelijks mee bezig houden. Van de ene op
de andere dag veranderde dat. Niet meer
spelen op het plein, geen evenementen
meer, niet meer samen sporten, geen wedstrijden.
ER IS NOG ZOVEEL MOGELIJK
Dat was even slikken, maar voor ons geen
reden om stil te gaan zitten. Wij dachten
meteen, bewegen blijft heel belangrijk!
Zeker nu! Als je veel thuis zit is er juist behoefte aan bewegen. Jong of oud.
En er is nog zoveel mogelijk!

Bloemenbaskets

ONLINE WORKOUT EN ACTIEF WANDELEN
Wij hebben alle beweeginitiatieven verzameld op onze website. Van online workout
voor ouderen, volwassenen of kids tot leuke
spelideeën die je gewoon tijdens het wandelingetje in de buurt kunt doen.
MELD SPORT ID JE INITIATIEF
Kijk op www.sportidnieuwegein.nl en hou
onze social media pagina`s in de gaten.
Heeft jouw vereniging ook een leuk initiatief
wat er nog niet bij staat? Neem dan contact
met mij op: l.vanadrichem@merwestein.nl
Door: Lieke van Adrichem | Buurtsportcoach
Batau-Noord en Batau-Zuid.

Lokale initiatieven in Coronatijd

Eikenprocessierups

Hoe gaan we in Nieuwegein om met het Coronavirus? Naast de websites van VrijwilligersHuis en Sport
ID kunt u informatie vinden, en vragen stellen, op:

De zomereiken langs de
doorgaande
fiets- en wandelroutes in
Nieuwegein
zijn eind april
preventief
behandeld
tegen de Eikenprocessierups. De bomen worden door
een gespecialiseerd bedrijf bespoten met een
biologisch bestrijdingsmiddel.

WWW.NIEUWEGEIN.NL/CORONAVIRUS
Op de gemeentewebsite leest u actuele informatie
over wat de gemeente doet tegen de verspreiding
van het virus en de bescherming van onze gezondheid. Er staan linkjes naar o.a. RIVM, GGD en Ministerie van Volksgezondheid.

De bloemenbaskets in onze wijk worden ook
dit jaar weer gevuld. Vooral in deze tijd zal
het ons wat extra kleur geven. De planten
staan al in bloei bij de hovenier en worden
na de IJsheiligen, na 13 mei, weer in de bakken aan de lantaarnpalen gezet.
Door: Audrey Story | bewoonster/wijknetwerk.

Op SportIDNieuwegein (Facebook) en
@SportIDNgein (Twitter) vind je de laatste
nieuwtjes, leuke sportieve uitdagingen, filmpjes,
tips en informatie van Sport ID Nieuwegein.

WWW.VITAMINECNIEUWEGEIN.NL
Is een leuke, erg complete site waarop alle Nieuwegeinse initiatieven, ideeën, (praktische) informatie,
hulpvraag & -aanbod in Coronatijd is samengebracht.
WWW.IKBENNIEUWEGEIN.NL/PROJECTEN/
INITIATIEVEN+IN+DE+STAD/DEFAULT.ASPX
Hier vindt u onder andere tips tegen eenzaamheid
voor zowel kinderen, volwassenen en ouderen.

Over brandgangen en achterpaden
Op onze oproep over het delen van uw gedachtegoed over de Corona-crisis ontvingen
we ook een reactie van Leo Geldman. Het
was niet helemaal wat we met bemoedigend
bedoelden, maar interessant genoeg om iets
meer mee te doen. Dus als u zich in deze tijd
verveelt, neem dan de brandgang bij uw
woning eens onder handen.

Dit jaar zal als proef circa 10% van de bomen behandeld worden met nematoden
(aaltjes), een natuurlijke vijand van de
rups. Het spuiten vindt plaats in de avond
en nacht. In Batau-Zuid wordt het Tuinkerspad bij de Nevelgaarde behandeld. Als
de rupsen terugkomen kunt u de gemeente
bellen op 14030. Het bedrijf komt dan weer
in actie.
Door de venijnige brandharen van de rups
heeft deze maar weinig natuurlijke vijanden. Kauwen, spreeuwen, boomklevers,
pimpel- en koolmezen lusten de rups wel.
Wat extra nestkastjes in de omgeving van
eiken kan dus geen kwaad.

Servicelijn 14 030

Leo Geldman:

Hierbij een vergeten of niet bekende oproep en
ook iets tegen de verveling. Vele woningen in
Batau-Zuid hebben achter een brandgang. Wat
velen niet weten is dat de helft van zo’n achterpad in principe onder de verantwoording van de
bewoner valt en onderhouden behoort te worden. Door gemakzucht of onwetendheid zijn de
meeste brandgangen slecht onderhouden, dicht
gegroeid, vervuild of opslag van afgedankte spulDeze brandgang valt onder verantwoording van
len. Daarom deze oproep om eens achter de
de woningen aan weerszijden en snakt naar een
schutting te kijken en het daar weer netjes te
schoffel en bezem.
maken.
MEER INFORMATIE
Wij vroegen de wijkcoördinator om meer
informatie over dit onderwerp.
Sander Derksen:

Het klopt dat de achterpaden moeten worden
onderhouden door bewoners zelf. Het is, uitzonderingen daargelaten, zelden grond van
de gemeente. In situaties waarin het achterpad grenst aan koopwoningen maakt het achterpad uit van het recht van overpad. Alle
bewoners die eraan grenzen zijn dan verant-

woordelijk voor het onderhoud. In het geval
dat het achterpad grenst aan huurwoningen is
de woningcorporatie, samen met de bewoners
die de woningen huren, verantwoordelijk voor
het achterpad. In een gemixte vorm (deels
koop, deels huur) geldt dus een gezamenlijke
verantwoordelijkheid tussen de woningcorporatie, de bewoners van de huur- en van de
koopwoningen.
Het kan zijn dat sommige bewoners gezamenlijk een bedrijf inhuren voor onderhoud van de

U kunt de Servicelijn bellen voor
het melden van:
losse tegels, kapotte speeltoestellen,
slecht onderhoud, ‘groen’-problemen,
gedumpt afval, onveilige situaties etc.
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.

achterpaden. De gemeente faciliteert hier in
ieder geval niet in.
Als bewoners vragen hebben over een achterpad is het van belang om te weten van wie de
woning is waar het achterpad aan grenst. Het
is ook belangrijk dat bewoners elkaar bevragen en gezamenlijk onderhoud plegen.
Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Stuurt u dan een e-mail naar de wijkcoördinator via: s.derksen@nieuwegein.nl

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/
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Rijtuigenbuurt

Het project is bijna klaar

De schaapskudde

Het project Betere Buurten in de Rijtuigenbuurt nadert haar voltooiing. Nadat het in juni
2016 met een eerste inloopavond van start ging is er enorm veel werk verzet. Op dit moment wordt gewerkt aan de laatste grote klus, het vernieuwen van de rondweg door de wijk.
Als deze circa eind juli klaar is en de Corona-maatregelen het toelaten, is het hoog tijd voor
een feestje voor de Buurt.

GAZONS EN BOMEN

De gazons in de wijk zijn inmiddels ingezaaid of hersteld. Vanaf eind mei kunnen ze weer normaal gebruikt
worden. In oktober/november worden de laatste bomen geplant.

NIEUWE GLAS- EN PAPIERCONTAINERS

RONDWEG IS LAATSTE KLUS

Het vernieuwen van de rondweg
gebeurt in delen. De bereikbaarheid van parkeerplaatsen en woningen wordt via gele borden bij
de ingangen van de wijk aangegeven. De tekeningen van de
werkzaamheden kunt u vinden
op www.ikbennieuwegein.nl/
rijtuigenbuurt (klik op PROCES).
Voor het vernieuwen van de
rondweg moeten ook nog drie
extra bomen worden verwijderd.
De betreffende bomen kunt u
ook vinden op de tekeningen.
Voor de kap is een kapvergunning aangevraagd.

Op de Koetsdrift en Diligencedrift zijn nieuwe, ondergrondse glas- en papiercontainers geplaats. Deze worden, na het afronden van de werkzaamheden aan de
rondweg, ook op de Rijtuigdrift (ter hoogte van Koetsdrift 45) geplaatst. Er staat nu een tijdelijke bovengrondse container.

SAMEN EEN FEESTJE ORGANISEREN

Wanneer de Corona-maatregelen het toelaten, zal de
afronding van het project deze zomer, feestelijk gevierd worden met de hele buurt. Wordt dat een buurtfeest, rommelmarkt, burenborrel, stoepkrijtwedstrijd of
speurtocht? Als u wilt meedenken en/of meehelpen met
het organiseren meld u dan aan bij Suzan Aardewijn
via s.aardewijn@nieuwegein.nl
Bron: gemeente Nieuwegein

Van het wijknetwerk

ONZE HUIDIGE VOORZITTER LEGT PER 1 JULI HAAR FUNCTIE NEER.

Dan heeft zij er al heel wat jaartjes op zitten bij ons wijknetwerk. Dat
zij het een LEUKE FUNCTIE vindt en trots is op onze wijk, moge duidelijk zijn als u haar Voorwoorden in de wijkkranten leest, of
als u haar ergens in de wijk tegenkomt. Want dat zijn al
twee leuke kanten aan het voorzitterschap, je mag het
VOORWOORD IN DE WIJKKRANT schrijven en je doet LEUKE CONTACTEN op in en buiten de wijk. Samen met onze ervaren secretaris en penningmeester vormt de voorzitter het DAGELIJKS BESTUUR , zodat alles
gefundeerd op rolletjes loopt. De andere leden van het wijknetwerk vormen de ENTHOUSIASTE ACHTERBAN , betrokken bewoners van onze wijk. Om up to date te blijven als het gaat om
het nieuws uit de wijk, van de gemeente, wijkagent en andere organisaties, moet er natuurlijk wel een AANTAL MALEN PER JAAR EEN OVERLEG zijn. Onder de bezielende leiding van de
voorzitter zijn dat veelal gezellige, maar vooral nuttige bijeenkomsten met een bakje koffie en een koekje en een babbeltje na afloop. Dat je als voorzitter je EIGEN IDENTITEIT meebrengt spreekt voor zich, binnen de kaders van ons wijknetwerk is daar alle ruimte voor.
En een FRISSE WIND door het wijknetwerk vinden wij helemaal niet erg. We kunnen waarschijnlijk veel van elkaar opsteken. Kortom: ‘YOUR WIJKNETWERK NEEDS YOU ’! Stuur ons snel
een mailtje via wnw_batauzuid@hotmail.com en vraag ons gerust de oren van het hoofd.
Wij hopen dat we tot een positieve samenwerking kunnen komen!

Schaapherder John Sterrenburg loopt weer
met zijn schapen en honden in Nieuwegein.
Hij arriveerde 2e Paasdag met de kudde in
Galecop. De circa 400 schapen houden het
gras kort en verspreiden zaden van andere
planten in hun vacht en mest. Dit is goed
voor de biodiversiteit. Bovendien lusten ze
berenklauw en brandnetels, welke planten
overlast kunnen geven. Herder en hond
lopen in de groenzones van onder meer
Batau-Zuid.
Door: Audrey Story | bewoonster/wijknetwerk

Van het wijknetwerk
De wijknetwerkvergaderingen konden natuurlijk geen
doorgang vinden, maar dat
betekent niet dat alles 'op zijn
gatje 'ligt. Het bestuur heeft
wel doorvergaderd via Zoom. Met zijn vieren
ieder thuis achter de laptop. Het is natuurlijk
leuker om in levende lijve bij elkaar te zijn met
een kopje thee erbij. Maar we zijn weer een
ervaring rijker. En we blijven bezig voor de
wijk.
Door: Liesbeth Foortse | Voorzitter wijknetwerk
Batau-Zuid.
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 06-27 18 96 44
Alleen voor nabezorging.
Eindredactie en vormgeving
Olga Hansen - Team Woord op Maat, Nieuwegein.
Druk/repro
Centrum Drukwerk - Utrecht

Volgende wijkkrant: september 2020
Aanleveren kopij voor: 14 september 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/

