Wijkkrant
Batau-Zuid
Het huis aan huisblad van Wijknetwerk Batau-Zuid
september 2020
Beste medewijkbewoners,
Met deze aanhef begon oudvoorzitter, Liesbeth, altijd haar
Voorwoord. In de laatste wijkkrant
schreef zij, dat het haar laatste
was en ook dat er nog geen nieuwe voorzitter was. Het eerste klopt, het tweede niet meer. Ik heb voor één jaar het stokje
van haar overgenomen.
Mijn naam is Hans Schenk, 72 jaar. Mijn vrouw
en ik hebben twee kinderen en vijf kleinkinderen. Vanaf 1976 wonen we al in Batau-Zuid.
Eerst in de Kersegaarde en daarna in de Lichtegaarde. Wij hebben onze kinderen een fijne
jeugd kunnen geven in deze groene wijk.
Velen kennen mij van de voormalige Super de
Boer winkels. Ook ben ik gevraagd voor veel
functies op bestuurlijk vlak en als vraagbaak
voor jonge ondernemers. Ik ben vrijwilliger bij
de Protestantse kerk, voorzitter van winkeliersvereniging Muntplein en zit in de commissie
Keurmerk Veilig Ondernemen. In die functie
ben ik al jaren verbonden aan het wijknetwerk
van Batau-Noord. Samen met o.a. Liesbeth
organiseerden we de afgelopen jaren de
‘kleedjesmarkt’.
Ik wil wel benadrukken dat mijn voorzitterschap tijdelijk is. Ik doe een dringend beroep
op jongere mensen die onze wijk een warm
hart toedragen en hun steentje willen bijdragen aan de toekomst van onze wijk.
Inmiddels is de herfst alweer begonnen. Ik
hoop dat eenieder, ondanks alle beperkende
maatregelen, toch heeft genoten van een
mooie zomervakantie. Het is heel jammer dat
we door diezelfde maatregelen het Halloweenfeest dit jaar hebben moeten afblazen. Ik hoop
dat het volgend jaar weer wel door kan gaan.
We zijn wel erg blij met de prachtige nieuwe
muurschildering op de Diligencedrift. De mogelijke winning van aardwarmte in Nieuwegein
houdt vele gemoederen bezig, u kunt er hiernaast al iets over lezen. En graag attendeer ik
u ook nog even op het mooie artikel verderop,
over de ontwikkeling van WiFi in Nieuwegein.
Veel leesplezier met deze nieuwe wijkkrant.
Ik wens u alle goeds, blijf gezond in deze
Coronatijd en geniet van onze mooie wijk.
Met warme groet,
Hans Schenk | interim-voorzitter Wijknetwerk
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Nieuwe muurschildering Diligencedrift
Op de zijgevel van Diligencedrift 1 prijkt sinds kort een nieuwe muurschildering. Kunstenares Carin Sleurink maakte het kunstwerk samen met een groep enthousiaste buurtbewoners. Door de Corona-maatregelen is de officiële opening nog onzeker.
Op de zijgevel van de
Diligencedrift 1 is door buurtbewoonster en kunstenares
Carin Sleurink samen met
een groep enthousiaste
buurtbewoners een prachtige
nieuwe muurschildering gemaakt. In ongeveer zes weken tijd hebben meer dan
twintig buurtbewoners meegeholpen om een kleurrijke
boom met vlinders op de
muur te creëren.
Na de Ekster aan de Karosdrift/Koetsdrift is dit wederom een kleurrijke aanwinst
voor de Rijtuigenbuurt.
Wanneer het weer mogelijk is
een feestje met elkaar te
vieren wordt het kunstwerk
officieel geopend.
Door: Audrey Story en Sander
Derksen.

Op de vleugels van de vlinders zijn wielen en een rijtuig geschilderd, wat verwijst naar de naamgeving van de buurt.

Verduurzaming stadsverwarming & Aardwarmte
Er is nog veel onduidelijkheid over dit onderwerp. Het wijknetwerk heeft hier dan
ook nog geen opvatting over. Voorlopig
verwijzen wij u graag naar onze website en
facebookpagina, waar wij alle informatie die
wij hebben voor u zullen plaatsen.

Nieuwegein maakt de overgang naar duurzame energie. Een consortium van onderzoeksinstituten en bedrijven onderzoekt de
mogelijkheid de stadsverwarming te verduurzamen met behulp van aardwarmte.
Eneco wil een warmtebuffer plaatsen bij het
Warmte Overdracht Station aan de Symphonielaan in Nieuwegein-Noord. Van beide
projecten wordt op dit moment de haalbaarheid onderzocht in een zogenoemde haalbaarheidsstudie.
De berichten over de mogelijke winning van
aardwarmte onder Nieuwegeinse wijken
heeft voor veel onrust gezorgd bij bewoners. Zij hebben zich verenigd in het Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein (BAN
-groep).

A F G E L A ST

Wijknetwerk Batau-Zuid heeft dit jaar
besloten om op 31 oktober het Halloween feest niet door te laten gaan.
Dit moeilijke besluit hebben we genomen in verband met de Coronamaatregelen.
We vinden het ontzettend jammer,
vooral voor de kinderen!
We hopen dat het feest in 2021 wel door
kan gaan.

Duurzaam
renoveren in de
Gebouwenbuurt.

Eenrichtingsverkeer
moet Kersegaarde
veiliger maken.

Established in
Nieuwegein:
Wi-Fi.
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Van de politie

Het leven komt weer op gang

De lockdown is versoepeld. Mensen gaan weer makkelijker de deur uit. De één wat onbezorgder dan de ander. Ook inbrekers gaan de straat weer op en profiteren van de tijdelijke
afwezigheid van bewoners en autobezitters. Werk aan de winkel voor de politie.

Er mag nu meer

Inbraken en autokraken

De lockdown is versoepeld. We mogen weer
meer. Dat wil niet zeggen dat we alles mogen. Er wordt nog steeds op maatregelen
gehamerd, waar we ons wel aan moeten
houden. Een deel van de mensheid vindt
het overdreven.
Er zijn veel medemensen die dat niet vinden. Af en toe zie ik de angst in de ogen
van mensen die op straat of in een winkel
lopen. Afstand, mondkapje, handschoenen
en fanatiek karretje poetsen. Deze mensen
onnodig stress bezorgen is niet bevorderlijk
voor hun gezondheid.

De lockdown is versoepeld. Dus we gaan
wat meer naar buiten. Dat biedt inbrekers
weer kansen. Er zijn vaker huizen waar de
bewoners niet thuis zijn. Na weken zonder
of met één inbraak, neemt het aantal inbraken weer toe. Ook de auto-inbrekers zijn
weer actief.
Bezige inbrekers maken het politiewerk
weer leuker. De eerste inbrekers op heterdaad zijn alweer gepakt :-) En er zijn al
weer inbraken voorkomen door heren op te
pakken die inbrekersgereedschap bij zich
hadden.

Rekening houden met elkaar

Voorkomen is beter

Sommige mensen reageren agressief als ze
worden aangesproken om de coronaregels
te volgen. Dat is slecht voor hun hart en
niet leuk voor de medewerker die de boodschap moet brengen. Rekening houden met
een ander kost niets of een klein beetje
moeite van even wachten of een stukje
omlopen. Samenleven is rekening houden
met elkaar. Ook hierbij.

Voor u als wijkbewoner betekent het dat u
weer verdachte figuren in de straat tegen
kunt komen. Dan is het zaak om zo snel
mogelijk 112 te bellen. Voorkomen is beter
dan een inbraak. Samen kunnen we de wijk
veiliger maken.

Onderhoud
Gebouwenbuurt

U IT

Door: Janien Haars & Wietse Hamming |
Wijkagenten Batau.

DE

Wijkagenten Wietse Hamming & Janien Haars
kunt u bereiken via

0900-8844 of

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

R IJTUIGENBUURT

Het laatste nieuws uit de Rijtuigenbuurt over de rondweg, het Rijtuigenhuis, fout parkeren,
afval en een feestje. Voor het aller-allerlaatste nieuws: Facebook.com/Rijtuigenbuurt/

Jutphaas Wonen knapt de woonblokken in
de Gebouwenbuurt op. De woningen worden
duurzaam en onderhoudsarm gerenoveerd.
Begin dit jaar is gestart met de onderhoudswerkzaamheden bij 22 woonblokken
met boven- en onderwoningen in de driften-buurt.
De houten gevelbeplating van de dakopbouwen vervangt de aannemer door een
onderhoudsarme beplating.
Het asbest van de dak-opbouwen en in de
muren van de loggia’s wordt gesaneerd en
de dakbedekking op de platte daken op een
aantal blokken vervangen.
Bij de huurwoningen, en bij particulieren
die er voor gekozen hebben om mee te
doen, wordt het oude enkelglas en isolatieglas vervangen. Bovendien wordt het dak
aan de binnenzijde geïsoleerd. Dit levert
voor de bewoners een flinke energiebesparing op.
Elk blok koopwoningen heeft een eigen
Vereniging van Eigenaren die samen met
Jutphaas Wonen de werkzaamheden in opdracht heeft gegeven.
De werkzaamheden zijn eind dit jaar gereed. De bewoners kunnen dan genieten
van meer comfort in de woning en een
mooiere uitstaling aan de buitenzijde.
Door: Frans Bouwman | Projectleider Vastgoed
Jutphaas Wonen.
030-608 3147 |  fbo@jutphaas.nl

Fout parkeren werd tijdens de werkzaamheden in de Rijtuigenbuurt oogluikend toegestaan. Nu de wijk zijn definitieve inrichting
krijgt gaat er weer strenger gehandhaafd
worden.
Zwerfafval blijft een hardnekkig probleem
evenals het bijplaatsen van (grof)afval bij
de ondergrondse containers. Samen met
bewoners worden gesprekken hierover gevoerd, zowel over de oorzaken als de oplossingen.
Het Rijtuigenhuis aan de Landauerdrift is
gesloten. Een groep bewoners wil erg graag
doorgaan met alle leuke activiteiten die
daar plaatsvonden. Heeft u of weet u een
ruimte in de Rijtuigenbuurt die daar geschikt voor zou zijn? Ook als u bijvoorbeeld
weet dat binnenkort een huurwoning vrijkomt of een kantoorruimte.
Een feestje om met elkaar te vieren dat de
buurt opgeknapt is, gaan we vieren als alle
werkzaamheden klaar zijn. We denken dit
in het najaar te organiseren.

Heeft u ideeën om invulling te geven aan
dit feestje? Laat het weten!
Mail wijkcoördinator Sander Derksen via:
s.derksen@nieuwegein.nl

De rondweg
Voor de bouwvakvakantie was het plan om de
rondweg tot aan de Dogkardrift te voltooien. Dat is
niet gelukt. Nu zijn de laatste werkzaamheden aan
die kant van de Dogkardrift bijna klaar. Daarna gaat
men aan de kant van de Karosdrift/Koetsdrift verder. Een gedeelte is al gedaan. Hierna volgt nog de
beplanting van de bloemperken en het opruimen
van de wijk. Dit wordt afgerond met een schouw
om te zien of alles van het project goed is verlopen
en of er eventueel nog op plekken moet worden
gerepareerd c.q. vervangen.
Door: Audrey Story | Wijknetwerk/bewoonster

Plus-Café en Gezondheidsplein in de bieb
Bibliotheek De Tweede Verdieping organiseert dit najaar weer wekelijks de lifestyle bijeenkomsten van het Plus-Café. Interessante en gezellige meetings voor 55-plussers. Voor wie
meer te weten wil komen over hoe positieve gezondheid werkt is er iedere donderdag het
Gezondheidsplein.

PLUS-CAFÉ

Iedere maandag van 14.30-15.30 uur is er
Plus-Café op De Tweede Verdieping. Er
worden activiteiten georganiseerd rond
gezondheid, lifestyle, cultuur, digitale media of actualiteit. Onderwerpen dit najaar
zijn onder andere: Workshop over lek-

ker slapen| Weerbaarheid | Voorbereid
zijn op de toekomst | Iets betekenen
voor elkaar.

GEZONDHEIDSPLEIN

Foto: Marcel van Montfoort | Wijknetwerk

Met het versoepelen van de Corona-maatregelen
neemt het aantal inbraken ook weer toe.

Het Gezondheidsplein is iedere donderdag
van 16.00-17.00 uur. Met medewerking
van een (gezondheids)professional zijn er
interactieve workshops en lezingen over
positief leven. Hoe blijf je gezond en geluk-

kig? Ontdek dat
door het te ervaren,
in gesprek te gaan
en ga met praktische tips naar huis.
Onderwerpen zijn
onder andere: Zelf

doen of naar de
dokter | Technologie en gezondheid |
Hoe voed je je hersenen | Zingeving.

AANMELDEN

Voor deelname aan het Plus-Café of het
Gezondheidsplein kunt u zich aanmelden
via actie@detweedeverdieping.nu of bij het
infopunt in de bieb.

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/
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Stichting Leergeld helpt Realisatie aanleg Beweegplein Batau
Want alle kinderen
mogen meedoen
Door de uitbraak van het Coronavirus hebben juist nu meer gezinnen het financieel
moeilijk. Stichting Leergeld Nieuwegein is er
voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit
gezinnen met minimale financiële middelen.
Met steun van Leergeld kunnen deze kinderen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Als de wettelijke voorzieningen niet toereikend zijn kan Leergeld mogelijk helpen met
een tegemoetkoming in kosten. Dit gaat om
schoolactiviteiten of -benodigdheden, laptop, fiets, kleding voor praktijklessen, sportlessen/sportkleding, muziek- en danslessen en
scouting. Ook bij verjaardagen kan Leergeld
iets voor het kind betekenen.
Gezinnen die een aanvraag willen doen
moeten in Nieuwegein wonen. Als grens
wordt 125% van het minimuminkomen aangehouden. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk
behandeld.

VOOR MEER INFORMATIE
Website: www.leergeld.nl/nieuwegein/
e-mail:

info@leergeldnieuwegein.nl

Tel:

030-260 00 02 (ma en do-ochtend)

Aanbieden plasticafval
Zet of hang uw zakken met plastic niet op
straat vlak nadat de vorige zakken opgehaald zijn. Ze blijven daar dan 14 dagen
staan/of hangen.
Het risico is groot dat
dieren de zakken, die
voor hen natuurlijk
erg aantrekkelijk
zijn, openpikken of scheuren. Het gevolg
is zwerfvuil op straat
en ook daar kunnen
dieren op afkomen.
Bied alstublieft uw
plastic op de goede
dagen aan. Dat is 1x
per 2 weken op vrijdag na de donderdag dat de groene bak is
opgehaald. Op de website van het RMN vind
u het ophaalschema.
Nog handiger, installeer de RMN-app op uw
smartphone. Super overzichtelijk en u kunt
zelfs een seintje krijgen per ophaaldag.
Geen computer of gsm? Dan kunt u RMN
bellen via 0900-6039222

De aanleg van het beweegplein dat naast sporthal De Waterlelie wordt gerealiseerd is in
een vergevorderd stadium. Initiators Stichting de Baten en SportID zijn erg blij dat het
plein nu bijna in gebruik kan worden genomen. De opening zal plaatsvinden in het laatste
weekend van de Nationale Sportweek, die van 18 tot en met 27 september wordt georganiseerd. Nieuwegein is Hostcity van de Sportweek.
NOG MEER MENSEN AAN HET BEWEGEN
KRIJGEN
Het beweegplein wordt voornamelijk gerealiseerd ten behoeve van de bewoners van
Batau-Noord en -Zuid. Het zal ook worden
opgenomen in de routes van de diverse
wandelclubs die vanuit SportID en Movactor
worden geïnitieerd.
VOOR SCHOOLKINDEREN EN INDIVIDUELE
BEWONERS
SportID gaat de nabijgelegen scholen ondersteunen in het gebruik van het plein, om
de kinderen (nog) meer aan het bewegen te
krijgen. Maar uiteraard is ook de individuele
bewoner welkom, evenals clubjes buurtbewoners. Het beweegplein is vrij toegankelijk
voor iedereen.
HAAL DE SPORTSPULLEN MAAR VAST UIT
DE KAST
Wij moedigen bij deze iedereen aan om de
sportspullen uit de kast te halen en vanaf

Op het moment van het ter perse gaan van deze
wijkkrant, zijn zand en hekken op de locatie waar
het nieuwe Beweegplein moet komen, de enige
aanwijzing dat er hier iets staat te gebeuren.
eind september volop gebruik te gaan maken van dit prachtige beweegplein in de
wijk.
Door: Lieke van Adrichem | Buurtportcoach
Batau | l.vanadrichem@merwestein.nl
Foto: Olga Hansen.

Bloeiend Nieuwegein
Begin mei werd de allereerste Nieuwegeinse ‘Wilde bloemen weide’
gerealiseerd in de grasstrook bij de Prinses Margrietschool aan de
Avondgaarde. De leerlingen van de school waren betrokken bij het
inzaaien van de weide en volgden in de daaropvolgende weken de groei van de bloemen op
de voet.

Groen doet Goed

In samenwerking met Groen doet Goed is
een lesprogramma aangeboden aan de leerlingen. Zo schilderden zij bloemen die door
de hele school heen werden opgehangen en
met de speciale Doe-kaart zaaiden ze zonnebloemen. Aan wie de hoogste zonnebloem heeft gekweekt wordt binnenkort een
prijs uitgereikt.
Voor de bloemenweide van volgend jaar is
het plan om in samenwerking met de school
een markeringsrand van gebogen wilgentenen rond de weide aan te brengen. Er komt
dan ook een bord bij te staan.

Het doel van Bloeiend Nieuwegein is de biodiversiteit in de buurt te verhogen en de jeugd te betrekken bij de natuur. Dit hoort bij één van de
doelen van de Wereld Gezondheidsorganisatie:
‘Het herstel van ecosystemen en het behoud van
biodiversiteit’.
Meer foto’s en informatie vindt u op:
www.bloeiendnieuwegein.nl

De basis is gelegd

Met de eerste inzaaironde van de bloemenweide is de basis gelegd voor de volgende
jaren. Door de verzorging van Openbaar
Domein van de gemeente is de weide, ondanks de droogte, toch tot bloei gekomen.
De planten kunnen zich daardoor zelf vermeerderen.

Dit vrolijke bord komt bij de bij de volgende
bloemenweide te staan.

Eenrichtingsverkeer en Kiss & Ride Kersegaarde
In samenwerking met de scholen gaat de gemeente de verkeersveiligheid op de Kersegaarde verbeteren. Het idee is om eenrichtingsverkeer
in te stellen alsmede het inrichten van een Kiss & Ride-vak.

Servicelijn 14 030
U kunt de Servicelijn bellen voor het
melden van:

Het eenrichtingsverkeer moet ertoe bij gaan dragen dat het halen en
brengen van kinderen soepeler verloopt. Het zal van zuid naar noord
toe worden uitgevoerd. Deze maatregel geldt alleen voor motorvoertuigen en dus niet voor fietsers en voetgangers.

slecht onderhoud, kapotte speeltoestellen,
‘groen’-problemen, losse tegels,
gedumpt afval, onveilige situaties etc.
in de openbare ruimte in de wijk.
Of doe uw melding direct via de app:

Buiten Beter
op uw smartphone.
GPS bepaalt de plaats van uw melding en
u kunt direct een foto meesturen.

Ter hoogte van de schoolingang staat op de Kersegaarde een Kiss &
Ride-vak (K&R) gepland. Op de rijbaan komt een gekleurd vak met
aan de zijkanten opvallende paaltjes. Dit vak is niet bedoeld om te
parkeren of langdurig stil te staan, maar alleen voor in- en uitstappen
van kinderen. Het K&R vak is op de afbeelding blauw gemarkeerd.
Het definitieve verkeersbesluit wordt begin oktober genomen.
Eind november staat het eenrichtingsverkeer gepland. Voor het Kiss &
Ride vak is geen verkeersbesluit nodig, waardoor dit eerder kan worden gerealiseerd. De planning is mede afhankelijk van de reacties en
het draagvlak van de maatregel.
MEER INFORMATIE:  VERKEERSBESLUITEN@NIEUWEGEIN.NL |

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/

030-60 71 281
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Nieuwegeinse uitvinding gezichtsbepalend voor de mensheid
Wi-Fi, voluit Wireless Fidelity, is niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving. Maar wist u dat deze wereldwijd gebruikte technologie
ontwikkeld is in Nieuwegein? Best wel iets om een beetje trots op te zijn.
De Tweede Verdieping heeft sinds kort een permanente tentoonstelling
over Wi-Fi ingericht. Wijkbewoner Karel Riemersma schreef er voor de
wijkkrant een leuk en interessant artikel over.
Geboren in Nieuwegein
We staan er niet zo bij stil, maar Nieuwegein is de geboortestad van Wi-Fi!
In 1987 ontwikkelden drie engineers, Cees
Links, Bruce Tuch en Vic Hayes van NCR in
Nieuwegein, de eerste draadloze datacommunicatie in de vorm zoals we dat nu kennen als Wi-Fi. Destijds heette Wi-Fi nog
‘WaveLan’.
Straalzenders & satellieten
Draadloze datacommunicatie was niet
nieuw, we kenden al dataverbindingen met
straalzenders, satellieten die foto’s naar de
aarde sturen en satellietverbindingen.
Maar de Wi-Fi datacommunicatie-vorm behelst communicatie met een router, in een
beperkt aantal frequentiebanden en in goede samenwerking met andere routers in de
omgeving, zonder dat ze elkaar storen. Dat
vereist een nauwkeurig uitgekiend protocol
waar zowel de Wi-Fi-chip in uw telefoon of
laptop zich aan moet houden.
Volgens protocol
Als gebruiker hoeft U alleen nog maar uw
Wi-Fi een naam en passwoord te geven en
uw apparaten te koppelen aan die naam.

Verder beheer, verdelen van de frequenties
tussen uw router en die van de buren; wie
mag op welk moment uitzenden of moet
zich stil houden; het wordt allemaal keurig
geregeld in het IEEE 802.11 protocol. U
hoeft zich daar geen zorgen over te maken.
Het protocol, waarvan de voorloper bedacht
is in Nieuwegein!
Licenties & Frequenties
Het gebruik van radiofrequenties was tot
begin jaren tachtig aan strenge licenties
gebonden. Maar de licentieplicht verviel en
men mocht steeds meer frequentiebanden,
met een beperkt zendvermogen en zonder
vergunning, inzetten voor industriële toepassingen. Zo ook de frequentiebanden
waarop Wi-Fi werkt. Deze wetswijzigingen
maakten de ontwikkeling van Wi-Fi mogelijk.
Hogere datasnelheid
Zo goed als zeker heeft men op meerdere
plekken in de wereld onderzoek gedaan
naar draadloze koppeling van digitale apparatuur. Maar de heren in Nieuwegein slaagden erin een veel hogere datasnelheid te
realiseren dan vele anderen.
Wi-Fi , since 2000
Deze datasnelheid en de kwaliteit bleef niet
onopgemerkt. Steve Jobs van Apple toonde
belangstelling en kocht de licentie van
WaveLAN. In 1999 introduceerde Apple de
eerste laptop met de ‘AirPORT’ draadloze
data verbinding gebaseerd op de Nieuwegeinse vinding. Daarna ging het snel. Vele
elektronica- en computergiganten adopteerden het WaveLAN concept, vulden het aan
en verbeterden het. In 2000 werd door de

Kruidentuin

Erkenning door uitreiking
Tijdens ieder jaargetijde is er wel iets moois te
zien in de Kruidentuin in onze wijk. Hier staat de
Apothekersroos, een heel oude rozensoort met
zeer veel helende eigenschappen, op een zonnige septembermiddag gewoon heel erg mooi
te zijn en heerlijk te geuren.
Foto: Ria Jansen | Batau-Zuid

Met de uitreiking van de IEEE plaquette in oktober
2019 aan burgemeester Backhuijs heeft Nieuwegein de erkenning gekregen als de plek in de wereld
waar Wi-Fi is ontwikkeld. Bij de feestelijke bijeenkomst na afloop van de uitreiking waren ook de drie
uitvinders aanwezig. Bij die gelegenheid kregen zij
de Stadspenning van Nieuwegein uitgereikt.

De ‘IEEE Milestone’ plaquette voor Nieuwegein.
Een eis van IEEE* is dat de plaquette voor het
publiek zichtbaar/toegankelijk moet zijn. In
bibliotheek De Tweede Verdieping kunt u nu de
permanente tentoonstelling over Wi-Fi bezoeken
en de plaquette zelf gaan bekijken.

* Institute of Electrical and Electronics Engineers
vrouw van Cees Links, Angela Champness,
de naam ‘Wi-Fi’ eraan gegeven.
Tentoonstelling & plaquette
Op ‘de Tweede Verdieping’ in de bibliotheek
in het Stadshuis van Nieuwegein, staat
sinds 1 september 2020 een permanente
tentoonstelling over Wi-Fi in Nieuwegein. U
vind daar ook de plaquette van het IEEE,
een eervermelding die nog maar twee keer
eerder is uitgereikt in Nederland voor
‘gezichtsbepalende uitvindingen voor de
mensheid’. Dat was voor de CD (Philips) en
de supergeleiding (Natuurwetenschappen).
Met een glimlach :-)
Als u waar ook ter wereld, Tokyo, Londen
Parijs, in Alaska of Afrika in uw hotel of
daarbuiten, aanlogt op een plaatselijk Wi-Fi
modem, denk dan met een glimlach waar
die technologie ontwikkeld is: thuis, in Nieuwegein!
Door: Karel Riemersma | Wijknetwerk/bewoner.
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.
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