Wijkkrant
Batau-Zuid
Het huis aan huisblad van Wijknetwerk Batau-Zuid
jaargang 3

Voorwoord
Beste bewoners van Batau Zuid,
Weer een nieuwe wijkkrant.
De tijd gaat snel. Het vorige
voorwoord schreef ik toen het
nog winter was, althans volgens de kalender. De echte
winter begon pas eind februari. Nu is alles weer groen.
Lente dus. En een nieuwe lente, een nieuw
geluid. Ik weet niet of iedereen met al het
nieuwe geluid blij is. Zo is er nog steeds het
plan om windmolens te plaatsen in Rijnenburg. Een deel van Batau-Zuid zal de gevolgen hiervan merken. Lees daarover het
artikel van de Buren van Rijnenburg.
Even terugkijken: Koningsdag was, wat mij
betreft, weer geslaagd met een vrijmarkt op
de Nedereindseweg, van de Batauweg tot
de Herenstraat. Lees hierover verder in
deze wijkkrant.
Even vooruit kijken: het is nog ver weg,
maar we willen als wijknetwerk een Halloweenfeest organiseren op 27 oktober. Lees
hierover ook verder in deze wijkkrant.
En wellicht weer een Drakenbootrace dit
jaar langs de Herenstraat. Weliswaar niet
Batau-Zuid, maar wel heel dichtbij.
En we hebben een facebookpagina gemaakt. Hij is nog wel wat leeg, maar zal
hopelijk gauw gevuld worden. Hij heet:
WIJKNETWERK BATAU ZUID
Ik wens eenieder veel leesplezier en als
iemand ook graag een artikeltje wil zetten
in deze wijkkrant, wees welkom. Hoe of
wat, leest u ook in deze krant.
Met vriendelijke groet,
Liesbeth Foortse, Voorzitter wijknetwerk.

Hanging Baskets 2018
In Mei worden de bloemenbaskets opgehangen. Er
doen ook dit
jaar weer vijf
wijknetwerken
mee. We hopen natuurlijk
op mooi weer,
zodat de baskets mooi in
bloei komen te
staan. Ze blijven hangen tot
ongeveer eind
oktober.
Audrey Story | Wijknetwerk Batau-Zuid
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Zonnepanelen OKÉ, Windmolens NEE
Aldus het motto van de belangengroep ‘Buren van Rijnenburg/Reijerscop’ voor de polder
Rijnenburg. Met een bijeenkomst in De Schalm in De Meern op 17 mei en de beslissing
over de scenario’s na de zomer in het verschiet, praat de belangengroep u hier bij.

Als medebestuurslid van de belangengroep
“Buren van Rijnenburg/Reijerscop”, wil ik
het volgende onder de aandacht brengen:
Als gevolg van de plannen van de stad
Utrecht om in 2030 energie-neutraal te
willen zijn, worden nu plannen ontwikkeld
om in de polder Rijnenburg, gelegen tussen IJsselstein, Nieuwegein, Montfoort en
De Meern-Zuid, een energielandschap aan
te leggen dat voor ± 60.000 huishoudens
groene stroom zou moeten gaan opleveren. Dat kan met zonnepanelen en/of
windmolens.
ONTSIERING EN OVERLAST
Vooral die windmolens baren ons grote
zorgen vanwege de te verwachten overlast
in de vorm van geluid, infra-geluid, slagschaduw en knipperende lichten. En vergeet niet de ontsierende en altijd aanwezige molens die in de hele provincie te zien
zullen zijn. Het type waaraan nu gedacht
wordt, is zo’n 230 meter hoog (tiphoogte)
dat is circa twee derde van de hoogte van
de zendmast bij Lopik en tweemaal zo
hoog als de Domtoren. De omliggende
wijken (ca. 130.000 bewoners, waarvan
een deel in Batau-Zuid) gaan daarvan de
nodige hinder ondervinden als ze elke dag
die molens zien.

LIEVER ZONNEPANELEN
De polder is echter groot genoeg om het
gewenste vermogen door middel van zonnepanelen op te wekken. Maar dat is een
politieke keuze.
BIJEENKOMST
Op 17 mei is door de gemeente Utrecht
een bijeenkomst georganiseerd in De
Meern. Daar zijn de eerste scenario’s gepresenteerd. Iedereen kon op- of aanmerkingen maken, welke weer worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de
plannen. Er volgen nog twee van dergelijke bijeenkomsten. In het najaar van 2018
neemt de Utrechtse gemeenteraad een
beslissing.
Jos Eras | Buren van Rijnenburg/Reijerscop

MEER INFORMATIE
Voor het laatste nieuws over de plannen kunt u kijken op www.utrecht.nl/rijnenburg
Voor nieuws, feiten en simulaties van slagschaduw etc. is er de website www.bvrr.nu waar u ook ons
manifest kunt tekenen en in kunt schrijven voor de nieuwsbrief.
Voor het standpunt van het wijknetwerk kunt u kijken op www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/

Het wijknetwerk nu ook op
Facebook! Volg ons via:
WIJKNETWERK BATAU ZUID

Het wijknetwerk zoekt een
tweede webmaster

onderhouden. Wij hebben een webmaster
wiens tijd gaandeweg beperkter is geworden. Wij zoeken iemand die ondersteuning
kan bieden. Misschien leuk om ervaring op
te doen als webmaster?
Lijkt het je wat? Neem dan contact met
ons op via wnw_batauzuid@hotmail.com
Liesbeth Foortse | Voorzitter Wijknetwerk
Batau-Zuid.

Het wijknetwerk zoekt een helpende hand
om de huidige webmaster terzijde te staan.
Het gaat met name om het verdelen van de
taken voor website en facebook.
Wie o wie kan ons helpen? Als wijknetwerk
zoeken wij iemand die onze website en
facebookpagina wil helpen beheren en

Het Multi Culti
Festival komt er
aan.

Verwacht:
Halloween in
Batau-Zuid.

Het wijknetwerk
zoekt nieuws uit
de wijk
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Van de Politie... De wijkagent komt er aan!
Zou u de wijkagenten graag vaker in de wijk zien en eventueel ook spreken? Dan is er goed
nieuws. Vanaf half mei komen zij naar u toe! Via de BuurTent en de ‘pop-up wijkagent’.

Kleinschalig lokaal
vervoer met Automaatje

Het politiebureau is voor veel mensen te ver
of misschien is de drempel wel te hoog.
BUURTENT
Er zijn nu ideeën om als bewoners eenvoudiger met de wijkagenten in gesprek te kunnen gaan. In Batau-Zuid zijn wij samen met
de gemeente gestart met het neerzetten
van een BuurTent. Half mei stond deze in
de Rijtuigenbuurt, waar iedereen van harte
welkom was voor een praatje, een vraag of
een idee voor de buurt. De BuurTent is in
andere wijken ook al bekend.
POP-UP WIJKAGENT

Bewoners , wijkagenten en andere professionals in
Een ander idee is de ‘pop up wijkagent’.
gesprek in de BuurTent.
Dan strijken wij ergens neer in de wijk en
Foto: Michael Simonse | Digitale Stad NIeuwegein wij zien wel wie er komt. De ervaringen in

MEER CONTACT MET DE WIJKAGENT
De wijkagenten in Nieuwegein willen graag
meer in contact komen met de inwoners
van hun wijk. ‘Die wijkagent zie je nooit’
willen wij liever niet horen. De praktijk van
nu is dat de wijkagent wel te zien is op
plekken waar iets aan de hand is. Wanneer
u de wijkagent niet ziet, is de kans groot
dat u in een rustige buurt of straat woont.

andere wijken zijn goed. Het is voor veel
bewoners prettig dat wij in de buurt zijn.
Voor ons is het prettig om met onze wijkbewoners in gesprek te gaan zonder dat er
direct iets aan de hand is.
Wij spreken u dan ook graag in de wijk!
Wietse Hamming en Sinsa Stojadinovic |
Wijkagenten Batau-Noord & Batau-Zuid.

Elke maandag PLUS-CAFÉ bij de Tweede Verdieping
Sinds half april organiseert bibliotheek de
Tweede Verdieping elke maandag het PLUScafé. Een lifestylecafé voor bewuste 55plussers. Bovendien wordt er maandelijks
een workshop georganiseerd.
In het PLUS-café kunt u onder het genot
van een drankje met andere Nieuwegeiners
van gedachten wisselen over allerhande
onderwerpen. Iedere 3e maandag van de
maand wordt een gratis workshop georganiseerd over onderwerpen als gezondheid,
lifestyle, cultuur, digitale media of de actualiteit. Heeft u zelf een idee of een verzoek
voor een workshop of lezing? Mail dan naar
actie@detweedeverdieping.nu

Bewoners van Batau kunnen vanaf heden
gebruik maken van Automaatje. Automaatje
is een lokale mobiliteits-service voor met
name ouderen en mensen die slecht ter been
zijn. Tegen een kleine vergoeding kunt u van
de service gebruik maken.
In de vorige editie van de wijkkrant informeerden wij u al over het initiatief van
Stichting de Baten en Movactor om een
laagdrempelige vervoersservice voor senioren en hulpbehoevenden in Nieuwegein te
starten. De service is beschikbaar voor
kleinschalig, lokaal vervoer; bijvoorbeeld
naar de weekmarkt, de bibliotheek of op
visite in een verzorgingshuis. Tegen een
kleine onkostenvergoeding kunnen mensen
gebruik maken van de service. Op deze
wijze is het mogelijk om uw mobiliteit te
behouden en actief mee te blijven doen!
MEER INFORMATIE & RESERVEREN
Om gebruik te maken van de service belt u
minimaal 2 dagen van tevoren
030-6033748 (ma t/m vr van 09.00 tot
12.00) of stuurt u een e-mail naar:
automaatje@movactor.nl

De eerstvolgende workshop is op 18 juni van
14.30-16.00 uur. Dan staat het PLUS-café in
het teken van positieve gezondheid en kunt
u meedoen met een Gezondheids-APK en
een leefstijlquiz.

VRIJWILLIGER-CHAUFFEURS GEZOCHT
De Automaatje-service zoekt nog vrijwilliger
-chauffeurs, met en zonder eigen vervoer,
die tegen een onkostenvergoeding bereid
zijn te helpen. Heeft u interesse? Neemt u
dan contact op met Movactor via de bovenstaande contactgegevens!

Servicelijn 14 030

De Tweede Verdieping | Stadsplein 1c |
3431 LZ Nieuwegein | 030-6045834

Belt u als u het volgende wilt melden:

Multi Culti Festival ‘Samen cultuur beleven’

Losse tegels, kapotte speeltoestellen, slecht
onderhoud, ‘groen’-problemen, onveilige
situaties etc. in de openbare ruimte in de wijk.

Of doe uw meldingen via de:
GPS bepaalt de plaats van uw melding en u
kunt direct een foto meesturen.

UITNODIGING aan bewoners
BATAU-ZUID
Op zondag 24 juni bieden bewoners van
Batau-Noord in hun wijk tweedehands- en
zelfgemaakte spullen aan tijdens de FietsRommelroute 2018.
Zij nodigen de bewoners van BatauZuid van harte uit
om die dag ook
gezellig te komen
snuffelen tussen de
aangeboden koopjes.
Meer informatie op
facebook:
Fiets-Rommelroute Batau-Noord

Op 8 september 2018 wordt de Imagine Multi Culti dag georganiseerd op het terrein
Middengaarde in de Galecopperzoom. De organisatoren nodigen u van harte uit om samen
met hen het leven te komen vieren tijdens dit, voor Nieuwegein nieuwe, festival.
Op de Imagine Multi Culti dag willen wij
graag het leven vieren met zoveel mogelijk
bezoekers. Samen eten uit verschillende
keukens, genieten van muziek uit verschillende culturen en bovenal leren van de onderlinge verschillen. Ook voor de kinderen
is er een leuk programma. Daarnaast gaan
we een zeskamp van oude volksspelen
organiseren waar iedereen aan mee mag

Buiten Beter App

Philip van Anraad | Stichting De Baten

doen. Kortom wij zien jullie graag als bezoeker van de Imagine Multi Culti dag omdat we cultuur samen horen te beleven.
En heb je zin om ons te komen helpen als
vrijwilliger? Meld je aan via de website:
www.imaginemulticulti.nl daar vind je ook
meer informatie. Evenals op
www.facebook.com/imaginemulticulti

TOEGANGSPRIJZEN
(voorverkoop)
Volwassene € 3,50
Kinderen € 1,50
Onder de 4 jaar,
toegang gratis.
Voor de toegangsprijs geniet je
GRATIS mee van al
het eten en vermaak.
De Horeca betaal je
zelf.

Als jij zorgt voor cultuur dan zorgen wij voor de rest!

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/

3

Halloweenfeest voor alle kinderen in de wijk
In enkele delen van onze wijk werden al eens eerder zeer geslaagde Halloweenfeesten gehouden. Dit
jaar willen we Halloween voor de héle wijk organiseren. Samen met de initiatiefnemers van de andere
feesten wordt op 27 oktober in heel Batau-Zuid Halloween gevierd. Het wijknetwerk ondersteunt alle
initiatieven van harte en zorgt op 27 oktober bovendien voor ‘de kers op de taart’.
HOE ZIET HET FEEST ER UIT?
Op 27 oktober lopen tussen 18.30 en 20.30 uur
eng verklede kinderen door de straten met lampionnen. Zij bellen aan bij iedereen die het briefje
met de tekst “Halloween hier” zichtbaar heeft
opgehangen. De kinderen zullen proberen je een
beetje bang te maken en hopen dan op een kleine traktatie in de vorm van een snoepje, koekje,
spekje, chocolaatje e.d. Je mag de kinderen die
aan de deur komen ook laten schrikken en/of je
voortuin en voordeur spannend maken.
DAN WORDT HET ECHT ENG
Tot 19.15 uur komen de kinderen langs die niet
graag schrikken (veelal jongere kinderen). Maar
na 19.15 uur wordt het echt eng in de straten.
Dan komen de kinderen die het niet erg vinden
om te schrikken of griezelen. Vanaf 19.15 uur
zullen ook de jongeren het in de straten

spannend maken voor de kinderen.
Niemand hoeft zich van te voren op te geven of
in te schrijven. De ouders/kinderen zorgen zelf
voor begeleiding. Zij zorgen ook zelf voor lampions (o.a. bij de Action goedkoop te krijgen).
DE KERS OP DE TAART
In de gymzaal van de Meander wordt een eng
spookhuis ingericht en ook een plek waar ouders
tijdens of na afloop van de tocht een drankje
kunnen drinken en na kunnen praten. Zij moeten
dan wel eerst door het spookhuis. De kinderen
zijn daarbij natuurlijk ook van harte welkom.
Nadere informatie over het Halloweenfeest volgt
nog. Hou je brievenbus in de gaten! Maar als je
een NEE/NEE sticker hebt, mogen wij helaas
niets in je brievenbus doen.
Liesbeth Foortse | Voorzitter wijknetwerk.

Kleedjesmarkt Koningsdag

Tweede editie GRAS-festival voor Batau

ging Nieuwegein Noord opnieuw de kleedjesmarkt langs de Nedereindseweg. Dit jaar
mochten de kleedjes ook op Kerveld worden
neergelegd. Het was zoals gebruikelijk een
gezellige dag waar veel wijkbewoners elkaar
konden ontmoeten.
Ondanks de slechte voorspellingen viel het
weer enorm mee. Al om 07.00 uur waren
van Batauweg tot Herenstraat alle plekken
bezet. Ouders en kinderen verkochten hun
tweedehands spulletjes, maakten muziek
en gaven dansvoorstellingen. Er werden
ook gebakjes verkocht voor de Alpe d’ HuZes om wijkbewoners te sponseren die
meefietsen om geld in te zamelen voor KWF
Kankerbestrijding. Dit jaar was er ook een
heus dweilorkest, De Batenbouwers. Scoutinggroep Jan van Hoof hielp gelukkig ook
dit jaar weer mee bij het goed en veilig
laten verlopen van de kleedjesmarkt.

Op 23 juni wordt voor de tweede keer het Gras festival gehouden in de binnentuin van de
Nieuwe Baten. De tuin wordt voor die dag omgebouwd tot circusachtig feestterrein met
muziekpodium en terras. Iedereen is van harte welkom om te genieten van optredens van
Nieuwegeinse artiesten, het gezellige terras en de circusschool. Het festival wordt mogelijk
gemaakt door Stichting De Baten.

.Op Koningsdag organiseerde Oranjevereni-

UW HULP IS ALTIJD WELKOM
Oranjevereniging Nieuwegein Noord wil
volgend jaar op 27 april opnieuw een
Kleedjesmarkt organiseren. Hebt u zin om
daar ook eens aan mee te werken? Mail dan
naar info@oranjeverenigingnn.nl De organisatoren kunnen uw hulp goed gebruiken.

bare scholieren van Oosterlicht en Anna van
Rijn. Daarbuiten werken zij hard aan een
grote doorbraak in de muziek-scene. Voor
de andere optredens kunt u de facebookpagina van het festival in de gaten houden.

Optreden van kinderen van de Dansfabriek
tijdens het GRAS-festival in 2017.

PROGRAMMA
Van 13.00 tot 20.00 is er een muziekprogramma. Met onder andere om 14.00 uur
een optreden van de band de JAMkids.
Vorig jaar mocht een groepje kinderen zelf
met de zangeres op het podium komen
meezingen. Rond 16.00 uur treedt Popkoor
Amazing op in de tuin en om 17.00 uur is
er een ‘gig’ van jongeren band The Bonobo’s. De leden van deze band zijn middel-

CIRCUS & TERRAS
De binnentuin zal deze dag geheel in parade
sfeer zijn en Circus Moustache is aanwezig
om heldhaftige kinderen en stoere volwassen te leren hoe je jongleert, op een grote
bal kan lopen of op een éénwieler kan fietsen. En er is natuurlijk ook gewoon een
lekker terras waar koude drankjes gedronken kunnen worden en er is heerlijk eten
van Fairs. Met slecht weer zetten we tenten
op. Op de facebookpagina vind je binnenkort het hele programma.
Marjolein van Alfen

Zaterdag 23 juni van 13.00 tot 20.00 uur.
De Nieuwe Baten, Dukatenburg 1.
Toegang gratis.
Facebook: Gras Festival Batau

Met korting naar
Museum Warsenhoeck

Geins Geluk
Op Valentijnsdag is de regeling ‘Geins Geluk
-Hart voor de stad’ gelanceerd. Iedereen
met een mooi maatschappelijk initiatief voor
straat, buurt of stad, kan een financiële bijdrage, maar ook ondersteuning op andere
gebieden, vragen aan de gemeente.
De gemeente draagt maximaal 50% bij van
wat er financieel nodig is voor het initiatief.
De andere helft halen de initiatiefnemers
zelf op. Natuurlijk moeten de initiatieven
gericht zijn op verbeteringen binnen de
gemeente Nieuwegein.

MOOIE INITIATIEVEN GEHONOREERD
Het is prachtig om te zien dat bewoners
deze nieuwe regeling al goed weten te
vinden. De eerste acht aanvragen zijn al
binnen en goedgekeurd. Er zijn mooie
initiatieven waargemaakt zoals een multiculturele wijkgerichte ontmoeting in Galecop, de organisatie van een informatieen verkiezingsavond in Vreeswijk en een
ludieke actie om hondenpoepoverlast te
verminderen in Fokkesteeg.
MEER INFORMATIE
Bent u benieuwd hoe Geins Geluk werkt of
heeft u ook een mooi initiatief? U vindt
meer informatie op www.geinsgeluk.nl.
Voor vragen, ondersteuning of meedenkkracht, kunt u ook contact opnemen met
uw wijkcoördinator.
Sander Derksen | Wijkcoördinator Batau-Zuid |
s.derksen@nieuwegein.nl

Tot en met 6 januari 2019 krijgt u met onderstaande bon het 2e toegangskaartje voor
het museum gratis. U kunt dan bijvoorbeeld
de wisselexpositie ‘Van (geen) wijken weten’
bezoeken, die de geschiedenis van de Nieuwegeinse wijken in beeld brengt. Tot en met
27 mei kunt u dan nog net de beide Batauwijken bekijken. Knip snel de bon uit!

KORTINGSBON
Tegen inlevering van deze kortingsbon
ontvangt u het 2de toegangskaartje voor het
museum gratis.
Tevens ontvangt iedere 5e bezoeker een
setje ansichtkaarten.
Actie geldig t/m 6 januari 2019.

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/
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Drakenbootrace
Gaat het weer lukken?

Na vier jaar Drakenbootrace kon het evenement het afgelopen jaar helaas niet doorgaan. Achter de schermen wordt nu echter
druk gewerkt aan een doorstart. De geplande
datum is 2 september.
Vier jaar lang heeft in september de Drakenbootrace op het Merwedekanaal langs de
Herenstraat plaatsgevonden. Een evenement waar ook altijd veel wijkbewoners van
gingen genieten. In 2017, het eerste lustrum, kon de race helaas niet doorgaan vanwege te weinig centjes. Nu wordt weer hard
gewerkt aan het opnieuw organiseren van
de Drakenbootrace en wel op 2 september
2018. Het is de bedoeling dat de peddelaars
vanaf het voormalig Café De Zwaan richting
City peddelen. Net zoals in de eerste afleveringen. Wordt vervolgd en hou de media in
de gaten!

Coaching voor jongeren om hun
eigen bedrijf te starten.
Tijdens de zomervakantie kunnen jongeren
tussen de 15 en 22 jaar uit onder andere
Nieuwegein gratis deelnemen aan het ondernemersproject ZomerOndernemer. Het
project laat jongeren ervaren hoe het is om
een eigen bedrijf te starten en te runnen.
Zij krijgen daarbij begeleiding, een startkapitaal en verzekering. Het enige wat deelnemers nodig hebben is een bedrijfsidee en
motivatie. Het doel van het project is het
ontwikkelen van ondernemerskwaliteiten bij
jongeren en het bevorderen van zelfstandig
ondernemerschap. Het project duurt zes
weken en begint met een driedaagse training vanaf 17 juli. Geïnteresseerd? Meld je
aan via www.zomerondernemer.nl. Er is
plek voor maximaal 30 deelnemers.

Wij zoeken voor de wijkkrant meer input uit de wijk zelf .
U leest nu de
wijkkrant van
Batau-Zuid, uitgegeven door
het Wijknetwerk
Batau-Zuid. Wij
zijn een groep
welwillende vrijwilligers, bewoners net als u, die ons inzetten voor het
prettig wonen en leven in Batau-Zuid.
Sinds een paar jaar geven wij deze wijkkrant uit. Wij zouden het heel erg leuk vinden om meer input vanuit de bewoners van
Batau-Zuid te krijgen om in de wijkkrant te
schrijven. Niet schrikken: wij vragen u niet
om met hele artikelen te komen. Maar als
u, of misschien jullie, iets heeft of hebben
wat het vermelden waard is, geef het door
aan ons. Wij maken er zelf, met jullie of
met de redactie, een leuk verhaal van. Dus
onderwerpen zijn welkom! Maar als je zelf
iets in de vorm van een (compleet) stukje
wilt aanleveren, voel je vrij.

Wilt u ook adverteren in deze
wijkkrant?
Stuurt u dan een e-mail naar:

wnw_batauzuid@hotmail.com

Er is één voorwaarde: het moet wel over
onze wijk Batau Zuid gaan!
Aanleveren kan aan:
wnw_batauzuid@hotmail.com of
batauzuidwijkkrant@outlook.com en heb je
nog vragen? Mail ons dan ook.
Liesbeth Foortse | Voorzitter Wijknetwerk

VERGADERDATA
9 juli - 17 september
5 november - 17 december
4 februari (2019)
Aanvang van de vergaderingen 19.30 uur.
Kijkt u even op:
www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/
voor de actuele locatie.

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 2.200 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: september 2018
Aanleveren kopij voor 17 september 2018
via batau-zuidwijkkrant@outlook.com
Alleen voor vragen over de wijkkrant:
Telefoon: 06-23 00 93 27
E-mail: batau-zuidwijkkrant@outlook.com

DE KRUIDENTUIN

Het voorjaar is in volle gang. In dit jaargetijde is de Kruidentuin op zijn mooist. Kom naar
de Kruidentuin en geniet daar van alles wat bloeit en groeit.
Voor meer informatie: kruidentuin_nieuwegein@hetnet.nl

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/

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 uiterste zorgvuldigheid na bij het
beoordelen en hanteren van de kopij.

