
Wijkkrant 

Voorwoord 

De lente is begonnen en dat is te 
merken. De eerste kuikens zijn 
gesignaleerd, de bomen beginnen 
blad te krijgen, de ooievaars bou-
wen hun nest weer op en de zon 
schijnt volop. Het kriebelt om 
lekker buiten te leven. En gelukkig 

mogen er weer activiteiten georganiseerd wor-
den en dat gebeurt ook volop.  
Zo gaat de  Geinexpress weer volop rijden, de 
fietsrommelroute en kleedjesmarkt worden na 
twee jaar afwezigheid weer gehouden, er zijn 
weer veel sportactiviteiten, er komt een wijkbij-
eenkomst/duurzaamheidsmarkt over het ver-
duurzamen van je woning en in het buurtplein 
kun je weer buurtbewoners ontmoeten en deel-
nemen aan activiteiten.  
De lente voelt ook altijd een beetje als het begin 
van iets nieuws en bij het wijknetwerk zijn we 
goed begonnen. We hebben namelijk niet één, 
maar twee nieuwe leden. Zowel een enthousias-
te notulist als secretaris gaan zich nu ook inzet-
ten voor de wijk. In de volgende wijkkrant zul-
len zij zich voorstellen.  
Ook nieuw, ons eigen Instagram account: 
wijknetwerkbataunoord  En als klap op de vuur-
pijl, onze kersverse flyer die u bij deze wijkkrant 
mee bezorgd krijgt en waarmee wij u graag 
informeren over wat het wijknetwerk is en doet.  
Ik wens u veel leesplezier.  
 

Marloes Bos | Voorzitter Wijknetwerk Batau-Noord  
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Maak kennis met Betere Buurten 

Naast de energieambassadeurs van Energie 

N zullen er ook kraampjes zijn waar u met uw 

specifieke vragen terecht kunt. Energie wordt 

duurder. Door diverse oorzaken dreigt bijvoor-

beeld de gasprijs naar extreme hoogte te 

stijgen. Dat, maar ook de kwaliteit van het 

milieu noopt de mens in te grijpen. Wij kunnen 

daar thuis veel aan doen, voor onze porte-

monnee, maar ook voor een gezonder en 

beter leven voor volgende generaties. Een 

avond voor nu maar ook zeker voor de toe-

komst. U bent op 10 mei van harte welkom op 

Buurtplein Batau waar vanaf 19.30 uur de 

koffie/thee voor u klaarstaat. 
 

René Hansen | wijknetwerk  

Als wijknetwerk organiseren wij op 10 mei a.s. een avond over energiebesparing. Mensen van 

Energie N, de Nieuwegeinse vrijwilligersorganisatie van het jaar 2021, komen ons alles vertellen 

over hoe we onze eigen woning op een verantwoorde manier kunnen verduurzamen . 

Van de Politie… 
Criminaliteit  om 
de hoek 
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Kleedjesmarkt 
Koningsdag krijgt 
vervolg 
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Elkaar bijpraten 

Projectleider Annemarij Swart en coördinator 
Mira Vendrig van Betere Buurten schuiven 
regelmatig aan bij de wijknetwerkoverleggen 
om de leden, allen wijkbewoners, steeds bij 
te praten over de ontwikkelingen in de Mun-
tenbuurt. Het wijknetwerk staat erg positief 
tegenover de initiatieven en verbeteringen in 
dit deel van de wijk.  

Voorzitter Marloes Bos: “Wij waren steeds 
weer verrast door de hoeveelheid en diversi-
teit aan activiteiten in de Muntenbuurt. Het 
werd tijd om niet alleen de direct omwonen-
den te informeren, maar ook om de rest van 
de wijk erbij te betrekken.”  
 

Informeren van de rest van de wijk 
Daarom dus de speciale bijlage bij deze wijk-
krant. Om u te informeren over het project 

In deze wijkkrant zit een special van het Betere Buurten project Muntenbuurt. De special is 
gemaakt in samenwerking met Wijknetwerk Batau-Noord. Beide partijen willen u graag la-
ten zien wat Betere Buurten doet, al gedaan heeft en allemaal nog gaat doen in de Munten-
buurt. Daarbij betrekken zij niet alleen de bewoners van de Muntenbuurt zelf, maar maken 
zij ook graag kennis met de andere bewoners van de wijk.  

Thema-avond ‘Verduurzaam uw woning’ 

Het wijknetwerk overlegt op Buurtplein Batau.  

Wilt u deelnemen aan een overleg? Meldt u 
dan eerst even aan via vzbataunoord@live.nl 
 

Data: 19 april * 7 juni * 5 juli (wijkschouw) * 6 
september * 18 oktober * 6 december 

Er komt dit jaar weer 
een Rommelroute in 
Batau-Noord. Na de 
oproep in de vorige 
wijkkrant hebben zich 
drie bewoners gemeld 
die de organisatie 
voorlopig op zich  
willen nemen.  
De rommelroute is  
zondag 3 juli van 11.00 
tot 16.00 uur. Bewoners die mee willen doen 
kunnen zich tot 1 juni aanmelden via  
rommelroutebatau-noord@outlook.nl  

Doorstart Fiets-Rommelroute 

Muntenbuurt en 
alle initiatieven 
waar u bij aan 
kunt haken en 
van kunt genie-
ten.   
 

Goed idee? 

En heeft u een 
goed idee voor 
de Munten-
buurt? Belt of 
mailt u dan 
gerust Anne-
marij of Mira. Hun con-
tactgegevens staan in de special. Meer infor-
matie, evenals de plannen en de schetsont-
werpen voor de Muntenbuurt vindt u op de 
website:  
www.ikbennieuwegein.nl/Muntenbuurt  

Lees verder op pagina 3 

Wanneer:  10 mei 2022  |  19.30/20.00 uur 

Waar: Buurtplein Batau 

Informatie: wnwbataunoord@live.nl 

https://www.instagram.com/wijknetwerkbataunoord/
mailto:vzbataunoord@live.nl
mailto:rommelroutebatau-noord@outlook.nl
http://www.ikbennieuwegein.nl/Muntenbuurt
mailto:wnwbataunoord@live.nl
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Van de Politie  

De wijkagenten bellen of mailen?  

 0900-8844  | 0800-7000 (Anoniem) 

  wietse.hamming@politie.nl  

  janien.haars@politie.nl 

Of zie je verdachte situaties waarvan je het 
gevoel hebt dat er iets niet klopt? Bel de 
politie op nummer: 0900-8844. Anoniem 
bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 
0800-7000. 
 

Janien Haars & Wietse Hamming  

Wijkagenten Batau 

Atletiekvereniging Atverni start woens-
dag 23 maart een cursus hardlopen. 
Wilt u op de juiste manier leren hardlo-
pen? Of wilt u na een blessure of pauze 
het hardlopen weer oppakken? Onder 
professionele begeleiding en met aan-
dacht voor looptechniek en blessurepre-
ventie werkt u toe naar uw eerste loop 
of een afstand van 3 tot 5 kilometer.  
De cursus bestaat uit 10 trainingen op 
woensdagavond en zondagochtend.  

Bouwgein activiteitenplein voor kinderen 

 

 

 

  

 

   

Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen op Bouwgein 

meedoen aan leuke creatieve activiteiten. De 

ene keer is dat op woensdagmiddag, de andere 

keer op zaterdagmiddag. We gaan o.a. tekenen 

en schilderen, met papier en hout werken, 

maar ook spellen, cadeautjes, boekjes en ro-

bots maken. Kijk even op de website 

www.bouwgein.nl voor de andere activiteiten 

en hoe laat ze beginnen.  

Het is fijn als je je eerst even met een  mailtje 

aanmeldt via anneke@bouwgein.nl maar je 

mag ook zo binnenlopen.   

Herken jij dat? 

De kapper waar je nooit terecht kunt voor 
een afspraak… Die winkel om de hoek waar 
nooit klanten komen… De huurder die grote 
bedragen alleen contant wil betalen… Een 
buurman die altijd afgeplakte ramen heeft…
Je zus die een persoonsgebonden budget 
(PGB) heeft, maar geen zorg krijgt…. 
 

Voel jij je veilig? 

Dit zijn verdachte situaties die te maken kun-
nen hebben met georganiseerde criminali-
teit. Ook jij kunt daar bewust of onbewust 
mee in aanraking komen. Criminelen hebben 
namelijk andere mensen nodig om hun acti-
viteiten uit te kunnen voeren. Zij verdienen 
veel geld op een oneerlijke manier. Onze 
samenleving wordt door deze georganiseer-
de criminaliteit verzwakt. Dit heet ondermij-
ning of ondermijnende criminaliteit. Als bur-
ger voel je je daardoor niet veilig meer. 
 

Wat kun jij doen? 

De criminele activiteiten vinden stiekem 
plaats. Het duurt soms lang, voordat dit 
wordt ontdekt. Daarom is ook jouw hulp heel 
hard nodig. Heb je het vermoeden dat een 
crimineel zaken met je wil doen?  

Georganiseerde criminaliteit soms dicht in de buurt 
Georganiseerde criminaliteit bestaat gewoon om ons heen. Er wordt veel geld mee verdiend, 
ten koste van de samenleving. Het vindt plaats onder de dekmantel van alledaagse situaties.  
Toch zijn er vaak zichtbare signalen.  

Start met hardlopen  

Servicelijn 14 030  

Bel de Servicelijn voor het  

melden van problemen in de wijk zoals: 

slecht onderhoud, groen-problemen,  

kapotte speeltoestellen, (zwerf)afval,  

onveilige situaties, overvolle  

prullenbakken/hondenbakken e.d. 

Deze meldingen ter plaatse doen?  

Installeer op je smartphone de app: 
 

Buiten Beter 

GPS bepaalt de plaats van je 

melding en je kunt meteen  

een foto meesturen. 

Achter de afgeplakte ramen kan een illegale 

wietkwekerij schuil gaan.  

De Gein Express bestaat deze maand 10 
jaar. Ad Visschers en Harry Rietveld zijn de 
oprichters. De Gein Express verzorgt zeven 
dagen per week iedere dag een leuk uitje 
door heel Nederland. Iedere maand wordt 
een nieuw gevarieerd programma gemaakt, 
zoals museumbezoek, bootreisjes, pannen-
koeken eten, rondritten, bezoeken aan  
steden e.d.  
Wilt u ook een keer mee met de Gein Ex-
press? Belt u dan met Gery Eikelboom via 
telefoonnummer 06-212 34 993. 

10 Jaar Gein Express 
De Gein Express verzorgt uitjes voor Nieu-
wegeinse ouderen. De eigen bus rijdt door 
heel Nederland om 55-plussers een leuke 
dag te bezorgen, sociale contacten op te 
laten doen en uit hun isolement te halen. 
Door de verruiming in de coronamaatregelen 
kan de bus eindelijk weer met volle bezetting 
op pad.  

Info/aanmelden:  startmethardlopen@atverni.nl 

Website:  www.atverni.nl 

 
Gein Express: 06 212 34 993 

mailto:wietse.hamming@politie.nl
mailto:janien.haars@politie.nl
http://www.bouwgein.nl
mailto:anneke@bouwgein.nl
mailto:startmethardlopen@atverni.nl
http://www.atverni.nl
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Verkeersveiligheid in de wijk 

Alle ideeën die wij als wijknetwerk hebben 
voorgelegd aan de gemeente, blijken van 
invloed te zijn op de dienstregeling van de 
lijnbussen. Het voorstel voor een extra over-
steekplaats of het voorrang geven van over-
stekende fietsers blijkt niet mogelijk. Dit be-
tekent dat op de Batauweg, Middenweide en 
Heemraadsweide geen wijzigingen in de 
huidige verkeerssituatie plaatsvinden.  

Samantha Vuijst en Astrid Lissenberg heb-
ben een steungroep opgericht voor mensen 
met fibromyalgie. Iedere vrijdagmiddag kun-
nen zij tussen 13.30 en 14.30 uur op Buurt-
plein Batau gezellig met elkaar komen klet-
sen, tips uitwisselen en meer inzicht krijgen 
in wat je met fibromyalgie allemaal nog wel 
kunt. 

Samantha en Astrid: “We zagen om ons 
heen signalen dat er behoefte was aan meer 
aandacht voor fibromyalgie. Daarom beslo-
ten wij een steungroep op te richten. We zijn 
op vrijdag 4 maart van start gegaan en de 
groep komt nu wekelijks bij elkaar” 
 

Voor meer informatie over de steungroep 
fibromyalgie kunt u een email sturen naar 
Astrid via astridlis@live.nl  

In de afgelopen periode hebben wij regelmatig verslag gedaan van onveilige verkeerssitua-
ties in onze wijk. Vorig jaar is samen met een verkeerskundige van de gemeente een aantal 
locaties bezocht en ook de wijkschouw stond in het teken van het verkeer. Inmiddels is dui-
delijk dat het lastig is extra maatregelen te treffen op wegen waar lijnbussen rijden.  

Het is wel mogelijk om bestuurders bewust 
te maken van de maximale snelheid door 
extra borden en markeringen op de weg aan 
te brengen. Dit wordt de komende tijd dan 
ook door de gemeente uitgevoerd op diverse 
plekken op de doorgaande wegen.  

Woensdag 23 maart 2022 
is er om 19.30 uur in de 
gespreksruimte van 
Buurtplein Batau een 
bijeenkomst van schil-
ders die mee willen werken aan het be-
schilderen van elektriciteitskasten in de 
Muntenbuurt. Hoewel de toestemmings-
procedure nog loopt, is als stip aan de 
horizon op zaterdag 2 april gepland dat 
gestart wordt met het beschilderen van 2 
á 3 kasten. In dat geval zorgt MOvactor 
voor koffie/thee voor schilders en pas-
santen.  
 

Heeft u zin om mee te komen schil-
deren? Stuurt u dan een e-mailtje naar:  
streetartmuntenbuurt@hotmail.com  

Beste Nieuwegeiners,  
 

Graag nodigen we jullie uit om deel te ne-
men aan de buurtlunch! Leer je buurt ken-
nen door een keer gezellig aan te schuiven. 
Elke dinsdag 12.00 uur lekker eten samen 
met de mensen uit je straat, flat en buurt! 
Het vindt plaats op Buurtplein Batau en de 
kosten bedragen €2,50 per keer. Kom al-
leen, of kom 
samen. We 
kijken ernaar 
uit om jou te 
ontmoeten!  
 

Evelien  

Vroomen | 

Buurtverbinder 

Batau |  

 06 588 209 85  

Bijeenkomst Schildersgroep 

Street Art Muntenbuurt 

Steungroep Fybromyalgie  

Op de oproep in de vorige 
wijkkrant kwam helaas 
geen respons. Wij, Marloes, 
Olga en René vinden de 
Rommelroute te waardevol 
om voor de wijk verloren te 
laten gaan. We zijn ieder op 
zich gerelateerd aan het 

wijknetwerk en hebben voor dit jaar de orga-
nisatie opgepakt.  
 

Enthousiaste reacties 

Op ons facebookbericht over de doorstart 
kwamen hele enthousiaste reacties binnen. 
Inmiddels hebben zich meer dan 50 bewo-
ners aangemeld om mee te doen. Als ieder-
een de rommelroute een beetje promoot, 
worden dat er zeker nog meer. En vertel het 
ook tegen mogelijke bezoekers. Want zon-
der kopers kun je natuurlijk niets verkopen.  

Voor meer informatie: 06 588 209 85   
Evelien Vroomen | Buurtverbinder  

In Sporthal De Waterlelie kunnen ouderen 
op woensdag 30 maart van 14.00 tot 16.30 
uur gratis kennis komen maken met Old-
Stars tafeltennis. Oud- tafeltenniskampioen 
Bettine Vriesekoop verzorgt een clinic.  
 

De clinic is voor oud-tafeltennissers die bles-
suregevoelig zijn of minder snel lopen, maar 
ook voor geïnteresseerden met weinig of 
geen tafeltenniservaring.  

OldStars tafeltennis is een initiatief van het 
Ouderenfonds en de Nederlandse Tafelten-
nisbond. Het is een laagdrempelige sport, 
die tot op latere leeftijd kan worden beoe-
fend. Aanmelden voor de kick-off kan via 
oldstars@ttvn.nl of telefonisch via  
06 44 14 99 98. Sporthal De Waterlelie ligt in 
Batau-Noord aan de Heemraadsweide 13. 

Hoort zegt het voort 
Tijdens de rommelroute kun je als bewoner 
je tweedehands of zelfgemaakte spullen 
vanaf je eigen terrein, tuin, garage, schuur 
etc. te koop aanbieden. Deelname is gratis, 
maar meld je vooraf wel aan bij de organisa-
tie. Bedrijfsmatig verkopen mag niet. Je ver-
koopplek gezellig en goed zichtbaar maken 
mag wel.  

Meer informatie  
Die geven we de komende tijd via facebook: 
Fiets-Rommelroute Batau-Noord en Insta-
gram: wijknetwerkbataunoord  
Heb je vragen? Stuur ons gerust een mailtje 
via rommelroutebatau-noord@outlook.com 
 

Organisatie (ad interim) Fiets-Rommelroute 

Extra snelheidsborden moeten bestuurders 

bewuster maken van de maximale snelheid. 

Mogelijkheden voor verbeteringen 

blijven onderzoeken. 

In het plan Beter Buurten is opgenomen dat 
de bushaltes ter hoogte van de Nieuwe Ba-
ten verlegd gaan worden, zodat auto's moe-
ten wachten op bussen die bij de haltes stil-
staan, het zogenaamde halteren. Met de 
gemeente en politie is afgelopen wijknet-
werkoverleg afgesproken dat we aandacht 
blijven houden voor de verkeersveiligheid en 
de mogelijkheden voor verbetering blijven 
onderzoeken. 
 

Kees Koot| vicevoorzitter wijknetwerk. 

BUURTLUNCH 
Tafeltennis-clinic OldStars 
door Bettine Vriesekoop. 

mailto:astridlis@live.nl
mailto:streetartmuntenbuurt@hotmail.com
mailto:oldstars@ttvn.nl
https://www.facebook.com/fietsrommelroutebataunoord
https://www.instagram.com/wijknetwerkbataunoord/
mailto:rommelroutebatau-noord@outlook.com


Zojuist gehoord en snel nog in deze krant geperst. Ook de kleedjes-
markt op de Nedereindseweg gaat door dit jaar! Maar het heeft heel wat 

bloed, zweet en tranen gekost om de organisatie rond te krijgen.  

Aanvankelijk werd de kleedjesmarkt afgebla-
zen. Grootste probleem was het vinden van 
voldoende vrijwilligers om de organisatie te 
helpen het evenement op de dag zelf in goe-
de banen te leiden. In reactie daarop hebben 
enkele organisaties, waaronder het Vrijwil-
ligershuis, de koppen bij elkaar gestoken om 
dit populaire evenement toch nog vlot te trek-
ken. De kleedjesmarkt zal in ieder geval op 
dezelfde manier plaats vinden als de voorgaande edities.  
Hoe het verder gaat kunt u binnenkort lezen op de facebookpagina: 
Oranjevereniging Nieuwegein Noord  En als u vragen heeft kunt u mai-
len naar info@oranjeverenigingnn.nl  Daar kunt u zich ook als vrijwilli-
ger aanmelden. U wordt met open armen ontvangen! 

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: 06-25 02 84 65 
 

Vragen over de wijkkrant en adverteren: 

E-mail:     wijkkrantbataunoord@live.nl 

Telefoon: 06-23 00 93 27 
 

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

Druk/repro 
Centrum Drukwerk - Utrecht | 06-51543077 

 Geen krant gehad?  Bel 06-52 454 022 
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Uitgaven in maart, juni, september en december.  
Oplage 3.100 stuks. 
 

Volgende uitgave: JUNI 2022 

Aanleveren kopij : voor 6 juni  

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 redac-
tie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor door 
anderen verstrekte informatie. Kopij van Wijknetwerk 
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 
Leergeld Nieuwegein ‘Alle kinderen mogen meedoen’ 
Stichting Leergeld Nieuwegein helpt kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die minimale 
financiële middelen hebben. Zo kunnen ook deze kinderen deelnemen aan binnen- en bui-
tenschoolse activiteiten. Nu meedoen is straks meetellen. 
 

Leergeld helpt bij schoolactiviteiten, benodigdheden voor school, sportkleding, muziek- en 
zwemlessen, aanschaf van een fiets en een laptop (vanaf het Voortgezet Onderwijs). Bent 
u in het bezit van de Nieuwegein Stadspas? Dan kunt u gebruik ma-
ken van de voorzieningen van Stichting Leergeld.   

Weer kleedjesmarkt op Koningsdag BEGELEIDER VOOR SPEL CHOPDISC GEZOCHT 
Nico Pierik ontwikkelde 

het nieuwe frisbee-spel 

Chopdisc. Movactor on-

dersteunt dit initiatief, 

dat in de binnentuin van 

de Nieuwe Baten ge-

speeld gaat worden. 

Nico is op zoek naar een 

vrijwilliger die hem wil 

helpen het spel onder de 

aandacht te brengen in de 

buurt en die tevens met hem de groep spelers wil begeleiden. 

Hier gaat circa 2 tot 3 uur per week in zitten. Sport- en spelplezier 

en verbinding staan voorop bij Chopdisc. Heeft u interesse? Meer 

informatie kunt u vinden op de website www.chopdisc.nl  

Gelukkig, ze zijn er 
weer! ‘Onze’ ooie-
vaars. Tot groot 
genoegen van veel 
wandelaars die nu 
weer graag een 
stukje omlopen, of 
juist doelgericht 
naar het nest in 
Park de Buurt 
komen, om even 
bij de prachtige 
vogels te gaan 
kijken. En die zijn 
altijd fotogeniek. 
Er wordt dan ook 
weer heel wat 
gefotografeerd daar in Park de Buurt. De ooievaars zelf lijken er redelijk onverstoorbaar onder te 
blijven. Deze prachtige foto is van begin maart. Gemaakt door Jorrit Hansen uit Batau-Noord. 

Stichting Leergeld |   info@leergeldnieuwegein.nl 

 06-21 15 48 99 maandag en donderdag van 9.30 - 11.00 uur 

https://www.facebook.com/oranjeverenigingnieuwegeinnoord
mailto:info@oranjeverenigingnn.nl
mailto:mail@teamwoordopmaat.nl
mailto:centrumdrukwerk@live.nl
mailto:wijkkrantbataunoord@live.nl
http://www.chopdisc.nl
mailto:info@leergeldnieuwegein.nl

