
Sommige plantvakken zijn niet meer te her-
stellen. Zo’n stuk wordt dan helemaal leeg-
gehaald, voorzien van nieuwe grond en op-
nieuw beplant. Meestal wordt dit via een 
buurtbericht aan de direct omwonenden me-
degedeeld, maar er gaat wel eens iets mis in 
de planning en/of de communicatie.  

Als Team groen-grijs-blauw zijn wij in over-
leg met de gemeente om hier verbetering in 
aan te brengen. Groen-grijs-blauw wil direct 
door de gemeente van deze planning op de 
hoogte gehouden worden, ook als het werk 
gereed is. Wij kunnen dan heel gericht na-
gaan of alles volgens afspraak is uitgevoerd.  

Voorwoord 
 

Dit is al weer de laatste editie van de 

wijkkrant van 2019. het decembernum-

mer dus. December, in de volksmond 

wintermaand, donkeremaand of kerst-

maand genoemd (persoonlijk zou ik het inmiddels de 

gourmetmaand willen noemen) nodigt jaarlijks uit tot 

een terugblik op het onderhavige jaar en een vooruit-

kijken naar het komende. Ook onze wijkagent, én ‘de 

voorzitter van het Muntplein’, dachten er zo over en 

leverden beiden weer, op de hun eigen herkenbare 

wijze, een bijdrage aan deze editie. 

Naast hen waren er gelukkig nog meer amateur-

redacteuren onder u die mee wilden schrijven al dan 

niet tekenen aan deze laatste wijkkrant van, voor en 

door de bewoners. Als redactie ben ik u allen zeer 

erkentelijk voor deze en alle eerdere inspanningen die 

u dit jaar voor ‘onze’ wijkkrant wilde doen. Daarom 

maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u daar-

voor nu eens flink te bedanken! 

En wilt u ook eens meeschrijven? Be my guest en stuur 

een mail naar wijkkrantbataunoord@live.nl 
 

Olga Hansen | (Eind)redactie/vormgeving. 
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Anna van Rijnpenning voor Mila Flos 

Kinderkleding  
ruilen bij Krijg de 
Kleertjes. 
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Tijdens de vergadering van het wijknetwerk 
op 1 oktober jl. meldde zich een bijzondere 
bezoeker. Het was burgemeester F. Back-
huijs en hij was op zoek naar mevrouw Mila 
Flos. Hij wilde haar graag ontmoeten om 
haar de Anna van Rijnpenning uit te reiken, 
het gemeentelijk blijk van grote waardering 
voor de vele werkzaamheden die Mila Flos 
stilletjesweg voor de gemeenschap uitvoert.  

WAARDERING VOOR JARENLANG  
VRIJWILLIGERSWERK 
De burgemeester memoreerde dat Mila ja-
renlang gemeenschappelijke maaltijden in 
buurthuis Galecop heeft verzorgd; een dank-
baar ontmoetingspunt voor ouderen. Ze is 
betrokken bij het huiskamerproject in Batau-
Noord, verzorgt de plantenbakken van win-
kelcentrum Muntplein, verspreidt de wijk-
krant van ons wijknetwerk, raapt de rommel 
op van straten en parken die menigeen daar 
zo onachtzaam neergooit, meldt zaken die 
niet in orde zijn, of gevaar opleveren voor 
passanten. Ook voor onze eigen vergaderin-
gen verzorgt zij de onmisbare koffie. En dat 
alles (en meer) al vele jaren lang. 

Bewoonster Mila Flos is een zeer actieve vrijwilligster. Al jarenlang zet zij zich in voor onze 

wijk Batau-Noord, maar ook daarbuiten. Haar inspanningen voor de gemeenschap zijn niet 

onopgemerkt gebleven. Op 1 oktober jl. ontving zij uit handen van Burgemeester Frans  

Backhuijs de Anna van Rijnpenning. 

Tweede Wereld-
oorlog in Jutphaas 
en Vreeswijk. 
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BUBBELS EN TAART 
De komst van de burgemeester was niet 
voor iedereen een verrassing, want na de 
bloemen en de felicitaties waren er bubbels 
en taart. Daarna ging de burgemeester zijns 
weegs, een nogal verbouwereerde Mila Flos 
achterlatend. De vergadering werd hervat. 

Door: Heleen Buwalda | Wijknetwerk Batau-Noord. 
Foto: Kees van der Meer | Fototeam KenM. 

Burgemeester Frans Backhuijs overhandigt Mila 

Flos de Anna van Rijnpenning. “Ze heeft hem meer 

dan verdiend”, aldus de burgemeester.  

Groot onderhoud plantvakken in de wijk 
 
 

De groenstrook aan de Heemraadsweide ter hoogte 

van de Ringslangweide is eind november leegge-

haald en opnieuw ingeplant. 

 

Door: Jos Eras | Team Groen-grijs-blauw (wijknetwerk). 

De gemeente heeft door een extern bureau de status van al het groen in onze wijk laten 
opnemen. Daarvan is een kaart gemaakt. Aan de hand van deze kaart vindt nu groot  
onderhoud in de wijk plaats. 

Heeft u zin in  een 

nieuwjaarsborrel? 

Kom dan gezellig  

10 januari van 16.30 tot 18.30 uur 

naar Buurtplein Batau!  

Wij zorgen voor de drankjes, wilt u 

dan voor lekkere hapjes zorgen?  

Dan wordt het een verrassende en 

gezellige borrel. 

We zien jullie graag dan!  

Groetjes van  

Irene, Gerda, Anneke en Anja.  

Dukatenburg 1, Nieuwegein. 

Het huis aan huisblad van WIJKNETWERK BATAU-NOORD 

 De mensen van Wijknetwerk Batau-Noord en 

de wijkkrant wensen u: 

Gezellige Kerstdagen,  
een fijne  mens- en diervriendelijke  

Jaarwisseling  en een  plezierig  
en gezond 2020.

mailto:wijkkrantbataunoord@live.nl


Van Duitse spionnen tot enorme stromen 
vluchtelingen, over vluchtende kinderen en 
bombardementen van strategische doelen. 
Een boek vol foto’s, korte verhalen en getui-
genissen.  
Woonde u toentertijd in Vreeswijk of Jut-
phaas en heeft u herinneringen uit die tijd 
en/of foto’s? Stuur dan een mail naar 
wo2innieuwegein@gmail.com   
of kijk op 
https://www.facebook.com/wo2innieuwegein 
 

Tekst en foto: Renée Blom. 

Afgelopen maart deden wij een oproep aan 

de wijkbewoners of zij geïnteresseerd waren in 

het beheren van een buurt AED.  
 

Inmiddels blijkt onze wijk al drie AED’s te 

hebben, die 24 uur per dag bereikbaar 

zijn. Daarnaast is bij een aantal winkels 

een AED tijdens de openingstijden be-

schikbaar. Hiermee heeft Batau-Noord 

een redelijke AED-dekking. Maar het kan 

natuurlijk altijd beter. Daarom zijn we 

nog steeds op zoek naar bewoners in de 

wijk die tijd en zin hebben om via de 

website BUURTAED.NL het initiatief te ne-

men voor extra AED’s. Het wijknetwerk 

zal ieder initiatief ondersteunen met een 

financiële bijdrage.   
 

Door: Kees Koot | vice-voorzitter wijknetwerk. 
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Van de Politie    Alweer december... 

Tweede Wereldoorlog in 

Nieuwegein 

Buurt AED’s  
Wijknetwerk ondersteunt 

Terugkijken op het afgelopen jaar? Of vooruitkijken naar het nieuwe? Wijkagent 
Wietse Hamming doet beide. Hij blikt terug op heel veel jaren bij de politie en voor-
uit naar de jaren dat hij  nog ‘mag’. Samen met de bewoners van de beide Batau’s 
maakt hij er graag nog iets leuks van. 

Wijkagent Wietse Hamming bellen of mailen? 

 0900-8844 of   wietse.hamming@politie.nl 

Een uitspraak 
van schrijver 
van talloze 
boeken over de 
Tweede We-
reldoorlog en 
tot voor kort 
inwoner van 
Nieuwegein,  
Ad van Liempt. 
Zijn uitspraak 
motiveert wijk-
bewoonster en 
schrijfster  
Renée Blom 

een boek samen te stellen waarin vele ge-
beurtenissen in de jaren 1940-1945 in  
Vreeswijk en Jutphaas worden vastlegt.  

 

 
Kinderopvang Kind & Co zorgt 
elke woensdagmiddag bij Bouw-
gein voor spektakel en speelple-
zier met het Activiteitenplein. Om 
13.30 uur start de gezelligheid en om 15.00 
uur begint de workshop. Kom ook! 
 

Voor de workshop (15.00 -16.00 uur) moet je 
je wel even aanmelden met een whats-  
appberichtje naar Serita via 06 411 488 38.  
Kinderen vanaf 7 jaar mogen zonder bege-
leiding komen, jongere kinderen komen met 
begeleiding. Voor de volwassenen is er kof-
fie/thee en ruimte voor gezellige kletspraat. 
Zien we jullie woensdag? 

Benieuwd wat er zoal te beleven valt? Kijk 
op de Facebookpagina of website van Bouw-
gein voor ons maandprogramma.  
En vergeet je niet aan te melden! 

Activiteitenplein Bouwgein 

  SERVICE LIJ N 14 0 3 0  

of de app B U I T E N  B E T E R  
voor uw melding over losse tegels, slecht 

onderhoud, kapotte speeltoestellen, 

‘groen’-problemen,  

onveilige situaties  e.d. in de wijk. 

Na zoveel jaren Batau, heb ik er een hele-
boel rimpels en grijze haren van. Dus wordt 
mij regelmatig gevraagd “Hoe lang moet je 
nog?” Mijn standaard-antwoord is dan: “Hoe 
lang MAG ik nog?”  

LACHRIMPELS VAN PLEZIER  
Mijn rimpels zijn lachrimpels van het plezier 
dat ik in mijn werk heb. Dat plezier komt door 
jullie, de wijkbewoners van ‘mijn wijken’. Zijn 
jullie allemaal even leuk en aardig? Zijn jullie 
allemaal zo braaf dat Sint of Kerstman ca-
deautjes te kort komen? Nee, natuurlijk niet 
en gelukkig niet.  

WERELD BEETJE MOOIER MAKEN 
Ik ben ooit bij de politie gegaan om midden 
tussen de mensen te staan en om mijn 
steentje bij te dragen, de wereld een beetje 
mooier te maken.  

bewoners. Helpen, meeleven, corrigeren, 
adviseren, het ondersteunen bij het zelf op-
lossen, de juiste hulp zoeken, samenwerken, 
samen met jullie een leuke wijk maken om in 
te wonen, te werken en te leven.  
Hoe lang mag ik nog? Ik hoop zo lang als 
jullie en ik met plezier samenleven, samen-
werken in het mooie Batau-Noord en het 
mooie Batau-Zuid.  
 

Tekst/foto: Wietse Hamming | Wijkagent Batau-

Noord en Batau-Zuid. 

EEN EINDELOZE RIJ 

Voorbeelden te over in Nieuwe-
gein. En zeker in Batau-Noord en 
Batau-Zuid: inbraken, aanrijdingen 
met gewonden, berovingen, zelfs 
een liquidatie, mensen in psycho-
se, slecht nieuws gesprekken, in-
brekers op heterdaad vangen, win-
keldieven aanpakken, dronken 
bestuurders, wietkwekerijen, bu-
renruzies, vechtpartijen, babbeltruc-
boevinnen oppakken, huiszoekingen, ver-
keerscontroles, nieuwe collega’s wegwijs 
maken, afscheid nemen van (veel) collega’s 
die met pensioen gaan, les geven op scho-
len, bewonersavonden, drugsdealers, zelf-
moord, eenzaamheid en de rij kan nog veel 
langer. Ik lees geen Telegraaf, ik kijk geen 
GTST of Flikken. Wat in werkelijkheid ge-
beurt, kunnen ze in de krant en op tv niet 
verzinnen. 

ECHT CONTACT HET BOEIENDST 

Het meest boeiende in mijn werk als wijk-
agent is het echte contact met jullie, de wijk-

Tijdens de donkere decembermaand lopen er soms vreemde 

snuiters rond en moet de politie geregeld in actie komen. 

“Iedere zichzelf respecterende gemeente 
zou een boek moeten hebben over haar 
geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog?” 

Cover van het boek van Renée 

Blom waarvoor zij uw foto’s en 

verhalen vraagt. 

mailto:wo2innieuwegein@gmail.com
https://www.facebook.com/wo2innieuwegein
mailto:wietse.hamming@politie.nl
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 Door: Bas van Overbeek  |  basvanoverbeek2002@gmail.com DE STRIP

  

Half oktober waren de eerste heftige vuur-
werkknallen alweer te horen in en rond de 
wijk. Voor veel bewoners een jaarlijks terug-
kerende ergernis. Een bericht hierover op de 
Facebookpagina ‘Batau Noord-onze wijk’ 
leidde tot veel reacties.  

VUURWERK VOOR ALLE DIEREN EEN KWELLING  

Het is bekend dat met name (huis)dieren erg 
veel last van het vuurwerk hebben. Ook jon-
ge kinderen blijken vaak geschrokken en 
angstig te reageren. Het afsteken van vuur-
werk lijkt elk jaar eerder plaats te vinden en 
de knallen worden steeds harder.  
 

HANDHAVEN LASTIG 

Navraag bij de politie leert ons dat handha-
ven één van de moeilijkste problemen is. 
Vaak bellen mensen dat er bij hen in de 
buurt veel afgestoken wordt, maar de daders 
zijn meestal gevlogen als onze plaatselijke 
hermandad arriveert. De politiek in Nieuwe-
gein heeft besloten vooralsnog vuurwerk 
tijdens de jaarwisseling niet te verbieden.  
 

REKENING HOUDEN MET ANDEREN 

Dat neemt niet weg dat het afsteken van 
vuurwerk voor 18.00 uur op 31 december en 
na 02.00 uur op 1 januari simpelweg verbo-
den is. Rest ons dus alleen om een beroep 
te doen op de vuurwerkafstekers om reke-
ning te houden met andere bewoners.  

ADVERTEREN  
in de wijkkrant kan al vanaf € 50,=  

informatie via:  

wijkkrantbataunoord@live.nl 

Onderhoud bospercelen Reinesteijnseweg 

BERICHT VAN TEVOREN 
De meeste nieuwe containers komen op de 
plek van de oude, sommige gaan naar een 
betere plek. Hier en daar komen er contai-
ners bij en een enkele wordt weggehaald en 
niet vervangen. Woont u in de buurt van een 
container die wordt verplaatst of wegge-
haald, dan krijgt u van tevoren bericht.  
 

VIND EEN CONTAINER VIA DE APP 
Tijdens de werkzaamheden kunt u even 
geen gebruik maken van de glas- en papier-
container. Via de RMN-app vindt u snel de 
dichtstbijzijnde andere containers. De app is 
gratis te downloaden via uw app-store. 
 

AFVAL SCHEIDEN HEEFT ZIN ! 
De inzameling van verpakkingsglas en oud 
papier levert veel waardevolle grondstoffen 
op en bespaart een massa natuurlijke grond-
stoffen, energie en CO2-uitstoot. Daarvoor 
moet het glas en papier wel gescheiden wor-
den. Als u het bij het restafval gooit, wordt 
het glas en papier 
verbrand en gaat 
het verloren. 
 

Bron: Gemeente 

Nieuwegein. 

Meepraten over dit of een ander  

onderwerp uit onze wijk?  

Batau Noord-onze wijk 

Vernieuwen glas- en  

papiercontainers 

U kon in de vorige wijkkrant lezen dat de bospercelen aan de Reijensteinseweg, 
aan de noordgrens van onze wijk, in slechte staat verkeerden. Drastische maatre-
gelen waren geboden. In oktober is het werk gestart en in januari gaan de nieuwe 
bomen erin. Hoe is de tussenstand? 

Zoals menigeen al wel gezien zal hebben is er hard gewerkt door groenonderhoud 
aan de diverse stukken bos langs de Reinesteijnseweg. De te kappen bomen zijn 
inmiddels verwijderd, op een paar stapels boomstammen na, die blijkbaar nog 
moeten worden weggehaald. Uiteraard is van zwaar materieel gebruik gemaakt en 
dat heeft z’n sporen nagelaten in het landschap. Men heeft wel geprobeerd de 
paden zoveel mogelijk intact te laten, maar het is nu modderig en het ziet er niet 
uit. Hoe nu verder? 
De stronken van de bomen moeten ook nog gerooid worden en wederom zijn daar 
grote machines voor nodig. Herstel van de paden heeft op dit moment dus geen 
zin. Nu eerst de stronken verwijderen en dan worden in de eerste drie weken van 
januari de nieuwe bomen geplant, met een grotere variatie aan gebiedseigen  
soorten. 
 

VOOR UW VRAGEN OVER DIT PROJECT:  samendoen@nieuwegein.nl | 030-60 71 252. 

Prachtige herfstkleuren aan de Reijnesteinseweg. Op de voor-
grond de sporen die het zware materieel heeft achtergelaten.  
 

Tekst en foto: Jos Eras | Team groen-grijs-blauw van  

Wijknetwerk Batau-Noord. 

Vroegtijdig vuurwerk  

Babbeltruc. 

De komende maanden vervangt de gemeen-
te de glas- en papiercontainers. Tijdens de 
werkzaamheden kunt u even geen gebruik 
maken van de container bij u in de buurt.  

De nieuwe glasbak-

ken hebben geluid-

demping en zijn dus 

een stuk stiller bij 

het inwerpen van 

het glas. Vooraf het 

glas wel altijd op 

kleur scheiden! 

 

Tot slot wil ik u de volgende reactie op  
Facebook niet onthouden:  
 

“Weet je dat ik eens aan zo'n jongetje vroeg 
of hij geen huisdier had? Hij zei dat hij daar-
om zijn vuurwerk bij ons afstak, omdat zijn 
hond bang was voor vuurwerk.....”  
 

”Hoe dring je door tot deze mensen?” 
 

Door: René Hansen | Wijknetwerk Batau-Noord 

Deze raamposter (A3) en sticker kunt u voor  

€ 1,95 bestellen via  

Dierenbescherming.nl/vuurwerk 

Vuurwerkoverlast en illegaal vuurwerk?   

Bel 0900-8844 of anoniem 0800-7000   

Bel bij vernieling of ongeval 112. 

mailto:basvanoverbeek2002@gmail.com
mailto:wijkkrantbataunoord@live.nl
mailto:samendoen@nieuwegein.nl


Colofon 
 

Deze wijkkrant is een uitgave van:  

Wijknetwerk Batau-Noord 
p/a Vogelaarsweide 12 
3437 DE Nieuwegein 
 

Vragen over het wijknetwerk: 
E-mail:     wnwbataunoord@live.nl 
Telefoon: 06-29 00 66 33 
 

Vragen over de wijkkrant en adverteren: 

E-mail:     wijkkrantbataunoord@live.nl 

Telefoon: 06-23 00 93 27 

 GEEN KRANT GEHAD? Bel 030-60 54008 

Eindredactie/vormgeving 
Team Woord op Maat, Nieuwegein | 06-23009327 
 

Druk/repro 
Centrum Drukwerk, Utrecht | 06-51543077 
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Uitgaven in maart, juni, september en december.  
Oplage 3.100 stuks. 
 

Volgende uitgave: MAART 2019 

Aanleveren kopij : voor 2 maart  

Via e-mail:  wijkkrantbataunoord@live.nl 

Disclaimer 
De redactie van Wijkkrant Batau-Noord kan kopij aanpas-
sen of inkorten om plaatsing mogelijk te maken. De re-
dactie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor 
door anderen verstrekte informatie. Deze informatie wordt 
echter uiterst zorgvuldig beoordeeld. Kopij van Wijknet-
werk Batau-Noord, kopij uit de wijk en kopij specifiek voor 
de wijk heeft voorrang op kopij van overige partijen. 
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In deze laatste maand van het jaar staat ook Hans Schenk, voorzitter van de  
Winkeliersvereniging Muntplein, even stil bij wat er het afgelopen jaar zoal gebeurd is 
op en rond het winkelcentrum van Batau-Noord. Maar hij blikt ook vooruit. 

NIEUWS van het MUNTPLEIN 

Het is weer december. Het eerste waar ik 
dan aan denk is het verlies van Carel van 
Dijk, die ons altijd heeft bijgestaan. Tot zelfs 
in de nachtelijke uren liep hij een rondje over 
het Muntplein, waardoor het vandalisme in 
de hand werd gehouden. Ik wil dan ook 
langs deze weg nog een keer aangeven dat 
wij zo’n persoon nu echt missen. 

NIEUWE WINKELS 
De viswinkel is een mooie aanwinst voor ons 
winkelcentrum, zeker voor het compleet ma-
ken van de vers-straat. Er kwam ook een 
kapsalon bij en een telefoonwinkel, in een 
winkel die drie jaar leeg heeft gestaan.  

Tussen 16 december en 11 januari hebben 
we weer een kassabonnenactie, waarmee 
mooie prijzen te winnen zijn.  
Op zaterdag 18 januari houden we een Win-
tersportdag met leuke winterspelen, gezellige 
muziek, een hapje en drankje. Dan worden 
ook de winnaars van de kassabonactie be-
kend gemaakt. 
 

Door: Hans Schenk |  

Voorzitter Winkeliers-vereniging Muntplein. 

PUZZELEN OVER DE SUPERMARKTEN 
Er is nog wel een probleem bij de super-
markten. Albert Heijn is voor deze tijd 
merkbaar te klein om goed te functioneren 
en Lidl wil graag één grote complete winkel 
in plaats van een aparte supermarkt, non-
food winkel en magazijn. Wij zijn nog 
steeds aan het puzzelen hoe er ruimte voor 
deze winkels te realiseren valt. Ik kan u daar 
nog niet alles over zeggen, maar er zijn mo-
gelijkheden. Hierover hoop ik u het komende 
jaar meer te kunnen vertellen. We zijn in 
ieder geval blij dat het winkelcentrum geen 
leegstand heeft.   

LEUKE WINTERACTIVITEITEN 
In aanloop naar de feestdagen zal het win-
kelcentrum weer gezellig versierd zijn en 
worden leuke activiteiten georganiseerd. 

Kinderkleding ruilen 
Sinds oktober 2019 heeft Nieuwegein een kle-

dingruilpunt van KrijgdeKleertjes.nl  Hier kun je 

de te kleine kleding van je kinderen ruilen voor 

een maatje groter. Onder het genot van een 

kopje koffie of thee kun je elkaar ontmoeten 

en ondertussen nieuwe kleding uitzoeken! We 

hebben maat 50-128 op voorraad.  

Je bent van harte welkom!  

Op facebook.com/krijgdekleertjesnieuwegein 

vind je de actuele informatie. Je kunt ook 

mailen naar kdknieuwegein@gmail.com 

Namens het team,  groeten Marjolein Jonker. 

Namens alle winkeliers  

  wensen wij onze klanten alvast  

  fijne feestdagen en een  

gezond en gelukkig 2020.  

Bedankt voor uw klandizie, wij staan 

ook in het nieuwe jaar, weer graag 

voor u klaar! 

Krijg de kleertjes van 19.30-21.00 uur op Buurtplein 

Batau, Dukatenburg 1. Iedere 1 ste vrijdag van de 

maand (m.u.v. 24 januari en 1o februari a.s.). 

  

                          

 

 21-12 Kerstvakantie t/m 05-01-2020 

 28-12 Oud & Nieuwfeest Bouwgein 

 07-01 Wijkoverleg van het wijknetwerk*  

 10-01 Nieuwjaarsborrel Buurtplein 

 18-01 Wintersportdag op het Muntplein 

 24-01 Krijg de kleertjes - kledingruilbeurs 

 04-02 Wijkoverleg van het wijknetwerk*  

 07-02 Krijg de kleertjes - kledingruilbeurs 

 03-03 Wijkoverleg van het wijknetwerk*  

 22-02 Voorjaarsvakantie t/m 01-03 

 13/14-03 NL Doet  
  

    

*Wij vergaderen iedere 1ste dinsdag van de  

maand in Buurtplein Batau,  

Dukatenburg 1. Aanvang 20.00 uur. 
 

 

Uw agendapunten ook in de wijkkrant? 
 

WIJKKRANTBATAUNOORD@LIVE.NL 

Vergaderdata wijknetwerk 2020: 

7 januari - 4 februari  - 3 maart  
7 april - 12 mei - 2 juni - 7 juli 
25 augustus (wijkschouw) - 1 september 
6 oktober - 3 november - 1 december 

facebook.com/krijgdekleertjesnieuwegein
mailto:kdknieuwegein@gmail.com
mailto:WIJKKRANTBATAUNOORD@LIVE.NL

