
Voorwoord 

En zo zijn we alweer aan het einde 
van 2021 beland. Dit keer zal ik me 
niet wagen aan voorspellingen 
voor het komende jaar. Ik heb 
namelijk de wijkkrant van een jaar 
geleden erbij gepakt en zag dat 
geen enkele van mijn verwachtin-

gen is uitgekomen. In plaats van vooruit kijken, 
kijk ik dit keer naar het nu. 
 

Ik ben dankbaar voor de trouwe deelnemers 
aan het wijknetwerk die elke keer weer inlog-
den voor een overleg en, toen het eventjes 
mocht, ook weer gezellig aan tafel aanschoven 
in het Buurtplein. Ik ben dankbaar voor de pret-
tige samenwerking met de gemeente en de 
wijkagenten. Ik ben ook dankbaar voor de re-
dactie van de wijkkrant die er elke keer in slaagt 
om een informatieve krant samen te stellen. 
 

Ook in 2022 blijft het wijknetwerk zich inzetten 
voor de wijk. Samen maken we de wijk steeds 
een beetje mooier.  
 

Ik wens u warme feestdagen en een gezond en 
gelukkig 2022. 
 

Marloes Bos | Voorzitter Wijknetwerk Batau-Noord  
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Aanpassingen tegen hoge snelheid verkeer 

Op dinsdag 25 januari wordt de Verkiezings-
tour gestart op Buurtplein Batau. Debatleider 
René Hansen ondervraagt dan de lijsttrek-
kers van PVDA en VVD. De avond duurt van 
20.00-21.30 uur, waarna u bij een drankje 
met elkaar van gedachten kunt wisselen.  
Aanmelden voor de debatten kan in januari 
via de website www.detweedeverdieping.nu 
Op 14 maart wordt de tour afgesloten met 
een slotdebat met alle Nieuwegeinse politie-
ke partijen in theater De Kom. 
 

Wilt u vooraf al vragen indienen? Dat kan via 

wijkkrantbataunoord@live.nl Uw vragen wor-
den, indien mogelijk, in het programma van 
de avond verwerkt.    

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart organiseert bibliotheek de 
Tweede Verdieping een Verkiezingstour langs drie Buurtpleinen. Op ieder Buurtplein wor-
den Nieuwegeinse politici bevraagd over lokale thema’s en over hun verkiezingsprogram-
ma. Ook u kunt uw vragen komen stellen. 

Met Telraam het 
verkeer in je eigen 
straat tellen.  
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Kom lekker  
voetballen in de 
kerstvakantie 
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Om de maximum snelheid in de wijk meer 
onder controle te houden zijn er diverse 
ideeën. Eén daarvan is het aanbrengen van 
een ‘knip’ op de Batauweg. Deze belemme-
ring zou ter hoogte van de Nedereindseweg 
moeten komen. De bedoeling is dat de Ba-
tauweg, die ook een hoge verkeersdruk kent, 
op deze plek dan niet meer geschikt is voor 
doorgaand verkeer. In 2022 wordt hiertoe 
een pilot opgestart gevolgd door een partici-
patietraject waarbij de wijknetwerken en de 
winkeliers betrokken zullen zijn. 
Tevens wordt gedacht over het halteren van 
de bussen. Haltes worden dan zo geplaatst 
dat de bus op de weg stopt. Dit haalt de 
snelheid uit het overige verkeer.  

Meepraten tijdens Verkiezingsdebat op het Buurtplein 

Op de Heemraadsweide worden op zeer 
korte termijn de eerste aanpassingen uitge-
voerd om ook daar de snelheid van het ver-
keer af te remmen. Allereerst wordt de be-
bording aangepast. Dit moet voor de Kerst 

Op verscheidene plekken in de wijk wordt structureel te hard gereden. Met name op de 
Batauweg is de situatie verontrustend. Maar ook over de snelheden waarmee het verkeer 
op de Heemraadsweide rijdt wordt door omwonenden al jaren geklaagd.   

 

Het wijknetwerk overlegt, afhankelijk van de 
geldende coronamaatregelen, online of op 
Buurtplein Batau. Daarbij hanteren wij vanzelf-
sprekend de corona-basisregels. 

Wilt u deelnemen aan een overleg? Meld u van 
tevoren even aan via vzbataunoord@live.nl 
 

Data 2022 
11 januari * 8 maart * 19 april *  
7 juni * 5 juli (wijkschouw) * 6 sep-
tember * 18 oktober * 6 december 
 

Buurtplein Batau-Dukatenburg 1-Nieuwegein 

De kruising met de Nedereindseweg is de be-
oogde locatie voor de ‘knip’ in de Batauweg.  

BATAUWEG 

HEEMRAADSWEIDE 

gebeurd zijn. Vervolgens komen er 30 km 
markeringen op de weg. Er zijn ook plannen 
voor het aanbrengen van een extra, flauwe 
verkeersdrempel. Voor het echter zover is 
worden eerst de omwonenden geïnformeerd. 
 

René Hansen | Batau-Noord / wijknetwerk 

Foto met dank aan www.pen.nl  

Heeft u vragen of opmerkingen over dit  

onderwerp? Neem dan contact op  

met het wijknetwerk via  

wnwbataunoord@live.nl 

Debatleider René Hansen tijdens de bijeen-

komst in De Boogh voorafgaand aan de  

gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 

WIJ WENSEN U GEZELLIGE FEESTDAGEN  

EN EEN GEZOND,VEILIG EN  

INSPIREREND 2022 

 

WIJKNETWERK BATAU-NOORD  

EN REDACTIE WIJKKRANT 

http://www.detweedeverdieping.nu/
mailto:wijkkrantbataunoord@live.nl
mailto:vzbataunoord@live.nl
http://www.pen.nl
mailto:wnwbataunoord@live.nl
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Van de Politie  

De wijkagenten bellen of mailen?  

 0900-8844  

  wietse.hamming@politie.nl  

  janien.haars@politie.nl 
Wil jij meten hoeveel en welk verkeer er door jouw straat gaat? En hoe hard er wordt gere-
den? In onze woonstraten wordt dat doorgaans niet gemeten. Samen Meten Utrecht, een 

community platform voor inwoners, zoekt mensen in de provincie Utrecht, die vanuit huis, 
met een sensor aan het raam, verkeer willen gaan tellen.  

Gooi vuurwerk niet in water 

Als ouders wil je je kinderen beschermen. 
Eén van de mogelijkheden is om eens hun 
kamer of de schuur te controleren op vuur-
werk. Wanneer er vuurwerk wordt gevonden 
is de neiging van veel ouders om dat vuur-
werk in een emmer water onschadelijk te 
maken. Helaas! Dat was vroeger prima. Het 
vuurwerk van tegenwoordig bevat echter 
vaak flitspoeder. Het water wordt opgeno-
men door het karton in het vuurwerk. In com-
binatie met het flitspoeder vormt het een gas 
wat ontzettend brandbaar is en dus levens-
gevaarlijk. Er zijn zelfs soorten vuurwerk die 
met speciaal vervoer afgevoerd moeten wor-
den vanwege het gevaar.  
 

Toch de politie maar bellen 

Daarom is ons advies om bij aantreffen van 
vuurwerk toch maar de politie of de wijk-
agent te bellen om te overleggen hoe ermee 
omgegaan moet worden.  

Update Muntenbuurt 

SCHETS ZUIDELIJK DEEL  
U kunt nog reageren op de schets voor het 
zuidelijk deel van de buurt. Laat uw reactie 
achter op de digitale kaart op 
www.ikbennieuwegein.nl/muntenbuurt 
(reageer op het schetsontwerp). Of mail of  
bel projectleider Annemarij Swart via  
muntenbuurt@nieuwegein.nl of 06 -13491020. 
 

SCHETS NOORDELIJK DEEL  
Dit betreft winkelcentrum Muntplein en omge-
ving. In januari krijgen bewoners en onderne-
mers per post een uitnodiging om mee te den-
ken over de schets. Dat kan online, via de 
telefoon en hopelijk ook tijdens een bijeen-
komst. Woont u niet in de Muntenbuurt, maar 
komt u wel geregeld op het Muntplein? Dan 
kunt u in januari uw reactie achterlaten op 
www.ikbennieuwegein.nl/muntenbuurt  
 

Anita van Boxtel | Team Betere Buurten 

Tel het verkeer in uw straat met een Telraam 

Op veel bedrijfsauto’s zie je te-
genwoordig: ‘Collega’s gezocht’. 
Dat zouden we ook op politieau-
to’s kunnen zetten. Er zijn ge-
noeg vacatures. Dus zoek je een 
leuke baan of wil je een carrière 
switch maken: de politie is een prachtkans. 
Wat ons betreft het leukste werk van de 
wereld en je wordt er nog voor betaald ook. 
 

Dat er genoeg vacatures zijn merken wij in 
ons dagelijks werk. We willen als politie de 
incidenten snel afhandelen. De 112 meldin-
gen moeten we binnen 10 minuten zien te 
bereiken. Als wijkagenten werken wij nu 
vaak in die incident afhandeling. Dat bete-
kent dat we als wijkagenten creatief moe-
ten zijn om met melders uit de wijk binnen 
redelijke tijd contact te hebben. Soms lukt 
dat niet doordat we druk zijn met aanrijdin-
gen, diefstallen en zo voort. Daarvoor vra-
gen wij uw begrip. Duurt het toch te lang? 
Belt/mailt u dan een tweede keer. Een col-
lega uit het team kan dan in plaats van de 
wijkagent contact leggen. 
 

Janien Haars & Wietse Hamming |  

Wijkagenten Batau-Noord en -Zuid. 

Foto: Ton Minnen | Politie Midden Nederland. 

De sensor/verkeersteller heet een Telraam. 
Je bevestigt hem op de eerste verdieping 
aan een raam met uitzicht op de straat en de 
trottoirs. Via een wifi-verbinding telt het Tel-
raam (nu nog alleen bij daglicht) voorbijko-
mend verkeer en voetgangers. Ook worden 
snelheden gemeten. De resultaten geven 
inzicht in je woonomgeving en kunnen over-
heden en onderzoekers helpen bij hun inzicht 
in de relatie tussen verkeer en leefbaarheid. 

Collega’s gezocht 

Een vinger of oog minder 

Voor velen is het vuurwerkverbod een blijde 
boodschap, voor anderen een forse teleur-
stelling. Voor veel jongens is de verleiding 
toch nog te groot. De risico’s bij afsteken van 
illegaal vuurwerk zijn enorm. Met een paar 
vingers of een oog minder kun je wel verder 
leven. Het is alleen wat minder handig.  

Veel huidig vuurwerk steeds gevaarlijker 
Het kabinet heeft weer een vuurwerkverbod afgekondigd voor de jaarwisseling. In de daaraan 
voorafgaande weken zijn knallen en flitsen toch alweer dagelijkse kost. De mogelijkheden om 
aan (illegaal) vuurwerk te komen zijn legio. En in veel winkels ligt het gewoon in het schap. 

De schets voor het zuidelijke deel van de 
Muntenbuurt is af en gepresenteerd aan de 
bewoners. De schets voor het noordelijke 
deel wordt in januari gepresenteerd.  

Je zal dit maar op de slaapkamer vinden. 

Op de Dukatenburg deed Joke Koedijk mee 
aan de pilot van het project en ze is erg en-
thousiast. Haar meetgegevens heeft ze ge-
deeld met de verkeerskundige van de ge-
meente. 
 

De pilot was een succes. Daarom gaat Sa-
men Meten Utrecht in 2022 opschalen naar 
300 sensoren in de provincie Utrecht. Wil je 
daar ook aan meedoen? Kijk voor meer  
informatie en een aanmeldformulier op de 
website van Samen Meten Utrecht.  
 

Joke Koedijk | Batau-Noord / wijknetwerrk 

Foto met dank aan Telraam.net 
 WWW.SAMENMETENUTRECHT.NL/TELRAAM 

mailto:wietse.hamming@politie.nl
mailto:janien.haars@politie.nl
http://www.ikbennieuwegein.nl/muntenbuurt
mailto:muntenbuurt@nieuwegein.nl
http://www.ikbennieuwegein.nl/muntenbuurt
https://www.telraam.net/nl/self-measure
http://WWW.SAMENMETENUTRECHT.NL/TELRAAM
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Duurzame warmte in Batau-Noord 

ALLEEN NOG DUURZAME ENERGIE  
De meeste mensen weten het: de komende 
jaren stappen we over op een duurzame 
warmtebron om onze huizen te verwarmen. 
In het Nationaal Klimaatakkoord is afgespro-
ken dat we in 2050 alleen nog maar duurza-
me energie gebruiken. Daarnaast wil Neder-
land zo snel mogelijk stoppen met gebruik 
van Gronings aardgas.  
 

AANSLUITING OP WARMTENET EN ISOLEREN 

De gemeente Nieuwegein heeft hiervoor een 
eerste plan (Transitievisie Warmte 1.0) ge-
maakt. Daarin staat welk soort warmte voor 
iedere wijk het meest geschikt is. Omdat in 
Batau-Noord al veel huizen stadswarmte 

De afgelopen twee 
jaar hebben er door 
corona geen Fiets 
Rommelroutes plaats 
kunnen vinden. De 
Rommelroute is een 
succesvol evenement 
waar steeds meer be-
woners van onze wijk 
aan meededen. De 
organisatie bestond 
uit drie personen.  
Renée Blom: "In de organisatie is veel ver-
anderd. Dat wil zeggen dat iemand moest 
stoppen vanwege zijn gezondheid, de twee-
de vanwege een nieuwe baan en ik ga naar 
Limburg verhuizen. Willen we dat er weer 
een Fiets Rommelroute komt dan hoop ik dat 
er mensen zijn, die het stokje van ons over 
komen nemen." 
Wil je meer weten over wat er bij de organi-
satie komt kijken of wil je andere informatie? 
Mail dan naar reneeblom1@gmail.com 
 

Renée Blom | Organisatie Fiets-Rommelroute 

De komende jaren wordt op grote schaal de overstap gemaakt naar het gebruik van duur-
zame warmtebronnen. De gemeente Nieuwegein heeft uitgezocht welk soort warmte voor 

iedere wijk het meest geschikt is. Alvorens definitief wordt gekozen, zal zij eerst in gesprek 
gaan met de wijken. Wat betekent dat voor Batau-Noord?  

 

 

 

  

 

   

hebben, lijkt het aan-
sluiten van de andere 
huizen in de wijk op 
een (duurzaam) 
warmtenet en het 
isoleren van de hui-
zen de goedkoopste 
en beste oplossing. 
Dat betekent niet dat 
u geen keuze hebt, u 
kunt zelf ook voor 
een andere duurza-
me oplossing kiezen. 
Belangrijk is wel om 
te weten dat het 
aardgas in de (verre) 

toekomst een keer ophoudt.  
 

IN GESPREK MET DE WIJK 

Voordat er een definitieve keuze over de wijk 
gemaakt wordt, gaan we eerst uitgebreid met 
de buurt/wijk in gesprek. Die gesprekken 
vinden in het grootste deel van Batau-Noord 
pas plaats over een aantal jaar. Een deel van 
het Muntplein is daarop een uitzondering. 
Hier zijn al gesprekken gevoerd over het 
verduurzamen van de appartementen. Heeft 
u nu al vragen? Of misschien ideeën? 
Neemt u dan contact op met Jeroen Harren. 
 

Jeroen Harren | Strategisch Adviseur & Projectlei-

der Duurzaamheid | Gemeente Nieuwegein 

OPHALEN KERSTBOMEN OP 14 JANUARI 
 

RMN haalt uw gebruikte kerstboom op. Leg de 
boom voor 7.30 uur (zonder kluit, 
kruis of versiersels) op de plek 
waar u ook de kliko’s aanbiedt.  
Of bij hoogbouw bij de verza-
melcontainers.    

Fiets-Rommelroute 
Wie neemt het stokje over? 

Bijeenkomst duurzaam 

wonen in de wijk 

Jeroen Harren | j.harren@nieuwegein.nl | 030-752 4029 

 Informatie over de warmtetransitie: www.nieuwegein.nl/duurzaam/aardgasvrij 

Wijknetwerk Batau-Noord wil komend 

voorjaar een informatieve bijeenkomst 

organiseren over duurzaam wonen in de 

wijk. Heeft u nu al vragen of ideeën over 

dit onderwerp? Of wilt u meedenken? 

Wij zijn blij met uw input! Stuur ons een  

e-mail via  vzbataunoord@live.nl 

Wij zoeken een secretaris 

Servicelijn 14 030  

U kunt de Servicelijn bellen voor het  

melden van problemen in de wijk zoals: 

slecht onderhoud, ‘groen’-problemen,  

kapotte speeltoestellen, (zwerf)afval,  

onveilige situaties e.d. 

MELD OOK OVERVOLLE  

PRULLENBAKKEN/HONDENBAKKEN! 

Wilt u deze meldingen ter plaatse doen?  

Installeer op uw smartphone de app: 
 

Buiten Beter 

GPS bepaalt de plaats van uw 

melding en u kunt meteen  

een foto meesturen. 

Onze secretaris gaat het wijknetwerk verlaten. Dat vinden we ontzettend jam-
mer. We zoeken nu dus iemand die binnenkort zijn taken over wil nemen. 

Spreekt het je aan om samen met onze groep vrijwilligers onze woonomge-
ving leuk en leefbaar te houden en de brug tussen bewoners, gemeente en 
andere organisaties te zijn? Zou je daar wel enkele uren per week in willen 

investeren? Lees dan vooral verder! 

Naar wie zijn we op zoek? 

We zijn op zoek naar iemand die de gangba-
re secretariaatswerkzaamheden kan uitvoe-
ren. De spin in het wijknetwerk-web zeg 
maar. De financiën horen daar niet bij, daar 
hebben we een penningmeester voor. Je 
krijgt van het wijknetwerk een laptop tot je 
beschikking en een mobiele telefoon. Als 
secretaris ga je bovendien deel uitmaken 
van het stichtingsbestuur. Het is een pré als 
je in de wijk woont of deze goed kent. 
 

Hoeveel tijd ben je ermee kwijt?  
Het runnen van ons secretariaat neemt on-
geveer 4 á 5 uur per week in beslag. Daar-
naast overleggen we eens in de zes weken 
ongeveer twee uur. Afhankelijk van de gel-
dende coronamaatregelen is dat op Buurt-
plein Batau of online. Bij de overleggen zijn 
de wijknetwerkleden, vertegenwoordigers 
van de gemeente, wijkagenten en wijkwet-
houder aanwezig. Soms schuiven anderen 
aan om mee te komen praten of mensen die 
bijvoorbeeld een presentatie komen geven. 

Wie zijn wij? 

Stichting Wijknetwerk Batau-Noord wordt 
gevormd door een groep bewoners. We zet-
ten ons vrijwillig in voor onze woonomgeving 
en de leefbaarheid in de wijk. Het stichtings-
bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris 
en penningmeester. Onze lijnen met de ge-
meente, politie, woningcorporaties, winke-
liers en andere bij de wijk betrokken organi-
saties zijn kort en de drempel laag om met 
hen in gesprek te gaan. Voor de communica-
tie met de andere wijkbewoners hebben we 
de wijkkrant, facebookpagina en een website 
(deze laatste zijn we nog aan het opbou-
wen).  
 

Wil je meer weten? 

Wil je eerst eens met ons kennismaken en/of 
eens een overleg bijwonen? Heb je nog vra-
gen of opmerkingen? Wij nodigen je van 
harte uit om contact  met ons op te nemen 
via vzbataunoord@live.nl of telefonisch  
06-29 00 66 33. 
 

Stichting Wijknetwerk Batau-Noord. 

Om komend jaar weer een Rommelroute in 
onze wijk te kunnen houden, is de organisa-

tie hard op zoek naar nieuwe mensen.   

mailto:reneeblom1@gmail.com
mailto:vzbataunoord@live.nl
mailto:vzbataunoord@live.nl


Dank je wel Ron ! 

Colofon 
 

Deze wijkkrant is een uitgave van:  

Stichting 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 06-52 454 022 

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

Druk/repro 
Centrum Drukwerk, Utrecht | 06-51543077 

         4 

Uitgaven in maart, juni, september en december.  
Oplage 3.100 stuks. 
 

Volgende uitgave: MAART 2022 

Aanleveren kopij : voor 7 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 andere partijen. 
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DE NIEUWE WIJKKRANT DIGITAAL? 

MAIL NAAR: WIJKKRANTBATAUNOORD@LIVE.NL 

Buurtbrabbel 

Het Streetart proefproject voor de Munten-
buurt, waarover u in de wijkkrant van septem-
ber kon lezen, wacht nog op toestemming van 
de eigenaars van de elektriciteitskasten. Initia-
tiefneemster Joke Koedijk hoopt dat er in het 
voorjaar begonnen kan worden met het beschil-
deren. Wilt u ook meedoen? Heeft u ideeën?  
Mail naar: streetartmuntenbuurt@hotmail.com  

Sinds 2011 valt Wijkkrant Batau-Noord met gro-

te regelmaat bij u op de deurmat. Daarvoor kan 

het wijknetwerk gelukkig rekenen op een vast 

team bezorgers. Het in goede banen leiden van 

de  bezorging is al jaren in de vertrouwde han-

den van wijkbewoner Ron Blom. Helaas gaat 

Ron binnenkort Nieuwegein verlaten. Dit de-

cembernummer is dan ook de laatste wijkkrant 

die onder zijn leiding 

verspreid  wordt.  

“Ron heel hartelijk 

dank voor al je inspan-

ningen de afgelopen 

jaren en veel woonge-

not, samen met Renée, 

in het Limburgse”. 
 

Ron zelf is vooral de 

bezorgers dankbaar 

voor hun werk:  

“Ik hoefde maar te bellen en de bezorgers ston-

den weer klaar”. 
 

Wijknetwerk Batau-Noord en redactie wijkkrant 

Elke donderdagochtend tussen 9.00 en 
11.00 uur op Buurtplein Batau. Ontmoet an-
dere ouders met kinderen tot 4 
jaar. Deel samen ervaringen en 
vergroot je netwerk in de wijk.   
Ook voor aankomende ouders. 
Voor de kinderen is er speel-
goed aanwezig. 
Info: info@movactor.nl   

Kom lekker voetballen in de kerstvakantie!  

Wanneer, hoe laat, hoe duur? 
 Teams 6 t/m 12 jr: op 5 en 6 januari.  
Vanaf 9.30 uur. Kosten € 2,00 p.p. 
 

 Teams 12 t/m 15 jr en 16 t/m 18 jr: op 7 
januari. Vanaf 10.30 uur. Kosten € 2,00 p.p. 
 

 Teams 18+: 7 januari. Vanaf 18.30 uur. 
Kosten € 15,00 per team 
 

Coronamaatregelen 
Of het toernooi in januari door kan gaan 
hangt af van de dan geldende coronamaatre-
gelen. Als het gecanceld moet worden, pro-
beert Sport ID het naar een ander geschikt 
moment door te schuiven.  
 

Esther Jansen | Buurtsportcoach Batau | 

e.jansen@merwestein.nl |  06-29 11 23 67  

Streetart Muntenbuurt 
In de kerstvakantie organiseert Sport ID weer het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi in Sport- en 
Evenementencomplex Merwestein. Iedereen vanaf  6 jaar t/m 18+ kan op 5, 6 en 7 januari 
2022 meedoen. Heb je ook zin in een potje voetbal in de vakantie, stel dan een team van 4 
tot 6 spelers in jouw leeftijdscategorie samen en meld jullie snel aan. 

Voor AANMELDEN en alle INFORMATIE 

www.mijnsportid.nl/zoek-sportactiviteiten 

Voorlopig schetsontwerp voor de elektriciteits-
kast aan de Penningburg door Ton de Jager. 

Vier de winter  

op het Buurtplein 

Om samen met anderen de win-
ter-  en feestdagen te vieren stelde Mo-
vactor een gezellig programma samen. 

Kom  naar de feestelijke Kerstlunch op 
1ste Kerstdag of de Nieuwjaarsborrel op 
10 januari. Maar u kunt ook komen be-
wegen op kerstmuziek, meedoen met 
de kerstquiz, het kerstspel, de high tea of 
de gewone wekelijkse lunch.  
Voor sommige activiteiten moet u zich 
eerst even aanmelden.  
Wilt u meer weten? Loop even binnen 
op het Buurtplein, Dukatenburg 1 of bel 
Chantal Bos via 06-14 84 71 19. 
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