
 

 

                                               

Bato’s Park                                 

Mevr.A.G. Derksen-van der Schouw    

Bato’s Park, park Bató                                

In het Frans klinkt het zó      

Dat ik meteen denk aan een schip.   

Misschien vind ik daarom hip   Nog verder terug in de tijd 

Hierover wat te fantaseren,   Haal ik ook de kunst uit de vergetelheid. 

Schepen die de Rijn passeren   Schrijvers en schilders, Augusta de Wit 

Zittend in ’t park, uitkijken op de Rijn Van wie ik mooie boeken bezit 

Vind ik het nog altijd fijn   Jacob van Lennep en nog velen meer 

Hier weer even weg te dromen.                     Voor de eeuwige rust keerde zij weer. 

Wat vertellen ons de bomen                          Dat wij hier mogen wonen 

Toen er in een grijs verleden                         Dat vinden wij Zó. 

Werd gevochten, werd geleden?                    Voor deze middag dit gedicht cadeau!   Voor de eeuwige rust keerden zij weer, 
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2005  JUBILEUM   2010 

Het Buurtcomité Nieuwland bestaat 5 jaar!! 
 

In november 2005 was de eerste buurtborrel in de Molenberg en kwam de eerste 

Nieuwlander uit. We hebben jaarlijks buurtactiviteiten georganiseerd,  waarbij u als  

buurtgenoten elkaar beter heeft kunnen leren kennen en veel plezier heeft gehad. Er was 

een viering van het Iraanse Nieuwjaar, het buurtontbijt, de nieuwjaarsborrel en in 2007 het 

kunstproject van de dierfiguren op de flats. Er waren lezingen over het ontstaan van 

Nieuwland, de pelgrimstocht van Marion Gerritsen naar Santiago, en over de geschiedenis 

van park Bato’s Wijk. Er is de jaarlijkse BBQ en vorig jaar kreeg de jeugd het 

pannaveldje. Er is nu een wandelgroep en een groenploeg gaat meehelpen met het 

onderhoud van het vernieuwde park Bato’s Wijk. In 2006 hebben we de 

aanmoedigingsprijs gewonnen van de gemeente Renkum voor het beste buurtinitiatief.  

We hopen met dit soort activiteiten er aan mee te werken dat Nieuwland een prettige buurt 

is om te wonen en te spelen. 

 

 
 

We willen dit lustrum niet ongemerkt voorbij laten gaan. 2011 staat dan ook in het teken 

van een aantal feestelijke bijeenkomsten.  

 Filmavond op 12 februari met een filmavond in het Filmhuis in de Weverstraat! Zie  

verderop in het krantje.  

 Zomerfeest op 25 juni natuurlijk met BBQ.  

 Themabijeenkomst  in het najaar in de Molenberg. 

 Buurtwebsite; we hopen in het najaar u een buurtwebsite te presenteren! 

En natuurlijk ook de kinderoptocht met Koninginnedag en de buurtschoonmaak-actie.  

We zullen dit jaar een enquête houden om te horen wat u van de initiatieven van het 

buurtcomité vindt,welke activiteiten zou willen zien en of  u ook wilt mee-organiseren.  

 

Het buurtcomité 

Bernadette Ezendam, Ronald , Ton Bloemzaad,  

Caroline Schimmel, Mirjam Buis en Louis ter Huurne 

 

 

 

 

Ingezonden brief 

Beste Buurtbewoners, 

Allereerst wil ik het buurtcomité  feliciteren met het vijf jarig bestaan. In de afgelopen 
vijf jaren heeft de buurt een positieve uitstraling gekregen. Er zijn mooie kunstwerken 
aan de muren van de flats gekomen, de flats zijn opnieuw geschilderd, er is een 
trapveldje gekomen en er is veel nieuwe beplanting aangebracht. Dit is gebeurd mede 
door de inzet van het buurtcomité.  Hiervoor mijn hartelijke dank, ga zo door. 
 
Om de buurt netjes te houden moeten wij daar met z’n allen voor zorgen. Helaas zijn er 
bij ons in de buurt toch wat bewoners die dit niet zo nauw nemen. Dat is erg jammer. 
Regelmatig blijft bij de flats allerlei rommel zoals stapels oud papier en grof vuil liggen 
en dat bevordert het aanzicht van onze buurt niet.  
 
Ook hebben wij al behoorlijk wat sneeuw deze winter gehad. Wij kunnen constateren 
dat de gemeente de trottoirs en straten  niet sneeuwvrij maakt. Waardoor onze buurt 
bijna niet meer begaanbaar was. Wat zou het mooi zijn als wij met z’n allen wat meer 
inzet kunnen tonen door deze buurt zoveel mogelijk sneeuwvrij proberen te houden. Als 
we met z’n allen hieraan meewerken blijft de buurt voor ons en zeker voor de oudere 
bewoners in onze wijk begaanbaar. De gemeente heeft een bak met strooizout in de wijk 
staan dus het kost U geen geld, alleen wat inzet.  
Laten wij met z’n allen Nieuwland schoon en gezellig houden. 
 
Een buurtbewoonster (naam bij buurtcomité bekend) 

 

 



 

                

     

          

  

 Zondag 21 november een presentatie over 

De geschiedenis van park Bato’s Wijk en het kerkhof aan de Fangmanweg 

                

Ruim 60 buurtbewoners luisterden naar de boeiende verhalen van Arda Wijsbeek   
en Jone Nuis over het ontstaan en de geschiedenis van Park Bato’s Wijk en het kerkhof. 
Het kerkhofje wordt door vrijwilligers prachtig opgeknapt. De graven van bekende schilders 
en schrijvers worden hersteld. Buurtbewoonster  Jone Nuis is als secretaris van de Stichting 
daar heel actief  bij betrokken.  Het kerkhof is nu weer een oase van rust.  
Het park  is als het ware de achtertuin van Nieuwland.  Het wordt nu prachtig opgeknapt.  
Tijdens deze middag  kwam het idee naar voren om mee te helpen dit park ook mooi te 
houden. Spontaan hebben zich daarvoor 6 Nieuwlanders gemeld . Als  de  “groene parkploeg” 
gaan ze in samenwerking met de gemeente een paar keer per jaar meehelpen in het 
onderhoud. U hoort er meer van als ze aan de slag gaan en nog wel wat vrijwilligers kunnen 
gebruiken!   
De buurtbewoonsters Emmy  Reefman-van Diessen, zang, en Tini Stien, piano, zorgden op deze 
drukbezochte buurtmiddag voor een fraai muzikaal intermezzo.  
En tot verrassing van iedereen kwam Fien Derksen uit de Margrietstaat  met een eigen gedicht 
over het park. 
De tekst staat  op de laatste pagina.   
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Nieuwland Actief  

FILMAVOND  

zaterdag  12 februari  in het Filmhuis van Oosterbeek,  Weverstraat 85. 

Met de film As it is in Heaven. 
in 2008  de Oscarnominatie voor beste buitenlandse film. 

 
Daniël is een succesvolle dirigent. Na een lichamelijke en emotionele inzinking besluit 

hij zijn carrière abrupt te onderbreken. Hij gaat terug naar Norrland, het dorp in het hoge 

noorden van Zweden waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht. Door de  inwoners wordt hij 

met evenveel bewondering als argwaan ontvangen. Het duurt niet lang of hij wordt 

gevraagd om wat adviezen te geven aan het kleine dorpskoor. Met tegenzin besluit hij de 

helpende hand te bieden. Maar dan gaat er van alles gebeuren!  

De leden van het koor komen los…! Het leven van Daniel en de levens van zijn 

dorpsgenoten zullen nooit meer hetzelfde zijn. De verhoudingen in het dorp veranderen, 

persoonlijke relaties breken open! 

En het koor? Een prachtige, spectaculaire ontknoping. Laat u verrassen!!! 

         

        

 
 

19.15 uur Ontvangst in Filmhuis met gratis koffie of thee 

19.45 uur Start film  

Pauze      

21.45 uur Borrel na de film  
 
 
 

Het  filmhuis telt slechts 56 plaatsen.  

De filmavond is dan ook alleen 

toegankelijk voor buurtgenoten van de 

wijk Nieuwland. 

 

Wees er dus snel bij, want vol is vol! 

 

De toegang is gratis.  

Maximaal 2 kaarten per gezin.  

 

U kunt zich opgeven bij  

Bernadette Ezendam, Nieuwlandweg 3 


