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Samen vernieuwen in Rijtuigenbuurt

Voorwoord
Beste bewoners van BatauZuid,
Dit is de tweede wijkkrant die
u van het Wijknetwerk BatauZuid ontvangt. Dit keer zonder presentje erbij, maar wel
met informatie over onze
mooie wijk en activiteiten die voor u als
bewoner georganiseerd worden en waarbij u
van harte welkom bent.
Voormalig “Feniks” heet inmiddels The Pit
en De Partner. Wat u daar kunt verwachten,
leest u in deze krant.
In het winkelcentrum de Gaarde is de PCherstelwinkel weg. De nieuwe huurder is al
hard aan het verbouwen. Bij het schrijven
van dit artikeltje is het nog een verrassing
wat er gaat komen.
En hebt u de ooievaars al over zien vliegen?
U leest er meer over in deze krant. Net zoals over boekenruil en de wateractieplannen. En wat is en doet een sociaal programmeur voor de wijk en voor u?
Ik wens u veel leesplezier.
Liesbeth Foortse,
Voorzitter wijknetwerk Batau-Zuid

De Rijtuigenbuurt is in de jaren zeventig gebouwd. De woningen en de kwaliteit van de openbare ruimte voldoen
niet altijd meer aan de wensen van deze tijd. Mitros knapt nu de woningen in
een deel van de buurt op. Daarna wil de
gemeente samen met u de openbare
ruimte verbeteren.
De gemeente wil graag samen met de bewoners een plan maken over de vernieuwing van de openbare ruimte in de Rijtuigenbuurt, zodat het ook in de toekomst een
fijne plek voor u is om te wonen. Denkt u
hierbij onder andere aan het groen, de
speelplekken, afvalinzameling, parkeerplaatsen, straten en verlichting.
Wij luisteren graag naar uw ideeën:
 Wat speelt er in uw buurt?
 Welke plekken vindt u mooi?
 Welke vernieuwingen in de openbare

ruimte vindt u wenselijk?

 Wilt u zelf meehelpen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nadine Onrust, via 030-6071227
of n.onrust@nieuwegein.nl

Wat vindt u van het water in de wijk?
Wat zijn de mooie plekjes en wat kan
beter? Op 9 juni houdt de gemeente in
samenwerking met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een bijeenkomst over de waterkwaliteit in
Batau-Zuid. U bent hierbij van harte
uitgenodigd.

tering van de waterkwaliteit.
Bijeenkomst en fietstocht
De bijeenkomst begint met een toelichting
op het watersysteem en de waterkwaliteit
in de wijk. Daarna worden in groepjes de
sterke en zwakke punten van het water in
de wijk besproken. Bij voldoende belangstelling volgt in juni ook een fietstocht
langs de belangrijkste plekken.
Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn
en meepraten over het water in uw wijk?
Wij stellen het op prijs als u zich dan eerst
even aanmeldt. Dit kan via 030-6071591 of
via samendoen@nieuwegein.nl
Laurens van Miltenburg,
Beleidsmedewerker gemeente Nieuwegein.
Foto: Karel Riemersma
Werkgroep communicatie wijknetwerk

De gemeente wil graag weten hoe u als
bewoner de sloten, vijvers en watergangen
in de wijk beleeft. Wat zijn de mooie plekjes
en wat kan beter? Met uw inbreng wordt
een ‘wateractieplan’ voor Batau-Zuid opgesteld. In dit plan staan het functioneren van
het watersysteem, het beheer en onderhoud
van de watergangen, de knelpunten en
maatregelen. Bij renovaties en groot onderhoud wordt het plan gebruikt voor de verbe-

Uitnodiging

Nog voor de zomer zullen wij u via een
buurtbericht informeren over de wijze
waarop wij dit vernieuwingsplan samen
kunnen gaan maken. Eind 2016 of begin
2017 willen wij het vernieuwingsplan voor
de Rijtuigenbuurt aan de gemeenteraad
voorleggen.
Nadine Onrust,
Projectleider gemeente Nieuwegein

Interesse in de stand van zaken?
Het ‘wateractieplan’ moet voor het eind van
dit jaar klaar zijn. Wijknetwerk Batau-Zuid
wordt door de gemeente op de hoogte gehouden van de vorderingen.
Bent u benieuwd hoe het daarmee staat?
Bezoekt u dan eens een van onze vergaderingen. Wij houden u via onze website en
de wijkkrant natuurlijk ook graag op de
hoogte.

Vergaderingen 2016
27 jun - 12 sep - 31 okt - 19 dec
Aanvang 19.30 uur
Buurtplein Batau
Dukatenburg 1

Bezorging wijkkrant

Bijeenkomst donderdag 9 juni a.s.

Wilt u ons helpen met de bezorging van de wijkkrant? Hij moet
bij zo’n 2650 adressen in de
wijk in de bus. Met elkaar is dat vlot gebeurd. Er staat een vergoeding tegenover.

Buurtplein Batau, 19.30 uur

Heeft u interesse? Neem dan snel contact
op met wnw_batauzuid@hotmail.com

“Waterkwaliteit Batau-Zuid”

Laatste informatie groot onderhoud rijtuigenbuurt

Toekomst schoolsportgebouwen in
de wijk

Hoe rijdt u op
een woonerf?
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Laatste informatie Rijtuigenbuurt
In het vorige nummer van de wijkkrant kon u hier al lezen over de voorbereidingen die Mitros treft voor het
groot onderhoud aan de eengezinswoningen in de Rijtuigenbuurt. Op 17 mei
wordt daadwerkelijk met de werkzaamheden aangevangen. Mitros geeft
u hierbij graag de laatste informatie.
De huurders van Mitros in de Driften in de
Rijtuigenbuurt hebben de informatie over
het groot onderhoud in hun woning ontvangen via het boekje ‘Op weg naar een
beter huis’. Bent u nieuwsgierig naar wat
er in de woningen allemaal gaat gebeuren
en hoe dit in zijn werk gaat? Kijk dan op
Mitros.nl/dedriften naar het filmpje. U
krijgt een duidelijk beeld van de werkzaamheden van dag tot dag.
Om het resultaat in ‘het echt’ te zien kunt
u ook een kijkje nemen in de projectwoning Postwagendrift 9. Iedere woensdag
tussen 14:00 en 15:00 uur houdt het projectteam hier spreekuur.

The Pit

Start groot onderhoud
Op 17 mei start Mitros het groot onderhoud
op de Postwagendrift. Met de eerste bewoners zijn al werkafspraken gemaakt. Ook
direct omwonenden worden door Mitros en
aannemer Salverda geïnformeerd.
Als bewoner ziet u nu al werklui rondlopen.
De komende maanden zal het drukker worden in de wijk; er verschijnen hijskranen en
hoogwerkers en bouwmaterialen worden aan
- en afgevoerd. Om parkeeroverlast zoveel
mogelijk te voorkomen, kondigt de aannemer haar werkzaamheden twee dagen
voor aanvang aan door een bord te plaatsen
op de aangrenzende parkeerplaats. Als u
desondanks hinder ondervindt; er is altijd
een medewerker ter plaatse om u vrije doorgang te verlenen.
Mitros en Salverda doen hun uiterste best
om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Hinder als gevolg van de bouwactiviteiten is
echter niet altijd te vermijden. Hiervoor vragen wij graag uw begrip. Heeft u vragen of

& De Partner

The Pit is een unieke
plek. Oorspronkelijk
gebouwd voor de
jeugd en muziek, is
het nu terug in hun
handen. Het voormalige ‘Feniks’ wordt gedeeld met zusterorganisatie De Partner. Motto van de enthousiaste vrijwilligers van Pit en Partner: “Samen
De Partner is nog maar pas begonnen
maken wij mogelijk!”.
met haar activiteiten, maar hoopt haar
De jongeren hebben het pand eigenhandig deel van het pand tot een bruisend cenopgeknapt. Er is nu een mooie geluiddichte trum te maken waar alles kan.
oefenruimte, die door bands gehuurd kan
De Partner biedt zaalruimte aan als oefenworden voor een zeer vriendelijke prijs.
ruimte voor koren en verenigingen, maar ook
Bovendien is er een gezellige bar met gra- voor vergaderingen en bijeenkomsten, curtis pooltafel. De jongeren organiseren
sussen, feesten etc. Heeft u iets speciaals te
bandavonden waar alle amateurgroepen
vieren en is uw huiskamer te klein? Kom pramogen komen spelen. Ook worden thema- ten in De Partner! De Partner biedt de inwofeesten georganiseerd. Dit jaar keerde ‘De ners van Nieuwegein een unieke service. Wilt
kleine prijs van Nieuwegein’ terug; een
u meer weten? Kijk op:
groot succes! Iedere eerste zondag van de www.departnernieuwegein.nl of mail naar
maand is er een gratis spelletjesmiddag
nieuwegeindepartner@gmail.com
voor iedereen die bordspellen leuk vindt.
U kunt ook bellen: 06-54136897.
In The Pit is iedereen welkom, jong en
oud. The Pit is van zondag t/m donderdag Tot ziens in The Pit en De Partner,
Nedereindseweg 401 en 401A.
open van 20.00 tot 01.00 uur. Op vrijdag
en zaterdag van 21.00 tot 03.00 uur en ‘s
Bron: Carol Brettschneider,
maandags gesloten. Kijk voor verdere invrijwilligster De Partner.
formatie op www.thepitnieuwegein.nl

Nieuws van de politie

altijd gewaardeerd. De ergernis voor velen
is dat er onvoldoende parkeerruimte over is
Nu de zomer er aankomt verschijnen
en sommige caravans of campers zelfs twee
weer steeds meer caravans en campers parkeerplekken in beslag nemen. Op de
in het straatbeeld. Het stallen in de
vraag hoelang de caravan er nog blijft staan
woonwijk wil nog wel eens tot ergernis- weet de beller het antwoord niet. Hij heeft
sen leiden. Zonder meteen de wijkagent nog niet met de eigenaar van de caravan
erbij te halen kunt u veel zelf oplossen. gesproken…. Dat moet, volgens de beller,
de wijkagent of Stadstoezicht maar doen.
Even overleggen
Er is een betere mogelijkheid. Ga zelf even
naar de straatgenoot 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 verplaatsen van de caravan
naar een minder vervelende parkeerplek.

Foto: Wietse Hamming

Het is weer de tijd om de caravan of camper van stal te halen. En dat is ook weer de
tijd dat bij de wijkagent en bij Stadstoezicht 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

opmerkingen? Bezoek dan onze website of
neem contact op met Mitros via
030-8803300.
Bron tekst en foto: Mitros

Boekenruil in De Partner
Boek uitgelezen? Ruil het dan bij De Partner in voor een ander boek. Brengt u een
boek mee, dan mag u weer een ander boek
gratis meenemen. Komt u zonder boek,
dan mag u ook een boek meenemen, maar
dan betaalt u een kleine bijdrage van
€ 0,50 per boek. Er mogen boeken in alle
genres worden geruild, inclusief kinderboeken en anderstalige boeken. De boeken
moeten er wel netjes uitzien.
De boekenruil is iedere dinsdag open van
14.00 uur tot 17.00 uur in De Partner, Nedereindseweg 401A, 3437 PL Nieuwegein.
Bij voldoende belangstelling willen de vrijwilligers van De Partner voorlezen voor
kinderen gaan organiseren.
Vind u dit een leuk idee? Laat het weten via
nieuwegeindepartner@gmail.com of via
06-54136897. U kunt natuurlijk ook even
binnenlopen bij De Partner.

Dumpen afval
Helaas komt het nog steeds voor, dat huisen tuinafval zomaar ergens gedumpt wordt.
Het maakt onze wijk er niet mooier op en
het is onnodig omdat er voorzieningen voor
zijn. Dus het vriendelijke, maar dringende
verzoek: hebt u (tuin) afval, voert u dat dan
af naar het aanbiedstation van de gemeente. Is dat voor u niet mogelijk, bijvoorbeeld
omdat u geen auto heeft of geen aanhangertje, dan kunt u het ook laten ophalen.
Alle informatie hierover vindt u via
www.nieuwegein.nl/afval
Door: Liesbeth Foortse
Foto: Olga Hansen

In de uitzonderlijke gevallen dat de caravanbezitter lak heeft aan de buurt en onredelijk bezig is, komt de wijkagent of Stadstoezicht. Die hebben de mogelijkheid om de
bezitter duidelijk te maken dat hij rekening
moet houden met zijn woonomgeving.
Wietse Hamming en Rick-Jan Godschalk,
wijkagenten Batau-Noord en Batau-Zuid
Bereikbaar via 09008844 of
www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
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Toekomst school-/sportgebouwen in de wijk
Een groot aantal van de Nieuwegeinse
school- en sportgebouwen stamt uit de
jaren zeventig en voldoet niet meer
aan de huidige wensen van onderwijs
en sport. Eind maart organiseerde de
gemeente een Stadsgesprek om met
betrokkenen ideeën op te halen over de
toekomst van deze gebouwen. Een vertegenwoordiging van het wijknetwerk
was aanwezig om mee te praten over
de toekomst van onze scholen: Christoffel, Meander en Margrietschool.

buurt- en andere activiteiten. Maar bovenal
is de wens dat school- en sportgebouw het
hart van de wijk vormen.
Voorbereidende fase
Op basis van de ideeën en reacties neemt
de gemeenteraad eind juni het besluit in
welke volgorde de wijken aan bod komen.
Tussen 2016 en 2030 worden de plannen
gerealiseerd. Deze periode wordt opgesplitst
in de jaren 2016-2021 en 2022-2030. Batau
-Zuid zal zeer waarschijnlijk in de eerste
periode worden ingepland. Na de zomer
worden in de betreffende wijken ideeën
opgehaald om tot maatwerk per wijk te komen. Het wijknetwerk wordt hier nauw bij
betrokken. Voor het eind van het jaar moet
duidelijk zijn wat er precies gaat gebeuren
en welke eisen aan de onderwijs- en sportinstellingen worden gesteld.
Blijf op de hoogte
Meer informatie en het verslag van het
Stadsgesprek vindt u op
www.nieuwegein.nl/
scholenensportgebouwen2030 U kunt zich
hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over dit onderwerp. Stelt u uw vragen
liever wat dichter bij huis? Neemt u dan
gerust contact op met uw wijknetwerk via
wnw_batauzuid@hotmail.com U bent ook
altijd van harte welkom bij één van de overleggen. De data vindt u op pagina 1 van
deze wijkkrant.

Hart van de wijk
De aanwezigen, vertegenwoordigers uit
onderwijs en sport, ouders, bewoners en
andere betrokkenen, hadden veel ideeën.
Meest gehoord was dat school- en sportgebouwen breed, flexibel en multifunctioneel
inzetbaar moeten worden en aan te passen
Bronnen: Gemeente Nieuwegein en
aan de wensen van het moment. Het kopMarcel van Montfoort, secretris Wijknetwerk
pelen van scholen en sportvoorzieningen en Foto: Karel Riemersma
deze geschikt maken voor kinderopvang en

Adverteren in deze krant?

‘Even voorstellen…’

Kinderzwerfboeken

Cecile Custers
Sociaal programmeur

contacten voorzien. Meer informatie is te
vinden op www.eigenwijks.nu. Daar kunnen jullie zien welke initiatieven er al zijn in
Nieuwegein en ook je eigen initiatief of
activiteit op de kaart zetten.
In Batau werk ik o.a. samen met Ed Roelofs, de wijkmanager van Batau. Hij houdt
zich bezig met de leefbaarheid en veiligheid, ik richt me op de ‘sociale’ thema’s.
Daarbij haal ik samen met professionals die
werkzaam zijn in de wijk (collectieve) signalen op het terrein van welzijn en zorg uit
de wijk op, zodat we daar samen mee aan
de slag kunnen.
Met mijn collega Nadine Onrust ga ik aan
de slag met de ‘Buurtaanpak Rijtuigendriften’ waarover jullie ook in deze wijkkrant kunnen lezen. Hebben jullie vragen of
ideeën? Bel of mail me gerust via
030-6071801 of c.custers@nieuwegein.nl

Dag wijkbewoners van Batau
-Zuid! Graag stel ik me even
voor. Ik ben Cecile Custers
en ik neem de rol van mijn
collega Els Reinking over als
sociaal programmeur in Batau. Dat betekent dat jullie met vragen of
ideeën voor en over de wijk bij mij terecht
kunnen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een
initiatief om jullie buurt te verbeteren of om
mensen meer met elkaar in contact te laten
komen. Ik kan jullie daarbij zonodig begeleiden door de gemeentelijke organisatie, in
contact brengen met andere initiatieven of
organisaties in Nieuwegein, helpen bij het
Door Cecile Custers,
zoeken naar financiering zoals via
crowdfunding of van andere tips, ideeën en Sociaal programmeur gemeente Nieuwegein

Herinrichting Reinoutsgaarde
In verband met werkzaamheden door Stedin
zijn in november 2015, op de Reinoutsgaarde elzenbomen gerooid die op de leidingen
stonden. De gemeente realiseert zich dat de
kap van de 40 jaar oude bomen het straatbeeld erg heeft veranderd (zie foto). Door de
beperkte ruimte in de grond, vanwege kabels en leidingen, is het niet mogelijk om
nieuwe bomen te planten. Op 17 februari
organiseerde de gemeente een bijeenkomst
met de bewoners om met elkaar te praten
over het terugbrengen van het groene karakter van de Reinoutsgaarde. De gemeente
presenteerde haar plannen aan de aanwezigen en gaf aan dat budget is uitgetrokken
voor het realiseren daarvan. Op 4 april vond
een tweede overleg plaats en werden concrete voorstellen gedaan door zowel gemeente als bewoners. In verband met het
plantseizoen wilde men snel aan de slag
gaan. Voor meer informatie mailt u naar
wnw_batauzuid@hotmail.com
Werkgroep fysiek van het wijknetwerk.
Foto: Henk Leidelmeyer

Wilt u adverteren in de wijkkrant?
Uw boodschap bij 2650 adressen in
Batau-Zuid onder de aandacht?
Voor informatie kunt u contact opnemen met het Wijknetwerk Batau-Zuid.

wnw_batauzuid@hotmail.com

In onze wijk is het eerste
‘Kinderzwerfboek-station’ van Nieuwegein gevestigd. In het kastje bij
Zirkoondrift 12, zijde Noordstedeweg,
staan kinderboeken die iedereen mag
komen lenen, ruilen en uit zwerven sturen, maar ook mag aanvullen. Vindt u
het leuk om een boek te komen ruilen
voor uw (klein)kind, dan bent u van
harte welkom. De locatie is 24 uur per
dag open.
Kinderzwerfboek Nieuwegein is steeds op
zoek naar leuke kinderboeken. Wilt u ons
boeken doneren maar bent u niet in de gelegenheid om ze in het kastje te plaatsen, of
heeft u andere vragen, stuurt u ons dan
even een mailtje.
In ons boekenkastje staan boeken met en
zonder zwerfsticker. Wanneer u uw boeken
een zwerfcode mee wilt geven kunt u stickers aanvragen op www.kinderzwerfboek.nl
U vindt hier ook informatie over hoe
Kinderzwerfboek
werkt.
Er zwerven inmiddels
al ruim een miljoen
kinderboeken rond in
Nederland. Kinderzwerfboek is een
initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp. Onze locatie is
aangemeld bij
www.minibieb.nl Op
die website staat ook
informatie over het
plaatsen en ruilen
van boeken voor
volwassen.
Voor contact met
Kinderzwerfboek
Nieuwegein kunt u
mailen naar:
kinderzwerfboeknieuwegein@outlook.com
Tekst en foto: Carolien Adema,
Kinderzwerfboek Nieuwegein
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Wijknetwerk Batau-Zuid zoekt...
Onze werkgroep Communicatie houdt zich bezig met de informatievoorziening vanuit het wijknetwerk naar de wijk. Dit gebeurt via
de website, de wijkkrant en de nog op te zetten Facebookpagina.
De werkgroep bestaat uit twee leden, waaronder onze webmaster.
Zij zijn op zoek naar een

WOORDVOERDER COMMUNICATIE m/v
die hen wil komen helpen met:


Ooievaars
Enige weken geleden werd een aantal bewoners van Batau-Zuid blij verrast door
maar liefst vier ooievaars die over het park
langs de geluidswal cirkelden en ook gezellig even een landing maakten op een aantal
schoorstenen van de huizen aan de Schemergaarde. En het bleef niet bij die ene
keer. Even op onderzoek uit dus. Het
schijnt dat het ooievaarsnest in Galecop
overbevolkt dreigde te raken. Het Wijknetwerk Batau-Noord heeft dit opgepakt en er
staat nu een ooievaarsnestpaal in Park De
Buurt nabij de scholen en de sporthal. En
zoals in een mooi lied beschreven wordt,
dat de vogels van Oost- naar West Berlijn
vliegen, omdat ze soms in het oosten, soms
in het westen willen zijn, zo vliegen deze
ooievaars van Batau-Noord naar BatauZuid. Het is een prachtig gezicht om deze
vogels bezig te zien. Hierbij dank aan Wijknetwerk Batau-Noord voor het organiseren
van een onderkomen waar wij in BatauZuid van mee profiteren.
Door Liesbeth Foortse
Foto: Karel Riemersma





de coördinatie van de onderwerpen die de wijk aangaan en die op
de website, Facebook en in de wijkkrant terecht moeten komen.
Dit in afstemming met de webmaster, de beheerder van de Facebookpagina en de extern redacteur van de wijkkrant;
de bewaking van het aanleveren van kopij door de werkgroepen van
het wijknetwerk;
de evaluatie van website, Facebookpagina en wijkkrant, samen met
de voorzitter van het wijknetwerk;
de coördinatie van de verspreiding van de wijkkrant, die drie maal
per jaar uitkomt.

Als woordvoerder communicatie nemen wij u graag op in ons bestuur. U
praat dan mee in onze overleggen. Dit zijn er ca. acht per jaar.
U hoeft geen communicatie-professional te zijn. Het belangrijkst is dat u het
leuk vindt om in een gezellige en betrokken groep mensen onze communicatie naar uw medebewoners te verzorgen. Uiteraard ondersteunen wij u waar
mogelijk.
Bent u nieuwsgierig geworden en lijkt deze vrijwilligers-job u wel iets? Neemt
u dan snel contact op met wnw_batauzuid@hotmail.com

Kopij aanleveren
De wijkkrant is een krant
voor de bewoners van Batau- Zuid, maar vooral ook
door de bewoners van Batau-Zuid. Heeft u leuke
nieuwtjes uit uw straat,
buurt of de wijk. Aarzel niet en mail naar
de redacteur van de wijkkrant. Zij zorgt
dat uw berichten, foto’s, tips etc. netjes in
de wijkkrant komen te staan.
Onze volgende wijkkrant verschijnt in
september. Uw nieuw s ook in die editie? Lever het dan uiterlijk 30 augustus
aan via batau-zuidwijkkrant@outlook.com

Woonerfrijgedrag
De gemeente krijgt nogal eens klachten
binnen over het rijgedrag van auto’s en
ander gemotoriseerd verkeer op de
woonerven. Dit rijgedrag leidt tot onveilige situaties, overlast en ergernis
voor de aanwonenden. Bent u even
kwijt hoe de verkeersregels op de
woonerven ook alweer zijn? Zie de reminder hiernaast!

Hanging baskets
In de week van 23 tot 27 mei zullen de
hanging baskets, de bloembakken, weer
aan de lantaarnpalen worden gehangen.
Deze zomer kunnen we dan weer genieten van de fleurige baskets bekleed met
roze en rode hang geraniums.
Na overleg met de hovenier hebben we weer
een mooie prijs kunnen afspreken wat uit ons
wijkbudget zal worden
bekostigd. Daarin zit
ook het onderhoud van
de planten.
Er doen dit jaar weer
vier wijknetwerken mee
te weten Batau-Noord
en -Zuid, Zuilenstein en
Blokhoeve. Weer volop
kleur in deze wijken
deze zomer.
Door Audrey Story

Colofon
Deze wijkkrant is een uitgave van:
Wijknetwerk Batau-Zuid
p/a Braamgaarde 56
3436 GP Nieuwegein
E-mail: wnw_batauzuid@hotmail.com
Wijkkrant Batau-Zuid verschijnt in januari,
mei en september. Oplage 2.650 stuks.

Eindredactie en vormgeving
Olga Hansen - Team Woord op Maat,
Nieuwegein
Druk/repro
Centrum Drukwerk
Volgende wijkkrant: september 2016
Aanleveren kopij uiterlijk 30 augustus 2016
via batau-zuidwijkkrant@outlook.com
Voor vragen aan de redactie:
Telefoon: 06-23 00 93 27
batau-zuidwijkkrant@outlook.com
Disclaimer
De redactie van Wijkkrant Batau-Zuid kan
niet verantwoordelijk worden gehouden voor
tekst en informatie die door derden is aangeleverd. Zij streeft evenwel uiterste zorgvuldigheid na bij het beoordelen en hanteren
van tekst, informatie en bronnen.

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/

