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Vernieuwing riolering Batau-Zuid

Voorwoord
Beste bewoners van Batau-Zuid,

De vakanties zijn weer voorbij. De scholen zijn weer
begonnen. Nieuwegein en
dus ook Batau-Zuid komt
weer meer tot leven. Ik weet
niet hoe het u vergaat, maar
in de vakantieweken geniet
ik van de rust op de Batauweg, het overschot aan parkeerplaatsen bij
de Jumbo. En dan toch, als iedereen weer
terug is geniet ik daar ook weer van. Een
praatje hier, een babbeltje daar. En dan heb
ik dat ‘thuisgevoel’ in onze wijk. Ik hoop dat
het u ook zo vergaat. En zo niet, vergeef mij De niet direct omwonenden zullen zich
dan deze mijmeringen.
wellicht afvragen wat voor bouwput er
Voor degenen die al van vakantie terug wa- opeens is ontstaan langs de Batauweg
ter hoogte van de Kloosterdrift. De geren was er op 19, 20 en 21 augustus het
meente is hier bezig het riool te verweekend van Jutphaas. Een prachtige Bravangen. Dat zal bovendien op nog meer
derie, muziek en op zondag natuurlijk de
e
Drakenbootrace die al voor de 4 keer werd plaatsen langs de Batauweg gaan gegeorganiseerd op het Merwedekanaal langs
beuren.
de Herenstraat. Oké, niet Batau-Zuid, maar
Op dit moment is het voor mensen die vanwel Jutphaas waar wij als Batau-Zuid toch
af de Kloosterdrift richting Batauweg willen
een stukje van zijn.
een vervelende situatie. Dat is even ongeOok wil ik nog even stilstaan bij de makemakkelijk, maar u wordt zo goed mogelijk
over van de rijtuigendriften. Ikzelf vind de
omgeleid door de wijk. Ook het riool in Bahuizen mooi worden.
tau-Zuid heeft het gebruikelijke onderhoud
En dan tot slot. In de zomer gebeurt er over nodig.
Zoals de borden langs de snelweg zeggen
het algemeen niet zoveel. Dat heet kombij wegwerkzaamheden: ‘Wij danken u
kommertijd voor de kranten en nieuwsmedia. Dat geldt misschien ook wel een beetje voor uw begrip’.
voor het wijknetwerk. Dus daarom de opDoor: Liesbeth Foortse
roep aan eenieder: heb je iets te melden,
Foto: Olga Hansen
aarzel niet om het in te sturen voor een
volgende editie van onze wijkkrant.

Om de overlast te beperken wordt het werk
in fasen uitgevoerd. De woningen blijven
bereikbaar.
Als het werk gereed is wordt de bestrating
tijdelijk hersteld, zodat het onderliggende
zand in kan zakken. Na ca. een jaar wordt
de bestrating definitief gelegd.
Herinrichting
De gemeente zal die situatie aangrijpen om
u als bewoners te betrekken bij de herinrichting van uw straat. U krijgt daarover
later nog een bericht met een uitnodiging
voor een bewonersinloop.
Heeft u vragen over dit project? Mailt u dan
naar w.hoogenkamp@nieuwegein.nl
(projectleider) of bel 14 030.
Bron: Gemeente Nieuwegein

We blijven attent...

Liesbeth Foortse,
Voorzitter wijknetwerk Batau-Zuid

Vergaderingen wijknetwerk
12 sep - 31 okt - 19 dec 2016
Aanvang 19.30 uur
Buurtplein Batau
Dukatenburg 1
U bent van harte welkom
om mee te komen praten!
Bel de Servicelijn

Ook de Hoeve- en Kasteeldrift krijgen
nieuwe riolering. De werkzaamheden
duren nog tot half november.

14 030 over:

Losse tegels, kapotte speeltoestellen,
slecht onderhoud,
gevaarlijke situaties etc. in de openbare ruimte in de wijk.

In mei zijn de hanging baskets geplaatst.
In het begin deden ze het niet zo goed,
maar langzamerhand begon toch de bloei
erin te komen en werden de baskets voller.
In juli zijn we met een medewerker van
Cityflower de baskets gaan inspecteren. Ook
hij vond ze toen niet allemaal even mooi en
heeft er voor gezorgd dat er een extra waterbeurt kwam, dat de dorre bloemen eruit
werden gehaald en dat de baskets extra
mest kregen.
Ze doen het nu gelukkig beter, maar ook
het weer heeft invloed. Dan weer stortregens en harde wind en de laatste tijd het
warme weer. Laten we er nog maar flink
van genieten tot oktober. We blijven attent
en geven aan Cityflower door als er iets
moet gebeuren.
Door: Audrey Story

Verdwenen bloembakken
Sommige mensen vinden de hanging baskets zo mooi dat zij ze het liefst mee naar
huis zouden willen nemen. Op de Barnsteendrift is de daad bij het woord gevoegd
en zijn onlangs twee bakken, inclusief de
bevestigingsmaterialen, met enigszins harde hand van de lichtmasten verdwenen. Het
wijknetwerk bekostigt de bakken en zou ze
erg graag weer terugkrijgen. Wie tipt ons?

Werk in uitvoering! Wat staat er
nog op stapel in
de wijk?

Inloop Rijtuigenbuurt, gevolgd
door schets– en
infomiddag

Hernieuwde
kennismaking,
Kledingbeurs
Movactor
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Werk in uitvoering!
Projecten in de wijk
Naast de werkzaamheden in de
‘gebouwendriften’ heeft de gemeente
nog wat projecten in onze wijk op stapel staan, onder andere aan de Nedereindseweg. Het wijknetwerk is geïnformeerd over de plannen en wil deze
hier vast met u delen.

Meer weten over de projecten?
Vertegenwoordigers van de gemeente praten tijdens de wijknetwerkvergaderingen
de leden van het wijknetwerk bij over verscheidene zaken, die Batau-Zuid aangaan.
De bouwprojecten bijvoorbeeld. Heeft u
interesse om deze onderwerpen van dichtbij te volgen of er meer informatie over te
krijgen, schuift u dan gerust eens aan bij
een vergadering van het wijknetwerk. Op
pag. 1 van deze krant vindt u de data,
plaats en tijd. U kunt meepraten, maar
natuurlijk ook alleen komen luisteren.

Na afspraken daarover met de gemeente is
tijdens de bouwvak een groot deel van de
bouwmaterialen afgevoerd. De overige
materialen bleven op een beperkt aantal
locaties in de wijk opgeslagen, zodat bewoners daar minder last van hadden. De aanvoer van bouwmaterialen is nu weer op
gang gekomen. Na een rustige periode zal
het dus weer drukker zijn in de Driften.

ASFALTEREN NEDEREINDSEWEG
Aan de Nedereindseweg herstelt de gemeente dit najaar het asfaltwerk. Het gaat
hier om het gedeelte tussen nrs. 409 en
463. Deze werkzaamheden worden tijdens
de jaarlijkse herstelronde van (vorst)schade
uitgevoerd. De planning voor deze werkzaamheden ligt in het 4e kwartaal van 2016.

Impact voor bewoners
Huurders, vaklieden en medewerkers van
Mitros werken intensief samen om de werkzaamheden in goede banen te leiden. Met
name het vervangen van de voor- en de
achtergevel van een woning vraagt van
iedereen nauwgezette voorbereidingen en
goed overleg. Voor de bewoners heeft dit
een enorme impact op het dagelijks leven
en dat valt beslist niet altijd mee. Maar het
resultaat van al die inspanningen mag er
zijn: een ware woningmetamorfose die ook
voor veel omwonenden van het project tot
de verbeelding spreekt.
Interesse huiseigenaren
De buurt krijgt langzaamaan een heel andere uitstraling. Huiseigenaren in de Driften
hebben dan ook al geïnformeerd naar de
mogelijkheden voor groot onderhoud aan de
eigen woning. Aannemer Salverda gaat
hierover in het vierde kwartaal van dit jaar
graag met hen in gesprek.
Bent u ook geïnteresseerd? Stuur dan een
mailbericht voorzien van uw naam, adres en
telefoonnummer naar dedriften@salverda.nl
Beschikt u niet over internet? Neem dan
telefonisch contact op met Bart Kroeze via
0525 – 65 90 67.
Door: Jolita Meuldijk, Wijkconsulent Mitros

Nieuws van de politie
“Cijfers zeggen niet alles…”
Is uw fiets gestolen en denkt u dat het
geen nut heeft om aangifte te doen?
Onze wijkagenten denken daar anders
over. Hun advies: doe altijd aangifte!
Aan de hand van aangiftes worden
misdaadcijfers opgesteld. Hoe betrouwbaarder de werkelijke cijfers, hoe
effectiever de politie de problemen
aan kan pakken.
In de media wordt veel bericht over misdaadcijfers. Dit zijn de aantallen misdrijven
waarvan aangifte is gedaan. Het werkelijke
aantal is veel hoger. Toch moeten we als
politie onze prioriteiten stellen op grond van
deze cijfers. Als wijkagent kunnen we soms
een beetje bijsturen door wat we in de wijk
horen en wat er leeft.
Geen aangifte gedaan
Eén van de klachten die we regelmatig horen is dat er weer een fiets is gestolen. Na

Binnen afzienbare tijd vervangt de gemeente de riolering aan de Wijnbes- en
Kruisbesgaarde. Het project wordt afgesloten met een beperkte herinrichting van
deze gaardes. De Kersegaarde wordt dan
ook herstraat.
De locatie van de werkzaamheden is vanaf
Appelgaarde 7 (rotonde Batauweg) tot
Druivegaarde 1, Druivegaarde 1 tot Braamgaarde 19, het voetpaden naast Kersegaarde 10 en Appelgaarde 11 en het binnenpleintje. Het project moet in het 2e kwartaal van 2017 opgeleverd worden.

Foto: René Hansen

Eerste woningen opgeleverd

De eerste woningen in Postwagendrift
en Diligencedrift zijn vóór aanvang
van de bouwvakantie op 29 juli opgeleverd. Met een groot aantal bewoners
heeft aannemer Salverda ook voor na
de vakantie al een startdatum gepland. Op dinsdag 23 augustus zijn de
werkzaamheden hervat.

VERVANGEN RIOOL TUSSEN WIJNBESGAARDE EN KRUISBESGAARDE

WONINGBOUW NEDEREINDSEWEG
Er gaat nu ook iets gebeuren met het
braakliggende terreintje aan de Nedereindseweg. Het perceel, dat tussen nrs. 405 en
407 ligt, wordt bouwrijp gemaakt voor een
woningbouwproject van een particuliere
ontwikkelaar. De werkzaamheden, het aanbrengen of verleggen van kabels, leidingen
en riolering, moeten in het laatste kwartaal
van dit jaar afgerond worden. Daarna gaat
de projectontwikkelaar aan de slag.

Burendag in de Kruidentuin
Ook in de Kruidentuin is de
zomer gevierd. Bezoekers
uit de buurt of helemaal uit
Vreeswijk kwamen lunchen
met hun eigen broodtrommeltje. Woensdagsavonds
werd er kruidenthee gedronken van appelmunt en
citroenmelisse. En altijd
kon je van alle bloemenpracht genieten in dit klein
Nieuwegeins paradijsje. De herfst doet nu
zijn intrede.
Tijdens Burendag op 24 september maken
vele handen licht werk. De vrijwilligers willen dan de Kruidentuin met uw hulp winterklaar maken (10.30u-15.00u). Komt u ook?
Door: Frida Koopman, tel. 030 630 1414
e-mail fkoopman@planet.nl

nemen. Degene die de fiets dan heeft is
niet strafbaar voor diefstal of heling en de
eigenaar krijgt zijn fiets niet terug. Vandaar
ons vriendelijke wijkagenten-advies: neem
de (kleine) moeite en noteer NU het merk,
framenummer en kleur van je fiets. Mocht
de fiets ooit worden gestolen, neem dan de
(nog kleinere) moeite en doe aangifte. Dan
worden de cijfers eerlijker en de kans dat je
je fiets terug krijgt veel groter.

de klacht volgt vaak de opmerking: “ík heb
maar geen aangifte gedaan. De fiets was
niet verzekerd en dan heb ik er niks aan.”
Dat klinkt logisch. De fiets is weg en de
aangifte levert niet direct geld op. Waarom
zou je dan aangifte doen?
Noteer de kenmerken
In de wet staat dat diefstal is: ‘Iets wegnemen zonder toestemming’. Bij een gestolen
fiets zonder aangifte is het volgens de wet
niet bewezen dat de eigenaar geen toestemming had gegeven om de fiets mee te

Vooral elektrische fietsen
Tot slot nog iets over de cijfers: Hoewel in
Batau-Zuid volgens de aangiftecijfers niet
veel fietsen worden gestolen, is de werkelijkheid anders. Vooral de elektrische fietsen, die zijn er steeds meer, worden gestolen. In veel gevallen wordt de fiets opgetild
en meegenomen om ergens anders het slot
open te maken. Zet daarom je fiets met
een ketting vast aan rek of paal. Dan hoef
je geen aangifte te doen.
Wietse Hamming en Rick-Jan Godschalk,
wijkagenten Batau-Noord en Batau-Zuid
Bereikbaar via 0900 8844 of
www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
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Geslaagde inloopavond Rijtuigenbuurt
In de vorige wijkkrant las u al over de
plannen van de gemeente om de openbare ruimte in de Rijtuigenbuurt te
vernieuwen. Omdat zij hierover graag
met de bewoners van gedachten wilde
wisselen, werd op 15 juni een inloopavond georganiseerd. Het werd een
geslaagde bijeenkomst.
Mitros knapt in de Rijtuigenbuurt 117 eengezinswoningen op. Als dit klaar is wil de
gemeente in samenwerking met de bewoners de openbare ruimte van de Rijtuigenbuurt verbeteren. Tijdens een vergadering
van het wijknetwerk werd gevraagd om
samen met de gemeente, Mitros en MOvactor mee te organiseren aan een inloop in
onze buurt. Het doel van de inloop was om
de mening van de bewoners over hun buurt
te horen en met elkaar in gesprek te gaan.
Wethouders
De gemeente was erg behulpzaam bij het
organiseren. Zij heeft onder andere flyers
onder de bewoners verspreid. De wethouders Johan Gadella (onze wijkwethouder)

en Hans Adriani (Wonen) waren ook aanwezig op 15 juni in de grote tent op de speelplek op de Landauerdrift. Dat gaf wel aan
dat ze het belangrijk vonden. In totaal kwamen er 75 bewoners, jong en oud op de
inloop af. De lekkere hapjes, gemaakt door
de bewoners, en de Jazzy Band 3US uit de
wijk zorgden voor een gemoedelijke en gezellige sfeer.
Ergernissen en ideeën
Met vragenkaartjes kwamen de dagelijkse
ergernissen aan bod zoals hondenpoep op
speelplaatsen, slecht groenonderhoud en
verkeer dat over de grasveldjes rijdt. Op
andere kaartjes konden de mensen ideeën
voor de buurt opschrijven. Ook de kinderen
vulden die kaartjes graag in.
Belangrijke vervolgbijeenkomsten
Er werd ook gevraagd of bewoners deel
wilden nemen aan vervolgbijeenkomsten
waarmee ze bij konden dragen aan het verloop van de activiteiten. De vervolgbijeenkomsten zijn belangrijk om echte veranderingen door te zetten. Er is inmiddels één

bijeenkomst geweest, na de zomervakantie
volgen er meer. De uiteindelijke vernieuwingsplannen worden dan begin 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad.
Wilt u meedenken over de vervolgstappen
en hoe een bijeenkomst/activiteit er na de
zomer uit komt te zien? Neem dan contact
op met Cecile Custers:
c.custers@nieuwegein.nl of 030 60 718 01
Verslag: Jeanette Overbeek, bewoonster.
Foto: Cecile Custers, Gemeente Nieuwegein

Schets- en informatiedag
Het vervolg op de inloopavond

Op zaterdag 8 oktober wordt de volgende stap gezet in de vernieuwingsplannen voor de openbare ruimte in de
Rijtuigenbuurt. Het doel is om samen
met u als bewoners een plan te maken
hoe we uw buurt kunnen vernieuwen,
zodat het ook in de toekomst een fijne
plek is om te wonen. Hiervoor organiseren we een schets- en informatiedag
op verschillende plekken in uw buurt.

Tijdens de schets– en informatiedag informeren wij u over de ideeën die tot nu toe
zijn genoemd. Vervolgens kunt u samen
met andere buurtbewoners aan de slag om
uw wensen voor bijvoorbeeld speelplekken
en groen concreet te maken.
Graag bespreken we ook in hoeverre ideeën
kansrijk zijn om uit te voeren. Elk idee voor
uw buurt is welkom en nodig, het is immers
úw buurt!
Uitvoering van de plannen
Met uw buurtgenoten maakt u een plan dat
we begin volgend jaar aan de gemeenteraad voorleggen. Na goedkeuring kunnen
we in 2017 samen beginnen met de uitvoering van de beste ideeën zodat de Rijtuigenbuurt vooruit blijft gaan, voor jong en oud!
Begin september krijgt u een uitnodiging
voor de schets- en informatiedag in de bus.
Deze uitnodiging bevat meer informatie.
Wij ontmoeten u graag op 8 oktober!
U kunt ook kijken op:
www.ikbennieuwegein.nl/rijtuigenbuurt

Schrijf mee!
Lijkt het u leuk om ook een bijdrage aan de wijkkrant te leveren?
Uw eigen bericht en foto in deze
krant?
Bent u niet zo’n schrijver en wilt u
wat tips en raad? Overleg dan gerust even met de redactie.
Dus heeft u nieuwtjes, ideeën, tips
of agendapunten uit uw straat,
buurt of de wijk? Aarzel niet en
mail naar
batau-zuidwijkkrant@outlook.com
Volgende wijkkrant: januari 2017.
Uw nieuws ook in die editie? Stuur
het dan uiterlijk 16 januari toe.

Door: Nadine Onrust en Cecile Custers
Gemeente Nieuwegein

Bewoners Andreas-/Reinoutsgaarde nemen hun plein onder handen
De bewoners rond het speelpleintje
Andreasgaarde/Reinoutsgaarde slaan
de handen ineen om hun pleintje een
facelift te geven. Op dit moment zitten
zij nog in de plannenmakerij, samen
met gemeente en wijknetwerk. Op Burendag starten zij met een grondige
schoonmaakbeurt van hun plein.

werd een verwaarloosd pleintje omgetoverd in een mooi pleintje waar het voor
bewoners en kinderen goed toeven is.
Goed voorbeeld doet goed volgen
Inmiddels is voor de Andreasgaarde/
Reinoutsgaarde hetzelfde initiatief ontstaan. In een volgende wijkkrant laten we
graag meer zien van dit buurtinitiatief.
Wijknetwerk ondersteunt
Het wijknetwerk draagt dit soort initiatieven een warm hart toe. Wij nemen het
niet over, maar we kunnen wel meedenken en de initiatiefnemers op het juiste
spoor zetten, bijvoorbeeld bij de gemeente. Voor zover ons budget dit toelaat kunnen wij ook financieel bijdragen.
Door: Liesbeth Foortse, voorzitter Wijknetwerk Batau-Zuid
Foto: Henk Leidelmeyer, lid wijknetwerk

In onze eerste wijkkrant, januari 2016, konden wij berichten over het buurtinitiatief
Meloengaarde. Door samenwerking van de
initiatiefnemers van de Meloengaarde en de
gemeente, en met bemiddeling en sponsoring van het wijknetwerk en de gemeente,

Doet u ook mee?

Komt u ook helpen om het speelplein
schoon te maken? Na afloop kunt u
meedenken over de nieuwe ideeën
voor het plein en eten we gezellig
met elkaar zelfgebakken frietjes.
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Hernieuwde kennismaking kledingbeurs
Wie van u kent de tweedehandskinderkledingbeurs van Movactor nog?
Jarenlang was deze gehuisvest in
buurthuis De Bongerd aan de Moerbeigaarde en later in Feniks. Deze gezellige kledingbeurs was niet alleen
een begrip in Batau-Zuid, maar werd
ook door bewoners uit andere wijken
gevonden.

De tweedehands-kinderkledingbeurs van
Movactor bestaat al 31 jaar! Zij wordt gerund door zes enthousiaste vrijwilligsters.
De meesten van hen lopen al het grootste
deel van die tijd mee. Noodgedwongen verliet men enkele jaren terug Batau-Zuid.
Sinds vier jaar heeft de beurs onderdak
gevonden in Buurthuis Kerkveld.
Hernieuwde kennismaking
Vrijwilligster José Wouters nodigt u mede
namens haar collega’s graag uit voor een
(hernieuwde) kennismaking:
“Bij de kledingbeurs in Kerkveld is een uitgebreide collectie tweedehands kinder-,
dames-, herenkleding en schoenen te koop,
tegen zeer betaalbare prijzen. Een U-pas is
niet nodig. De kleding wordt door particulieren ingebracht. Hiervoor gelden eenvoudige
spelregels, die samen met inleverlijsten en
(kleding)stickers bij ons verkrijgbaar zijn.

Het merendeel van de vrijwilligsters is bijna
vanaf het begin betrokken en daardoor een
vertrouwd gezicht geworden bij de kledingbeurs .

Niet pinnen
De openingstijden zijn dinsdag-, woensdagen vrijdagochtend tussen 8.30 en 13.00
uur. Ook is de beurs elke tweede zondag
van de maand open, tegelijk met de rommelmarkt in het buurtcentrum. U moet er

Carins Bloemen & Natuurbeleving
Activiteiten:

Cursus “Bloemschikken Anders” op donderdagmorgen
bestaande uit 4 lessen: 22 september, 13 oktober, 17
november en 15 december. Tijd: 9.30 – 12.00 uur.
Kosten € 97,50.

Avondworkshop Herfstbloemstuk maken op 25 oktober.
Tijd: 19.30 – 22.00 uur. Kosten € 27,50.
Locatie: Natuurkwartier – MEC, Geinoord 9 in Nieuwegein.
Je hoeft zelf alleen een mesje, draadtang en snoeischaar mee
te nemen. De ondergrond en bloemen zijn inbegrepen in de
prijs.
Meer informatie en aanmelden per mail uiterlijk 16 september
bij Carin Laarman, mailadres: carin.laarman@live.nl

wel rekening mee houden dat u uitsluitend
contant kunt betalen.
Winterkledingbeurs
Eind augustus zijn wij weer van start gegaan met de inname en verkoop van winterkleding. Komt u eens kijken? De kledingbeurs is toegankelijk via een aparte ingang
naast Buurtcentrum Kerkveld, Kerkveld
63a.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Balby Zimmerman via
06-54 747 669.
Bron en foto: José Wouters, vrijwilligster
kledingbeurs Movactor, Kerkveld.

Wat is en doet het Wijknetwerk Batau-Zuid?
De leden van het wijknetwerk zijn, net
als u, gewone bewoners van Batau-Zuid.
Het zijn vrijwilligers die zich erg betrokken voelen bij de wijk. Eigenlijk zijn zij
de vertegenwoordigers van uw buurt en
straat; uw woonomgeving dus. Zij zijn
een belangrijke schakel, tussen de bewoners en bijvoorbeeld de gemeente en
woningbouwverenigingen. De stem van
het wijknetwerk wordt gehoord en meegewogen in beslissingen die genomen
worden over uw woonomgeving.

agenda’s en verslagen van de vergaderingen, maar ook wijkprojecten en beleid, de
vorige wijkkranten en bovendien het
‘Videokanaal Batau-Zuid’.
Is het wijknetwerk iets voor u?
Komt u dan gerust eens vrijblijvend langs
bij een vergadering. U kunt natuurlijk ook
altijd een e-mailtje naar het wijknetwerk
sturen via wnw_batauzuid@hotmail.com
Let wel, het kan ietsje langer duren voor u
antwoord krijgt, want het wijknetwerk
wordt natuurlijk door vrijwilligers gerund.

Met elkaar een aantrekkelijke wijk
Op de foto: Wijknetwerk Batau-Zuid.
Ieder lid maakt zich sterk voor datgene dat
hem/haar het meest aanspreekt. Dat kan de
Wie wil ons helpen met de
veiligheid zijn, maar ook het groen, de speelvoorzieningen, het onderhoud, of specifieker,
bezorging van de wijkkrant?
de hanging baskets of de eigen buurt, zoals
De wijkkrant moet bij zo’n
de rijtuigenbuurt. Met elkaar zetten de leden
2650 adressen in de wijk in
zich positief in voor het plezierig houden van
de brievenbus. Vele handen
onze wijk.
maken licht werk!
Kijkje op de website
Er staat een vergoeding teWilt u nu meer weten over de mensen en
genover.
hetgeen zij als wijknetwerk doen, dan zou u
Wilt u meehelpen? Stuur dan snel een
een kijkje kunnen nemen op de website
mailtje: wnw_batauzuid@hotmail.com
www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/
Wij nemen dan contact met u op.
U vindt er informatie die de wijk betreft,

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

wnw_batauzuid@hotmail.com

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.

Geen krant gehad? Bel 030– 60 35031
Alleen voor nabezorging.

Eindredactie en vormgeving
Olga Hansen - Team Woord op Maat,
Nieuwegein
Druk/repro
Centrum Drukwerk
Volgende wijkkrant: januari 2017
Aanleveren kopij uiterlijk 16 januari 2017
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
kopij aanpassen of inkorten om plaatsing
mogelijk te maken. De redactie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie die door derden is aangeleverd. Zij
streeft evenwel uiterste zorgvuldigheid na bij
het beoordelen en hanteren van de kopij.

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/

