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Voorwoord

‘Beste Buur’ woont in Batau-Zuid

Beste bewoners van Batau-Zuid,

Marie Chantal den Brok-Valkenburg uit mobiel zijn naar afspraken of rijdt voor hen
even voor een boodschap. Ook de kinderen
de Rijtuigenbuurt in Batau-Zuid is de
‘Beste Buur van Nieuwegein’ geworden. uit de buurt kunnen altijd op haar rekenen.
Op 7 december mocht zij de bijbehorende trofee in ontvangst nemen.

Nu ik dit schrijf leven we nog
net in 2016. Ik moet bekennen, dat ik deze tijd Nieuwegein ontvlucht ben. Hoe zeer
ik van deze stad en onze wijk
hou, ik heb ook een hond die
panisch wordt van al het
vuurwerk, dat lang voor 31 december al
afgestoken wordt. Daarom schrijf ik dit
voorwoord vanuit een stad in Tirol waar
slechts een enkele knal te horen is.
Vanuit dit perspectief wens ik een ieder een
gezond, veilig en gelukkig 2017.
Wat vindt u zoal in deze wijkkrant. Natuurlijk aandacht voor de ‘Beste Buur van
Nieuwegein’, die, en daar zijn wij trots op,
in onze wijk woont!
In 2017 staat het afvalstoffenplan op de
agenda. Zelf denk ik dat het een goed plan
is. In de stad waar ik woonde is het sinds
jaar en dag al zo geregeld.
Verder gaan we ongetwijfeld meer horen
van het energiepark in de polder Rijnenburg, een initiatief van inwoners uit de
gemeentes rondom Rijnenburg. Ook wij als
bewoners kunnen meedenken en meedoen.
Dan nog opvallend nieuws van de politie en
veel initiatieven in de Rijtuigenbuurt.
Ik hoop, dat u de wijkkrant weer met plezier
leest. En heeft u zelf een bericht? Aarzel
niet en stuur het naar de redactie.
Vriendelijke groet,
Liesbeth Foortse,
Voorzitter wijknetwerk Batau-Zuid

Hondenclub 16.00 uur

Sinds een maand of vijf staat op een
prullenbak in de groenstrook langs de
geluidswal: Hondenclub 16.00 uur. De
prullenbak staat ter hoogte van de
Schemergaarde aan het grote veld
langs het Tuinkerspad. Tussen twee
bankjes. Daar is het bij mooi weer ook
goed vertoeven voor de baasjes.

Volgens haar buren en wijkgenoten is de
van oorsprong Brabantse Marie Chantal een
warme, hartelijke en vooral betrokken buur.
Zij staat voor iedereen klaar om een helpende hand of een luisterend oor te bieden.
Zij brengt bijvoorbeeld buren die zelf niet
De buurvrouw die haar nomineerde:

”Marie zet anderen altijd op de eerste
plaats en heeft een hart van goud. Daarom
wilde ik haar eren door haar te nomineren
voor ‘Beste Buur’.

Marie-Chantal den Brok, derde van rechts,
met de ‘Beste Buur’ trofee.

Op heterdaad in de driften
Door Wietse Hamming

Onze wijkagenten hebben hun handen
vol aan inbraken en pogingen tot inbraak. U kunt hen helpen door uw oren
en ogen open te houden en direct 112
te bellen bij verdacht gedrag van onbekenden in uw woonomgeving.
Melding via 112
Vanwege de vele woninginbraken waren
wijkagent Rick-Jan Godschalk en een collega
in burger in de wijk. Op 17 december omstreeks 17.30 uur belde iemand uit de
Gaardes naar 112: ’Er lopen hier drie donker
geklede mannen. Ik vertrouw het niet.’
De drie mannen werden bij de Rijtuigendriften ontdekt. Rick-Jan herkende er twee. Dan
Wie de schrijver is van de woorden op de
prullenbak is onbekend. Wel bekend is, dat
om 16.00 uur een aantal wijkbewoners met
honden zich bij die prullenbak verzamelt om
met elkaar en hun honden een ronde te
lopen door de groenstrook langs de geluidswal.
Dit heeft al menig gezellig contact opgeleverd. In ieder geval tussen de wijkbewoners. Maar ook de honden kunnen het, na
een aantal keer uitgebreid snuffelen, prima
met elkaar vinden. De samenstelling van de
‘hondenclub’ wisselt. Honden verwisselen
het aardse bestaan voor de hondenhemel
en er worden weer nieuwe honden geboren.
Maar ook verhuizen de baasjes of er komen
nieuwe baasjes in de wijk wonen.
Dus, hebt u een hond en willen u en uw
hond kennis maken met andere twee- en
viervoeters? Join the club!
Door: Liesbeth Foortse

is controle om te weten wie het zijn niet
nodig. Besloten werd de mannen te volgen.
Op de uitkijk en over de schutting
De politiemensen werden niet ontdekt door
de verdachten. Op de Tentwagendrift werd
gezien dat de mannen de rollen verdeelden.
Een bekende ging op een bankje op de uitkijk zitten. Beide anderen gingen over de
schutting de tuin van een hoekwoning in.
Rick-Jan waarschuwde collega’s. Hij arresteerde de man op de uitkijk. De andere twee
werden in de tuin en in de woning gearresteerd. De voor Rik-Jan onbekende verdachte
was duidelijk geen onbekende van de politie, gezien het feit dat hij bij het langslopen
tegen de anderen zei: ‘Zwijgplicht!’
Laatste nieuws
De rechter heeft inmiddels besloten dat
twee van de drie inbrekers vast blijven zitten. Ook is vastgesteld dat twee van hen bij
twee andere inbraken horen. Het gereedschap dat ze bij zich hadden past op zes
andere inbraken. Zij zijn dus ook verantwoordelijk voor acht andere inbraken.
Dankzij een alerte buurtbewoner konden
deze drie inbrekers worden aangehouden.

Wietse Hamming en Rick-Jan Godschalk,
wijkagenten Batau-Noord en Batau-Zuid

School- en sportgebouwen. De
stand van zaken.

Gezocht:
creatief talent
m/v

Het nieuwe inzamelen. Van afval
naar grondstof.
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Vijf jaar Gein Express Binnenkort oplevering laatste woningen Mitros
Misschien heeft u het busje al eens in
Nieuwegein zien rondrijden? De Gein
Express is een Plusbus van het Ouderenfonds en verzorgt dagelijks uitjes
naar leuke bestemmingen.
Elke maand wordt er een nieuw programmaboekje gemaakt, waaruit u uw uitjes
kunt kiezen én boeken. U wordt ’s morgens
thuis opgehaald en aan het eind van de
middag weer voor uw deur afgezet. Ideaal
als het reizen met het openbaar vervoer u
steeds meer moeite kost. En reken maar
dat het onderweg héél gezellig is!
Om een idee te krijgen van de uitjes, kunt
u eenmalig een ‘proefboekje’ aanvragen.

en was het even rustig in de wijk. Een groot
deel van de bouwmaterialen werd afgevoerd
en in overleg met de gemeente is een deel
van de bouwmaterialen op enkele kleinere
locaties in de wijk opgeslagen. Op 10 januari zijn de werkzaamheden weer hervat,
waarna het gehele project in het eerste
kwartaal van 2017 wordt opgeleverd.

Het groot onderhoudsproject in de Rijtuigenbuurt vordert gestaag. Het grootste deel van de 117 woningen is opgeleverd en de nieuwe gevels geven de
buurt nu al een andere uitstraling.
Na een tijdelijke onderbreking zijn de werkzaamheden in oktober weer opgepakt en is
de planning in overleg met de huurders van
Mitros aangepast. In de periode rond de
feestdagen was de aannemer met vakantie

Voor informatie of als u zich wilt opgeven
als lid van de Gein Express belt u op
dinsdagochtend of donderdagmiddag met
projectleider Gery Eikelboom via telefoonnummer 06-21 23 49 93.
Door: Angela Kok, Stichting Gein Express

Toekomst school- en
sportgebouwen Batau-Zuid
In wijkkrant mei 2016
las u al over de plannen van de gemeente
Nieuwegein om de verouderde school- en
sportgebouwen om te
vormen tot flexibele,
multifunctionele locaties die aan de wensen
van de huidige tijd
voldoen. Wij brengen u
graag op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen.

Meepraten belangrijk
Tijdens de wijkgesprekken is de inbreng
van betrokkenen: bewoners, scholen, ouders, kinderopvang, sportclubs en het wijknetwerk, erg belangrijk. Aan de hand van
hun inbreng gaan gemeente en onderwijsbesturen keuzes maken. Deze keuzes worden meegenomen in het definitieve adviesvoorstel op basis waarvan de gemeenteraad haar besluit neemt.

Heeft u nu al vragen over dit project?
Neemt u dan gerust contact op met Kees
Hilhorst, projectleider/adviseur accommodaties van de gemeente Nieuwegein via
K.Hilhorst@Nieuwegein.nl of 030-6071265.
U kunt uw vragen over dit project ook stellen aan de mensen van het wijknetwerk.
Stuurt u dan een mailtje aan
wnw_batauzuid@hotmail.com
U mag ook altijd even aanschuiven bij een
wijknetwerkoverleg.

Schrijf u in voor KunstGein Atelierroute 2017
Houdt u zich al jaren bezig met het creëren van kunst? Hebt u er wel eens over
nagedacht om deel te nemen aan de KunstGein Atelierroute? Doe het nu! De inschrijfperiode is gestart. Nieuwegeinse (amateur)kunstenaars van alle denkbare
genres kunnen zich opgeven. Stichting KunstGein streeft naar zo'n zestig deelnemers, waaronder schrijvers van proza of poëzie.

De Atelierroute 2017 krijgt een nieuwe opzet. Centraal staat “Geclusterde kunst in
wijken”. De kunst wordt per wijk geconcentreerd in en rond satellietlocaties. De satellietlocatie is een grotere locatie waar kunstenaars kunnen exposeren die zelf geen
atelier of geschikte woning hebben. In de

Informatie over het groot onderhoud vindt u
op de website www.mitros.nl/dedriften/
Heeft u vragen over de werkzaamheden?
Neem dan contact op met Mitros via telefoonnummer 030-880 3300 of stuur een
mailberichtje naar dedriften@mitros.nl.
Door: Jolita Meuldijk, Wijkconsulent Mitros
Foto: Karel Riemersma

ject uitgevoerd. Vóór komende zomer beVergaderdata 2017
slist de gemeenteraad over het uiteindelijke
30 jan - 27 mrt - 8 mei - 19 jun - 18
traject.

Prognose voor Batau-Zuid
Op basis van de uitkomsten, van o.a. de
financiële haalbaarheid, in Doorslag, Vreeswijk en Fokkesteeg kan een prognose voor
onze wijk worden gemaakt. Per wijk wordt
naar maatwerk gestreefd.

In de wijken Doorslag, Vreeswijk en Fokkesteeg loopt dit traject inmiddels. In BatauZuid gaat het in 2018 van start. Er zullen
dan eerst een aantal wijkgesprekken plaatsvinden, waarna tussen 2019 en 2023 de
plannen worden ontwikkeld en het bouwtra-

Politiekeurmerk
Alle 117 woningen voldoen dan aan het
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).
Volgens de risicomonitor van het Verbond
van Verzekeraars hebben woningen met het
PKVW certificaat een aanzienlijk kleinere
kans op inbraak.

nabije omgeving van de satellietlocatie exposeren kunstenaars met een eigen atelier
of woonhuis.
Voor bezoekers wordt de keuze en bereikbaarheid gemakkelijk. Voor kunstenaars is
de drempel om mee te doen lager geworden.
Ook in Batau-Zuid zullen weer ateliers, huizen en een satellietlocatie openstaan voor
bezoekers. Op verscheidene locaties zal de
kunst muzikaal worden omlijst.
Bent u (amateur)kunstenaar? Schrijf u dan
nu in! Is kunst u lief? Houd dan 10 & 11 juni
vrij en kom daten met de Kunst in
Nieuwegein.
Voor alle informatie en inschrijven
stichtingkunstgein@gmail.com of bezoek
onze website www.kunstgeinatelierroute.nl

sep - 30 okt - 18 dec
Aanvang 19.30 uur
De Partner,
Nedereindseweg 401A

Verduurzamen woningen
Gebouwendriften
Het afgelopen jaar heeft Jutphaas Wonen honderd eengezinswoningen in de
gebouwendriften duurzamer gemaakt.
Naast isolatiewerkzaamheden is onderhoud gepleegd en zijn de huizen opgeschilderd. Voor 2017 staan nog eens
102 woningen op het programma.
Veel van de huurwoningen hadden een hoge
energie-index en waren dus niet erg energiezuinig. Het aanbrengen of aanvullen van
onder andere dak- en spouwmuurisolatie en
het plaatsen van HR++ glas moet daar verandering in brengen. Het meest in het oog
springt de dakopbouw, welke in zijn geheel
vervangen is door een kunststof kozijn met
onderhoudsarme rabatdelen. Bovendien zijn
de huizen geschilderd en van veilige sloten
voorzien.
Energieneutrale woningen
Het streven van Jutphaas Wonen is om haar
woningen op langere termijn energieneutraal
te maken. Bovendien wordt nagedacht over
hoe en waar het best geïnvesteerd kan worden in het aanbrengen van zonnepanelen.
De komende jaren worden stapsgewijs nog
meer woningen naar een lagere energieindex gebracht.
Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan
kunt u telefonisch contact opnemen met
Jutphaas Wonen, via 030-608 3148 of per
e-mail via mdi@jutphaas.nl
Bron: Marco van Dijk, Jutphaas Wonen

Door: Tett van der Woerd,
Stichting KunstGein
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Veel belangstelling tijdens Inloopavond Rijtuigenbuurt op 8 februari
schets- en informatiedag Na de goedbezochte buurtbijeenkomsten in oktober, gaan we tijdens een inloopOp zaterdag 8 oktober was er een Schetsen informatiedag in de Rijtuigenbuurt. Deze
was mede georganiseerd door Cecile
Custers en Nadine Onrust van de gemeente. Ook de architect was aanwezig met
plattegronden van de buurt.

Op drie plekken in de wijk stonden tenten,
voorzien van een hapje en snapje, waar
bewoners mee konden praten over de verbeteringen aan de buurt.
In de tent aan de Karosdrift werd gepraat
over het groen in de wijk. Wat kan daar
beter? Welke functies heeft het groen? En
hoe zien de door ons gewenste speeltuinen
eruit? Deze tent werd druk bezocht.
Ook bij de tent aan de Ossewagendrift was
het druk. Hier werd nagedacht over het
parkeren.
In de tent aan de Landauerdrift ging het
vooral over de centrale rol die de Landauerdrift heeft in de buurt.
Op 26 oktober hebben we tijdens de raadsinformatieavond van de gemeente de Raad
geïnformeerd over wat er volgens de bewoners verbeterd zou kunnen worden in de
Rijtuigenbuurt. Naar verwachting gaat
onze wijk begin 2018 aangepakt worden.
Door: Jeanette Overbeek, bewoonster.
Foto: Cecile Custers, gemeente Nieuwegein.

Adverteren in deze krant?
Uw boodschap bij 2.650 adressen in
Batau-Zuid onder de aandacht?
Voor meer informatie:
Wijknetwerk Batau-Zuid.

wnw_batauzuid@hotmail.com

avond op woensdagavond 8 februari, samen met bewoners de volgende stap zetten om te komen tot het ontwerp voor de openbare ruimte in de Rijtuigenbuurt.
Deze inloop is van 19.30-21.30 uur in Work’InMall, Borgstede 1-3, Nieuwegein.
Op basis van de eerdere bijeenkomsten en
gesprekken is een voorstel gemaakt voor
het vernieuwen van de straten, het groen,
de speelplekken en parkeerpleinen. Op
verschillende informatiepanelen zal dit te
zien zijn. Graag gaan wij er die avond samen met buurtbewoners verder over in
gesprek. We horen graag uw mening over
het ontwerp en ook welke zaken voor u
nog meer van belang zijn voor een fijne
buurt. U weet dit als buurtbewoner immers
als beste!
Na deze bijeenkomst wordt een definitief
ontwerp gemaakt. Dat leggen we in juni
2017 aan de gemeenteraad voor.
Voor meer informatie over deze avond
kunt u een e-mail sturen naar
rijtuigenbuurt@nieuwegein.nl
Voor vragen en opmerkingen mailt u naar
Ramona Vonsée (Project Betere Buurten)
via r.vonsee@nieuwegein.nl of belt u haar
via 030-7526314.

Laat je inspireren!
Tijdens deze inloopbijeenkomst laat Carin
Sleurink een aantal van haar schetsen voor
muurschilderingen in de Rijtuigenbuurt zien.
Graag bekijkt ze gezamenlijk welke schetsen
leuk zijn om te gebruiken.
De schilderwerkzaamheden starten in de
zomerperiode van 2017.

Geef kleur aan de buurt
Creatief talent gezocht m/v
Grafisch ontwerper en tevens bewoonster van de Rijtuigenbuurt Carin Sleurink zoekt creatief talent voor de invulling van muurschilderingen. Zo wil zij de
grijze en wat saaie gevels opfleuren en
daarmee de buurt verlevendigen.

Cecile Custers, Wijkcoördinator Batau-Zuid

Bijeenkomst ZAPpers
In Nieuwegein ruimen veel bewoners
vrijwillig het zwerfafval op. Zij worden
ZAPpers genoemd,
Zwerf Afval Pakkers.
De gemeente organiseert ieder jaar een
bijeenkomst voor deze vrijwilligers om
hen in het zonnetje te zetten.
De laatste keer was 14 september jl. Wethouder Snoeren hield een presentatie over
het nieuwe ophalen van het afval in Nieuwegein in 2017. Er werden veel vragen over
gesteld en na afloop kon men nog een bericht of idee hierover achterlaten. Met een
hapje en drankje en een cadeaubon voor de Carin: ‘Ik ben gelijk in actie gekomen toen ik
hoorde dat ik mee kon denken over de verZAPpers werd de bijeenkomst afgesloten.
nieuwing van onze buurt en hoe we dit kunnen verbeteren. Al vrij snel ontstond bij mij
Wilt u ook helpen onze wijk wat schoner te
het idee om één of meer zijgevels van gemaken? Meld u dan aan bij:
bouwen een kleur te geven en aan te kleden
samendoen@nieuwegein.nl
met een tekening. Maar ik kan dit niet alleen
Wilt u melding maken van zwerfafval? Bel
en daag alle buren uit om dit gezellig samen
dan de Servicelijn 14030.
aan te pakken.’
Door: Audrey Story, werkgroep Fysieke
Leefomgeving wijknetwerk.

Bewonersinitiatief voor polder Rijnenburg
‘Rijne Energie’ is het initiatief van een brede groep inwoners uit de gemeentes
rondom de polder Rijnenburg. Zij willen grootschalig schone energie gaan opwekken in dit gebied. De opbrengsten moeten ten goede komen aan degenen die
dit park mogelijk maken en aan de directe omgeving van dit gebied. Rijne Energie wil graag samenwerken met omwonenden en organisaties en nam daarom
ook contact op met ons wijknetwerk.

Je kunt Carin helpen met een idee, of met
schilderen/tekenen. Ook als je iets minder
goed tekent kun je prima meehelpen. Bijvoorbeeld met vlakken inkleuren of gewoon
als gezellige ondersteuning.
Meld je snel aan bij Carin Sleurink via:
carinsleurink@hotmail.com

Energie de samenwerking met omwonenden, in en rond het gebied gevestigde bedrijven en organisaties om samen tot een
goed ruimtelijk plan te komen. Dit plan
behelst de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van Rijnenburg, maar ook
de bevordering van recreatie in het gebied.
Onder de aangesloten organisaties zijn
(energie)initiatieven uit IJsselstein en Montfoort en Samen Duurzaam uit Nieuwegein.

De initiatiefnemers van Rijne Energie.

De voorgenomen woningbouw in Rijnenburg
is uitgesteld tot minstens 2030. Rijne Energie wil in de tussentijd het gebied gebruiken
als energiepark. Windmolens en zonnepaneelvelden moeten schone energie gaan
opwekken. Dit plan zal het karakter van de
polder veranderen. Daarom zoekt Rijne

Inloopavond
Om u meer te vertellen over Rijn Energie
wordt op 9 februari van 19.30 tot 22.30 uur
een inloopavond georganiseerd in De Partner aan de Nedereindseweg 401 A.
Heeft u nu al vragen of ideeën? Mailt u ze
naar rijne.energie@gmail.com of bezoek
hun website www.rijne-energie.nl of Facebook of Twitter.
Bron en foto: Gert-Jan de Vilder,
Rijne Energie
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Afvalschema RMN 2017

Grondstoffen-inzamelplan

Het nieuwe schema voor het ophalen van
huisvuil, plastic en papier staat weer op de
website van RMN. Ga naar www.rmn.nl en
klik op het gele vak ’Inzamelschema’. Daarna vult u uw postcode en huisnummer in. U
kunt het schema ook uitprinten, ga dan
naar Maandkalender en klik op PDF.
Heeft u geen computer neem dan contact
op met RMN via telefoonnr. 0900-6039222.
Zij kunnen u het schema dan toezenden.

Per 1 januari jl. wordt uw huishoudelijk afval op een andere manier ingezameld. Zo kunt u nu ook blikjes en drankenkartons in de Plastic Heroes zakken
doen en kunt u gratis een tweede groene sulo aanvragen. In de zomermaanden wordt deze vaker geleegd. Daarentegen gaat u voor het laten ophalen
van grof- en tuinafval beduidend meer
betalen.
In de loop van het jaar staan nog meer
veranderingen op stapel, zoals extra containers glas en papier, verzamelcontainers gft
bij hoogbouw, micro-afvalbrengstations bij
winkelcentra en het verruimen van de openingstijden van het aanbiedstation.
Door meer afval te scheiden, kunnen de
grondstoffen hergebruikt worden. De gemeente krijgt een vergoeding voor die
grondstoffen. Voor de verbranding van rest-

Door: Audrey Story, werkgroep Fysieke
Leefomgeving wijknetwerk.

afval moet zij juist betalen. Zelf zult u het
verschil terugzien in de afvalstoffenheffing.
Meer en uitgebreider info vindt u op de
website van het wijknetwerk
www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/ of
op de website van de gemeente
www.nieuwegein.nl

Bel de Servicelijn

14 030 over:

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

Gladheidbestrijding Nedereindseweg nu beter uitvoerbaar
De fietssluis ter hoogte van nr. 409 op de Nedereindseweg is heringericht. Desgevraagd hadden bewoners te kennen gegeven dat de fietssluis ’s winters niet
goed sneeuw- en ijsvrij gehouden kon worden. Bovendien was het asfalt er in
slechte staat.
Na vernieuwen van het asfalt is nu een belijning in de vorm van een flauwe S op het
wegdek aangebracht, gemarkeerd door reflecterende, verwijderbare palen. Hierdoor
kan de sneeuwschuif-machine deze hoofdfietsroute sneeuwvrij maken. In het voorjaar
van 2017 worden nog enkele kleinere aanpassingen uitgevoerd.
Meer info via j.leduc@nieuwegein.nl of de
Servicelijn 14 030. Meer info over gladheidbestrijding via
www.nieuwegein.nl/gladheidsbestrijding

Vrijmarkt
zoekt
vrijwilligers

Subsidie voor verwijderen
asbest dak

Vanaf 2024 mogen er geen asbestdaken meer zijn in Nederland. De verouderde daken vormen een gevaar voor
De Oranjevereniging Nieuwegein Noord
de volksgezondheid.
zoekt nog vrijwilligers die tijdens Konings- Denkt u dat u een asbest dak op uw huis of
dag op 27 april willen helpen bij de vrijschuur heeft? Er is een subsidieregeling
markt langs de Nedereindseweg. De vrijvoor het verwijderen van uw asbestdaken
markt duurt van 07.00 tot 16.00, maar een als dit door gecertificeerde bedrijven wordt
dagdeel komen helpen kan ook.
gedaan.
Wij zijn blij met alle hulp!
Meld je aan via www.oranjeverenigingnn.nl Meer informatie over dit onderwerp vindt u
op de website van het wijknetwerk:
of mail naar info@oranjeverenigingnn.nl
www.nieuweginsewijken.nl/batau-zuid/ of
Door: Liesbeth Foortse
op www.nieuwegein.nl/asbest

Bladkorven
U heeft ze in de herfst vast wel weer zien
staan, de bladkorven. Ze zijn in de eerste
week van november geplaatst op vijf locaties in onze wijk. Er zijn een beperkt aantal
bladkorven beschikbaar. Wilt u er ook graag
één in de buurt hebben, neemt u dan contact op met ons wijknetwerk via
wnw_batauzuid@hotmail.com Doet u dat
wel voor aankomende september!
Wij vragen de gemeente of het mogelijk is
komende herfst ook bij u in de buurt een
korf te plaatsen.
Door: Audrey Story, werkgroep Fysieke
Leefomgeving wijknetwerk.

Colofon
Deze wijkkrant is een uitgave van:
Wijknetwerk Batau-Zuid
p/a Braamgaarde 56
3436 GP Nieuwegein
E-mail: wnw_batauzuid@hotmail.com

Ook voor al uw vragen over Batau-Zuid.
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 –Utrecht

Volgende wijkkrant: mei 2017
Aanleveren kopij uiterlijk 8 mei 2017
via batau-zuidwijkkrant@outlook.com
Voor vragen over de wijkkrant:
Telefoon: 06-23 00 93 27
E-mail: 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/

