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Wat zijn mooie plekjes en wat kan beter? 
Komt u ook meepraten  over dit onder-
werp in Buurtplein Batau? Op maandag 
27 juni houdt de gemeente van 19.30-
21.30 uur, in samenwerking met het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-
landen, een bijeenkomst over de water-
kwaliteit in Batau-Noord.   
De gemeente wil graag weten hoe u als 
bewoner de sloten, vijvers en watergangen 
in de wijk beleeft. Met uw inbreng wordt een 
‘wateractieplan’ voor Batau-Noord opge-
steld. In dit plan staan het functioneren van 
het watersysteem, beheer en onderhoud van 
de watergangen, de knelpunten en maatre-
gelen. Bij renovaties en groot onderhoud 
wordt dit plan gebruikt voor de verbetering 
van de waterkwaliteit.   
 

Bijeenkomst en fietstocht  
De bijeenkomst op 27 juni begint met een 
toelichting op het watersysteem en de water-
kwaliteit in de wijk. Daarna kunt u met elkaar 
over de sterke en zwakke punten van het 
water in de wijk spreken.  

Wat is úw mening over het water in de wijk? 

Bij voldoende belangstelling volgt later in de 
zomer nog een fietstocht langs de belangrijk-
ste plekken.   Wilt u bij deze bijeenkomst 
aanwezig zijn en meepraten over het water 
in uw wijk? U bent van harte welkom. Wij 
stellen het erg op prijs als u zich van tevoren 
even aanmeldt.  Dit kan via 030-607 1591 of 
via samendoen@nieuwegein.nl  
 

Laurens van Miltenburg,   
Beleidsmedewerker gemeente Nieuwegein.  
Foto: Olga Hansen 

Voorwoord 
 

Ook bij het wijknetwerk start binnenkort het 
zomerreces. Maar niet voordat op 5 juli a.s. 
de wijkschouw is geweest; nu met veel 
aandacht voor de pleintjes in de wijk. Plein-
tjes die steeds meer op initiatief van omwo-
nenden, in samenwerking met wijknetwerk 
en gemeente, worden opgeknapt. De be-
woners ervaren een sterke onderlinge be-
trokkenheid bij het aangaan van een derge-
lijke uitdaging. In deze wijkkrant leest u 
over zo’n initiatief. Wilt u, met elkaar, ook 
iets verbeteren in uw buurt? Kaart het aan 
bij ons wijknetwerk, wellicht kunnen we ook 
iets voor u betekenen. Onze eerstvolgende 
vergadering is 6 september om 20.00 in het 
Buurtplein. Schuift u eens vrijblijvend aan. 
Onze vergaderingen zijn altijd in een gezel-
lige sfeer. 
Een fijne zomervakantie! 
 

René Hansen, 
Voorzitter wijknetwerk Batau-Noord. 

    Jaargang 6         Nummer 2         juni 2016   

 

In de vorige wijkkrant las u over de voor-
bereidingen om een ooievaarsnestpaal te 
plaatsen in Batau-Noord. Het nest is er 
gekomen en tot groot enthousiasme ver-
schenen de ooievaars 
ook al snel. Maar hoe is 
het nu? 
Zo’n negen maanden 
geleden werd binnen de 
wijknetwerkvergadering 
voorgesteld om een ooie-
vaarsnest in de wijk te 
plaatsen. Met veel daad-
kracht is dit initiatief door 
een aantal leden opge-
pakt. Half maart kon de 
nestpaal in Park De 
Buurt worden geplaatst. 
Wat een succes! Binnen 
slechts tien dagen instal-
leerden de eerste ooie-
vaars zich op het nest. 
 

Lees verder op pagina 4 

    Wijkkrant 
  Batau-Noord 

Het huis aan huisblad van Wijknetwerk Batau-Noord 

Wijkschouw 2016 

 Roeiers gezocht! 
  

Voor de boot die gesponsord wordt 
door Wijknetwerk Batau-Noord. 

 

Er is plaats voor 9 personen. 
    

Wanneer?  Zondag 21 augustus.  
Waar?        Merwedekanaal langs de                       
                   Herenstraat.   
Meedoen? Mailt u naar   
                   wnwbataunoord@live.nl   
                   of belt u 06-29 00 66 33.   
Wij zien uw aanmelding graag tegemoet! 

Op dinsdag 5 juli organiseert Wijknetwerk 
Batau-Noord de jaarlijkse wijkschouw. Als 
bewoner bent u weer van harte welkom 
om mee te fietsen. Om 19.00 uur vertrekt 
de groep vanaf Buurtplein Batau. 

Dit jaar gaan wij de binnenpleintjes bezoeken  
die de gemeente in 2013 aanwees als Pilot-
pleintjes om schoongemaakt en opgeknapt te 
worden. Op de volgende pleintjes bekijken  
wij wat de stand van zaken is: Hamelweide, 
Damhertweide, Gazelleweide, Gemzeweide, 
Rendierweide, Reeweide en Elandweide. 

Foto: Olga Hansen 

Het ooievaarsnest 

Drakenbootfestival 

Volg ons nu ook op Facebook 

Batau Noord-onze wijk 
Blijf op de hoogte van het laatste 

nieuws uit de wijk en het wijknetwerk. 

Foto: Flloyd Hansen 
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Boeken ruilen in  
De Partner 

Nieuws van de politie  
parkeerruimte over is en sommige caravans 
of campers zelfs twee parkeerplekken in be-
slag nemen. Op de vraag hoelang de cara-
van er nog blijft staan weet de beller het ant-
woord niet. Hij heeft nog niet met de eigenaar 
van de caravan gesproken…. Dat moet, vol-
gens de beller, de wijkagent of Stadstoezicht 
maar doen.   Even overleggen Er is een bete-
re mogelijkheid. Ga zelf even naar de straat-
genoot en overleg over een oplossing. Dan 
hoor je waarom de caravan er staat en hoe 
lang het nog nodig is. Misschien kun je zelfs 
even helpen bij een reparatie of het verplaat-
sen van de caravan naar een minder verve-
lende parkeerplek.  In de uitzonderlijke geval-
len dat de caravanbezitter lak heeft aan de 
buurt en onredelijk bezig is, komt de wijk-
agent of Stadstoezicht. Die hebben de moge-
lijkheid om de bezitter duidelijk te maken dat 
hij rekening moet houden met zijn woonom-
geving.   
 

Wietse Hamming en Rick-Jan Godschalk,  
wijkagenten Batau-Noord en Batau-Zuid 
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De zomer komt er aan en er verschijnen 
weer steeds meer caravans en campers 
in het straatbeeld. Het stallen in de woon-
wijk wil nog wel eens tot ergernissen lei-
den. Zonder meteen de wijkagent erbij te 
halen kunt u veel zelf oplossen. 

Agenda 
 

In juli en augustus zijn er geen wijknetwerk-
vergaderingen! 

 

02-07-16 Zomerfeest Bouwgein  

05-07-16 Wijkschouw   

09-07-16 Zomervakantie t/m 21 augustus  

12-07-16 Bijeenkomst ‘Waterkwaliteit’   

03-08-16 Swingende zomeravond  

21-08-16 Drakenbootrace  

06-09-16 Wijknetwerkvergadering  

06-09-16 Deadline wijkkrant september  
 

Overige  wijknetwerkvergaderingen: 

04-10-16, 01-11-16, 06-12-16  

In Buurtplein Batau om 20.00 uur. 

 

Uw activiteit ook in de agenda? 
Stuur uw bericht naar:  

wijkkrantbataunoord@live.nl 
of bel de redactie: 06-23 00 93 27 

Boek uitgelezen? Kom het 
dan dinsdags tussen 14.00 en 
17.00 uur gratis bij De Partner 
ruilen voor een ander boek. 
Er mogen boeken in alle gen-
res worden geruild, inclusief 
kinderboeken en anderstalige 
boeken.   
Voor uw meegebrachte boek 
mag u weer een ander boek mee naar huis 
nemen. Komt u zonder boeken, dan betaalt 
u een bijdrage van € 0,50 per boek dat u 
meeneemt. De te ruilen boeken moeten er 
wel netjes uitzien!  

Voorlezen voor kinderen  
Bij voldoende belangstelling gaan de vrijwil-
ligers van De Partner voorlezen voor kin-
deren organiseren. Vind u dit een leuk idee? 
Laat het weten via 06-54136897 of via  
nieuwegeindepartner@gmail.com 

Tijdens de 4-daagse zomercursus Chris-
tendom maakt u kennis met aspecten van 
het christelijk geloof als: Bijbel, interpretatie 
en geschiedenis, verschillende kerkelijke 
stromingen, traditie, kerkmuziek en kunst, 
en dagelijks geloofsleven. Deze cursus is 
bedoeld om u te informeren; het kan u hel-
pen christelijke mensen uit uw omgeving 
beter te begrijpen, een kerkdienst anders 
te verstaan en met andere oren naar be-
richten over geloof en kerk te luisteren.   
De cursus is van 8 tot en met 11 augustus 
in de Emmauskerk, Merelplein 2, Nieuwe-
gein, dagelijks van 10.00-15.00 uur, door 
Ds. Drs. Inge Hoek en verschillende gast-
docenten. Iedereen vanaf 18 jaar is wel-
kom. De minimale deelname is 10 perso-
nen. Voor lesmateriaal, koffie en thee 
wordt een bijdrage van € 25,= gevraagd.   
Heeft u belangstelling? Geeft u zich dan 
snel op bij Jetty Haalboom via  
06-24768380 of j.j.haalboom@planet.nl.  
Zij kan u ook informatie verstrekken. 

Er wordt voorgelezen door “De Voorleesbri-
gade”, een initiatief van bibliotheek De Twee-
de Verdieping. Ook in de zomervakantie gaat 
het voorlezen door. Tijden en locaties kunnen 
dan verschillen. Kijkt u dan eerst even op 
www.detweedeverdieping.nl en zoek op Voor-
leesbrigade. De Voorleesbrigade bestaat uit 
vrijwilligers. Lijkt het u ook leuk om met deze 
groep mee te doen? Informeert u dan even bij 
Wietske Moonen via 030-604 58 34 of 
w.moonen@detweedeverdieping.nu  
 

Bron: De Tweede Verdieping. 
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Wijkagenten Wietse en Rick-Jan zijn bereik-
baar via 0900-8844 of via  
wijkagentbataunieuwegein@utrecht.politie.nl 

Het is weer de tijd dat de caravan of camper 
van stal wordt gehaald. En dat is ook weer 
de tijd dat bij de wijkagent en bij Stadstoe-
zicht de telefoontjes komen: “Hoe lang mag 
een caravan in de straat staan?” Natuurlijk 
weet de beller het antwoord zelf wel. Dan 
komt de klacht: “Een straatgenoot heeft een 
grote caravan en die staat er al een week!” 
De wedervraag: “Is deze caravan mooier dan 
die van uzelf?” wordt niet altijd gewaardeerd. 
De ergernis voor velen is dat er onvoldoende 

Zomercursus Christendom 
Deze zomer hebt u de unieke gelegen-
heid om in Nieuwegein (hernieuwd) 
kennis te maken met kerk, Bijbel en 
geloof. Als u niet veel weet van de kerk, 
maar openstaat voor wat mensen bele-
ven aan het christelijk geloof of graag 
andere mensen leert kennen, bent u van 
harte welkom. 

De Voorleesbrigade 
In de maand juni is er iedere woensdag 
om 15.00 uur voorlezen voor kinderen op 
het Buurtplein. Komt u ook eens luisteren 
met uw kind(eren)?   
Voorlezen heeft  veel voordelen. Het vergroot 
de woordenschat van kinderen, stimuleert 
hun verbeeldingskracht en helpt hen te leren 
luisteren en zich te concentreren. Maar voor-
lezen is natuurlijk vooral ook erg gezellig.   

Voorlezende vader.    

mailto:nieuwegeindepartner@gmail.com
mailto:j.j.haalboom@planet.nl
http://www.detweedeverdieping.nl
mailto:w.moonen@detweedeverdieping.nu
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Wijkchallenge 
In de ‘Wijkchallenge Nieuwegein’ gaan 
inwoners van 30 tot en met 55 jaar de uit-
daging aan om in beweging te komen in 
hun eigen wijk. Dit kan als individu, duo, 
groep of (wijk)team. In de Challenge wor-
den de deelnemers in contact gebracht 
met sportaanbieders uit Nieuwegein.  
Een vader van twee deelnemertjes (6 t/m 12 
jaar) aan het naschools sportaanbod in de 
Waterlelie heeft aangegeven graag iets ver-
gelijkbaars te organiseren voor de ouders en 
andere buurtbewoners. Deze initiatiefnemer 
zou wekelijks minimaal een uur willen spor-
ten in sporthal de Waterlelie. Zijn wens is om 
bijvoorbeeld per drie weken van sport te wis-
selen zodat er verschillende sporten gedaan 
kunnen worden zoals basketbal, volleybal, 
voetbal, hockey etc. Dit in overleg met de 
groep deelnemers. Er zijn al vijf geïnteres-
seerden. Wilt u ook meedoen? Al in de voor-
bereidingen kunt u aangeven welke sporten 
uw voorkeur hebben.  

Vacature bestuurslid Bouwgein  

De vrijwilligers van Bouwgein zoeken:  

een collega-bestuurslid   

Vindt u het leuk om bestuurlijk werk te doen 
in een gezellig vrijwilligersteam? In een unie-
ke omgeving, waar veel mogelijk is? Voor 
een organisatie die veel betekent voor bewo-
ners in Nieuwegein Noord? Wilt u wel 
wat van uw tijd vrijmaken voor Bouw-
gein? In overleg met u stemmen wij 
graag af wat het best bij u past. 
 

Mailt u snel naar info@bouwgein.nl   
Meer informatie vindt u op 
www.bouwgein.nl bij Vacatures.  

Een delegatie van het vorig jaar opge-
richte buurtinitiatief De Weides 
(speelvoorziening Hooiersweide, Karn-
weide, Mennersweide) maakte een con-
ceptplan en presenteerde dat tijdens de 
laatste vergadering van het Wijknetwerk 
Batau-Noord. Het plan beschrijft in stap-
pen hoe met elkaar de verouderde speel- 
en groenvoorziening aangepast kan wor-
den aan de huidige wensen van de om-
wonenden. Het plan werd enthousiast en 
belangstellend ontvangen door de aan-
wezigen. 

De resultaten 
van de en-
quête onder 
de buurtbe-
woners vorig 
jaar laten 
zien dat ou-
ders en kin-
deren blij zijn 
met een 
voorziening 
dicht bij huis, 
maar behoef-

te hebben aan meer en andere, meer uitda-
gende, speelvoorzieningen. De initiatiefne-
mers denken dat er goede kansen zijn om 
de speel- en groenvoorziening aantrekkelij-
ker te maken door de keuze voor natuurlijk 

Spelen in een natuurlijke speelomgeving 
Buurtinitiatief De Weides 
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Adverteren in deze krant ? 

Wilt u ook adverteren in de wijkkrant?  
Uw boodschap bij 3300 huishoudens in  
Batau-Noord? Voor informatie over mogelijk-
heden en prijzen 06-23 00 93 27 of  
wijkkrantbataunoord@live.nl 

Berichtgeving  
Door middel van flyers en Facebook (Batau 
noord-onze wijk) houden wij u op de hoogte 
van het buurtinitiatief. Voor meer informatie of 
aanmelden mailt u naar   
buurtinitiatief.deweides@gmail.com.  
U mag ook even aankloppen bij Sabine Agter-
berg, Karnweide 19 en Marloes Bos, Ploe-
gersweide 5.  

Door Yvonne van Batenburg,   
Buurtinitiatief De Weides/bewoonster.  

speelmateriaal en het aanpassen van wat 
onhandige en niet aantrekkelijke plantvak-
ken. Wij worden gesteund door professionals 
zowel in de initiatiefgroep als van de ge-
meente (EigenWijks). Wij zijn met de ge-
meente in overleg over de verdere uitwer-
king, benodigdheden en financiële middelen, 
waaronder crowdfunding.  
 

Aan de slag op Burendag  
Heel graag willen wij een eerste resultaat 
bereiken op Burendag (24 september) door 
de transformatie van een verwaarloosd en 
rommelige groenvak tot aantrekkelijk natuur-
lijk speelgedeelte. Met een gezamenlijke 
inspanning van onze buurtbewoners moet 
dat kunnen lukken! Wij willen u uitnodigen 
om met ons mee te denken en te helpen. De 
initiatiefgroep gaat graag op het speelplein 
met omwonenden en betrokkenen in gesprek 
om tot een natuurlijke speelse invulling te 
komen van het hele pleintje. Het lijkt ons erg 
leuk om dat samen met buurtbewoners, en 
zeker samen met de kinderen te doen. Dat 
maakt het dan echt ONS pleintje, waar we 
samen van kunnen genieten en voor zorgen.  

Zomerfeest bij Bouwgein 

Zaterdag 2 juli is Bouwgein voor het laatst 
open voor de zomervakantie. Het seizoen 
wordt afgesloten met een spetterend zomer-
feest. Op het buitenterrein staan allerlei spel-
letjes in het teken van water klaar. Binnen 
kunnen naar hartenlust zomerknutsels wor-
den gemaakt. Voor de allerkleinsten worden, 
speciaal voor hun leeftijd, aparte activiteiten 
georganiseerd. Koffie/thee en iets lekkers zijn 
voor kleine prijsjes verkrijgbaar. 

Een voorbeeld van een  
natuurlijke speelvoorziening. 

Verwaarloosd groenvak. In het plan van de initi-
atiefgroep blijven de twee bomen staan maar 
wordt het vak aangepast tot natuurlijke speel-
voorziening.  

Zaterdag 2 juli 13.00-16.00 uur.  

Voor alle gezinnen met kinderen in de 
leeftijd van 0-12 jaar. 

Gratis entree, inschrijven niet nodig. 

Nieuws van Sport ID 
Swingende zomeravond 
Zin in een swingende zomeravond in uw 

buurt? Op woensdag 3 
augustus organiseren 
wij de “Swingende Zo-
meravond” in Buurt-
plein Batau. In zomerse 
sferen kunt u samen 
genieten van muziek, 
een hapje en  drankje 
en verschillende dans-
workshops. De avond 
begint om 19.00 uur en 
eindigt rond 21.15 uur. 
U bent van harte wel-
kom. Toegang gratis.  

De Swingende Zomeravond wordt georgani-
seerd door SportID Nieuwegein en MOvactor 
in samenwerking met Dansfabriek, 
Hans4Dans en FAIR’S. Wij zorgen ervoor 
dat het een heerlijke avond wordt. Aanmel-
den is niet verplicht maar stellen wij wel erg 
op prijs om in te schatten hoeveel aanwezi-
gen er zullen zijn.   ‘Eet je mee’ ? Vooraf-
gaand kunt u eventueel mee-eten bij ‘Eet je 
mee’. De maaltijd wordt rond 17.30 uur ge-
serveerd en kost € 6,95 per persoon.  Aan-
melden voor  ‘Eet je mee’ kan bij het Buurt-
plein via 030-6008834 of loopt u even binnen 
bij de Dukatenburg 1.  

Voor meer informatie 
over,  of aanmelden voor, 
deze activiteiten van Sport 
ID kunt u contact opne-
men met de Buurtsport-
coach voor  Batau:  
Dennis Boele 
d.boele@merwestein.nl  
030-6004267. 

Veilig Sterker  
‘Veilig Sterker’ is een leuk, gevarieerd 
beweegprogramma voor ouderen die zich 
kwetsbaar voelen in hun bewegen en hun 
veiligheid. Het programma duurt 12 we-
ken en is er op gericht u sterker te maken 
door fitness, gymnastiek, valpreventie en 
zelfverdediging. Als deelnemer krijgt u 
bovendien tips en trucs om u zelfverze-
kerder en veilig te leren voelen.  
Vanaf 19 september is 
‘Veilig Sterker’ wekelijks 
op maandag en woensdag 
van 16.00-17.00 uur op de 
locatie van het ROC Veiligheid 
& Defensiecollege aan de Das-
seweide 3. De beweegac-
tiviteiten worden bege-
leid door My Medical 
Centre en docenten van 
het ROC. De wijkagenten van Batau leveren 
eveneens een actieve bijdrage. De kosten 
voor het gehele programma bedragen 
slechts € 35,=. De eerste vijf deelnemers 
hebben zich al aangemeld. U hoeft niet per-
sé 55+ te zijn om mee te mogen doen.!  

mailto:info@bouwgein.nl
http://www.bouwgein.nl
mailto:buurtinitiatief.deweides@gmail.com.
mailto:d.boele@merwestein.nl


Zoals u wel gemerkt heeft zijn de plannen 
voor de herontwikkeling van het winkelcen-
trum voorlopig niet doorgegaan. De economie 
is de laatste vijf jaar drastisch veranderd en 
de winkeliers en de Vereniging van Eigenaren 
vinden zo’n groot plan op dit moment niet 
haalbaar. De besturen van winkeliersvereni-
ging en VvE zijn het er wel over eens dat de 
twee supermarkten aan vergroting toe zijn. 
Hier wordt nu volop over onderhandeld met 
eigenaren en huurders in samenwerking met 
de Gemeente. Het is heel belangrijk dat de 
twee ankers van het winkelcentrum “Lidl aan 
de ene kant en AH aan de andere kant” intact 
blijven. Hoe dat vorm gegeven moet worden 
is een grote uitdaging.  
 

Parkeerbeleid  
Aan het parkeerbeleid is het laatste jaar hard 
gewerkt met als resultaat dat u vanaf 13.00 

Geen krant gehad? Bel 030-60 54008 

Eindredactie en vormgeving 
Olga Hansen - Team Woord op Maat,  
                                         Nieuwegein 
Druk/repro 
Centrum Drukwerk, Utrecht 
 
Informatie/reacties wijkkrant: 
Telefoon: 06-23 00 93 27 
E-mail:     wijkkrantbataunoord@live.nl 
 
Volgende wijkkrant: september 2016 

Uiterste datum kopij: 6 september 2016 

Colofon 
 

Deze wijkkrant is een uitgave van:  

Wijknetwerk Batau-Noord 
p/a Vogelaarsweide 12 
3437 DE Nieuwegein 
Telefoon: 06-29 00 66 33 
E-mail:     wnwbataunoord@live.nl 
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Disclaimer  
De redactie van Wijkkrant Batau-Noord kan niet 
verantwoordelijk worden gehouden voor tekst en 
informatie die door derden is aangeleverd. Zij streeft 
evenwel uiterste zorgvuldigheid na bij het beoorde-
len en hanteren van tekst, informatie en bronnen. 

me op de ‘sociale’ the-
ma’s. Daarbij signaleer 
ik ook met professio-
nals, die werkzaam zijn 
in de wijk, (collectieve) 
signalen op het terrein 
van welzijn en zorg in de wijk, zodat we daar 
samen mee aan de slag kunnen. Hebben 
jullie vragen of ideeën, bel of mail me gerust. 
En dan ontmoet ik jullie graag een keertje in 
de wijk!   
 

Door Cecile Custers 
c.custers@nieuwegein.nl  |  030-607 1801 

Dag wijkbewoners van Batau-Noord! Graag 
stel ik mij even voor. Ik ben Cecile Custers. 
Ik neem de rol van Els Reinking over als 
sociaal programmeur in Batau. Dat bete-
kent dat jullie met vragen of ideeën voor en 
over de wijk bij mij terecht kunnen. Bijvoor-
beeld een initiatief om jullie buurt te verbe-
teren of om mensen meer met elkaar in 
contact te brengen. Ik kan daarbij begelei-
den door de gemeentelijke organisatie, in 
contact brengen met andere initiatieven of 
organisaties in Nieuwegein, helpen bij het 
zoeken naar financiering zoals via 
crowdfunding of andere tips, ideeën en con-
tacten geven. Meer informatie is te vinden 
op de website www.EigenWijks.nu. Daar is 
te zien welke initiatieven er al zijn in Nieu-
wegein. Je kunt er ook je eigen initiatief of 
activiteit op de kaart zetten.  
In Batau werk ik o.a. samen met mijn colle-
ga wijkmanager Ed Roelofs. Hij houdt zich 
bezig met leefbaarheid en veiligheid, ik richt 

‘Even voorstellen…’  Cecile Custers  
 Sociaal programmeur Batau-Noord  

Bel de Servicelijn 14 030  over: 

Losse tegels, slecht onderhoud, kapotte 
speeltoestellen, ‘groen’-problemen, 

 gevaarlijke situaties etc. in de openbare 
ruimte in de wijk. 

 

uur de auto ook op de laad- en losplaatsen 
naast Koppig Mode en achter de Lidl mag  
parkeren. Dit is met name voor mindervali-
den een voordeel. Zij kunnen nu dichterbij 
parkeren. Het verbaliseren is hierdoor ook 
een stuk minder geworden. Uiteraard moet 
u wel rekening houden met de toegestane 
parkeertijden.  
Wij zijn erg blij met de nieuwe kaaswinkel 
van Kees Oomen en de nieuwe bakker Van 
der Grijn. De bakker was een enorm gemis 
tijdens de feestdagen in december 2015.   
 

Muntplein-app  
De winkeliersvereniging is erg trots op de 
nieuwe Muntplein-app. Hier staan alle win-
kels in. Zo wordt u goed op de hoogte ge-
houden van de wekelijkse aanbiedingen. 
De app is nog maar net van start, maar 
wordt al flink gedownload. De ondernemers 
zijn er erg blij mee, de reacties van de ge-
bruikers zijn top.   
 

Laatste nieuws  
Per 1 juni is de naam van ons winkelcen-
trum van ‘De Batau’ gewijzigd in 
‘Winkelcentrum Muntplein’. In de volgende 
wijkkrant hopen wij u onze nieuwe adver-
tentie te presenteren.   
 

Hans Schenk,  
Voorzitter Winkeliersvereniging Muntplein. 
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Muntplein-nieuws 

Het ooievaarsnest (vervolg) 

De ooievaars trokken veel belangstellenden. 
Op Facebook (Batau Noord-onze wijk) was 
het een actueel onderwerp. We hielden alle-
maal nauwlettend in de gaten of er al eieren 
waren, of er gebroed werd, en het allerspan-
nendst, of er daadwerkelijk jongen kwamen. 
Helaas is het nu al een tijd erg stil op het 
nest. De ooievaars lijken het verlaten te heb-
ben. Waarom is niet duidelijk. Mocht u er een 
idee over hebben, laat het weten via onze 
Facebookpagina. In ieder geval zijn de ooie-
vaars volgend jaar weer van harte welkom. 

Tekst en foto:  René Hansen, 
Voorzitter Wijknetwerk Batau-Noord 

mailto:c.custers@nieuwegein.nl
http://www.EigenWijks.nu

