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Beste bewoners van
Batau-Zuid,

O

p het moment dat ik dit
schrijf begint het voorjaar zich van zijn beste kant
te laten zien. Dikke jas weer
in de kast. Maar gelukkig trekt de natuur
zich van de ups en downs van het weer niet
zo heel erg veel aan. Alles is weer groen.
Ik zie dat er op de mooie dagen weer volop
gebruik gemaakt wordt van het grote speelveld bij de scholen. Dat komt vast ook door
de doelen die, mede dankzij Ot van Esschoten, daar al weer een jaar staan. Ik hoor
natuurlijk ook signalen van overlast van
geluid en hangjongeren rond het veld. Dit
geldt voor meer plekken in de wijk. Maar
laten we het toch vooral leuk met elkaar
maken en spreek de jongeren er op aan. En
als dat niet werkt, hebben we altijd Wietse
en Janien nog, onze wijkagenten.
Verder in deze wijkkrant aandacht voor het
groen en de dieren. Aan de Welmoetsgaarde
hebben we nu een echte perenboomgaard.
En leest u ook de oproep om zorgvuldig om
te gaan met de dieren van de dierenweide.
Er is ook aandacht voor een hoop zaken die
voor de (wat oudere?) bewoners van Batau
Zuid het dagelijks leven wat makkelijker en
gezelliger kunnen maken. Het Automaatje,
Eet je mee, hulp bij administratieve en sociale zaken en over beweging en sport. Het
Buurtplein Batau ligt weliswaar in BatauNoord, maar is er ook voor ons, voor heel
Batau.
Ik wens eenieder veel leesplezier.
Liesbeth Foortse, Voorzitter Wijknetwerk Batau-Zuid.

Volg het wijknetwerk !

WIJKNETWERK BATAU ZUID
Bij afval en noodgeval, bel de
verzorgers van de dierenweide!
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Boomfeestdag 2019 “Ieder kind een boom”
Op 6 maart is in Nieuwegein de Boomfeestdag 2019 gevierd in onze wijk Batau-Zuid. Aan
de Welmoetsgaarde hebben de leerlingen van groep 6 van openbare basisschool De Veldrakker die dag een echte perenboomgaard geplant. Het thema van deze 62ste editie was
heel toepasselijk “Ieder kind een boom”.
Ruim 25 kinderen van groep 6 van
openbare basisschool De Veldrakker plantten samen met wethouder Marieke Schouten 11 nieuwe
fruitbomen en 250 struiken. Er
werden oude perenrassen geplant,
zoals de juttepeer en de kroontjespeer. Over een jaar of vijf
kunnen de kinderen van ‘hun’ bomen peren komen plukken.

Fruit plukken
van je ‘eigen’ bomen.
Ter voorbereiding op de Boomfeestdag kregen de leerlingen op
school eerst een gastles over bomen en struiken en de waarde
Leerlingen van De Veldrakker en wethouder Marieke Schoudaarvan voor vogels, vlinders en
bijen. Het was mooi om te kunten planten fruitbomen en struiken bij de Welmoetsgaarde.
nen merken hoeveel de kinderen
al wisten van planten en dieren, doordat zij Bomen en struiken zijn immers belangrijk
voor een gezonde leefomgeving voor menop school een moestuin onderhouden.
sen en voor dieren.
Dichter bij de natuur.
De Boomfeestdag werd georganiseerd door
de Gemeente Nieuwegein, Vrijwilligers van
In de klas hebben zij de struiken die ze ginLandschap Erfgoed Utrecht en IVN afdeling
gen planten goed kunnen bekijken. Mooi om
Nieuwegein-IJsselstein e.o.
mee te maken hoe kinderen op deze manier
dichter bij de natuur komen te staan.
Door: Liesbeth Foortse | Foto: Ton Baselmans

Voorkom dierenleed in de dierenweide
Zorgen om het welzijn van de dieren in de dierenweide. De laatste tijd wordt daar vaak
groente- en fruitafval gevoerd. Waarschijnlijk goedbedoeld, maar de dieren kunnen er erg
ziek van worden. Een bewoonster vraagt uw aandacht voor dit probleem.
Regelmatig loop ik met onze hond langs de
dierenweide in Batau-Zuid en blijf dan vaak
even staan kijken naar de dieren. Wat mij
de laatste maanden opvalt en waar ik me
zorgen over maak, is dat ik vaak groente-

De medewerkers van de kinderboerderij
worden graag op de hoogte gebracht van
groenten- en fruitafval in de dierenweide. Zij
kunnen er
dan voor zorgen dat het
weggehaald wordt. U kunt hen bellen via 030-60 39145 of
06-333 07 888.
Deze telefoonnummers staan
ook op de bordjes die aan het
hek hangen.

MEI 2019

Op de borden in de dierenweide, wordt duidelijk
vermeld dat de dieren ziek kunnen worden van
groenten, fruit en te veel brood.

en fruitafval zie liggen in de dierenweide. Dit
wordt wellicht met goede bedoelingen gegeven, maar mensen weten waarschijnlijk niet
dat de dieren er ziek van kunnen worden.
Ook grote hoeveelheden brood is, vooral
voor de schapen, niet goed. Dus geef het
met mate, en geen hele broden over het hek
kieperen! Men heeft een aantal maanden
geleden een schaap moeten laten inslapen,
doordat het zeer waarschijnlijk verkeerd
voedsel of te veel brood heeft gegeten.
Helaas heb ik de ‘dader(s)’ er nog niet op
aan kunnen spreken, maar ik hoop met deze
oproep meer mensen hierover op de hoogte
te kunnen brengen met als doel het dierenleed te stoppen.
Door: Joyce van Knapen, bewoonster.

Van de politie…
‘De jeugd van
tegenwoordig’

Maak kennis met
Buurtsportcoach
Lieke van Adrichem

Excuses gemeente
verlichting Avondgaarde.
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Van de Politie... De jeugd van tegenwoordig
Heeft u wel eens last van jongeren die, in hun beleving gezellig, ergens met elkaar rondhangen? Vindt u dat vervelend, lawaaiig of eng? Gaat u zich thuis zitten ergeren of gaat u met
hen in gesprek. Wijkagent Wietse Hamming schreef voor deze wijkkrant een bijzonder en
uiterst leerzaam artikel over dit ‘probleem van alle tijden’.
‘De jeugd van tegenwoordig’… en dan bedoel ik niet de band. Serieus, de jeugd van
tegenwoordig is heel anders dan die van
vroeger. En dat klopt. Het is een andere tijd
dan vroeger. Er is wel een overeenkomst.
De jeugd van nu is soms vervelend en overlastig. De jeugd van vroeger was dat ook.

Helaas worden de
uitzonderingen sensationeel
in het nieuws gebracht.
Een opvallend verschil met vroeger is, dat
sommige ouders en jeugdigen van nu minder accepteren dat ze worden aangesproken
op hun gedrag. Dan volgen er een grote
mond, intimidaties en soms vernielingen.
Dat zijn uitzonderingen. Helaas worden die
uitzonderingen sensationeel gebracht in het
nieuws. Dan ontstaat er een beeld dat aanspreken van jeugd gevaarlijk is. Dus gebeurt het aanspreken minder, want er zouden zomaar represailles kunnen volgen…

Mijn advies?
Ga zo snel mogelijk in gesprek.
Echt contact met de jongeren helpt. Als
wijkagent ga ik in gesprek met de jongeren.
Dat doe ik voordat er eventueel klachten
over ‘de jeugd’ komen.

GRATIS
HULP BIJ UW THUISADMINISTRATIE
•
•
•
•

Overzicht op inkomsten en uitgaven.
Zelf leren administratie bij te houden.
Tips om geld te besparen.
Ordenen en weggooien van papieren.

Voor mensen die een steuntje nodig hebben
om de eigen administratie bij te houden
biedt Movactor deze gratis dienst aan. Een
vrijwilliger komt bij u thuis om samen met u
de administratie stap voor stap (weer) op
orde te krijgen en helpt bij het invullen en
aanvragen van formulieren bij instanties.
Heeft u interesse? Bel dan 030-60 33748 of
mail naar thuisadministratie@movactor.nl
Thuisadministratie neemt geen administratie over, u blijft zelf verantwoordelijk.

HULP NODIG BIJ EEN JURIDISCHE
OF SOCIALE VRAAG?
•

Vragen over uitkeringen, schulden,
werkgeversovereenkomst etc.

•

Hulp bij lezen/schrijven (bezwaar)brief.

•

Hulp bij de belastingaangifte.

In gesprek gaan omdat er overlast is, is
geen contact, dat is corrigeren.
Mijn advies is om zo snel mogelijk in gesprek te gaan. Gewoon om elkaar te leren
kennen. Het voordeel is ook nog eens dat
de groep in het begin vaak kleiner is. Met
een kleine groep is het makkelijker contact
maken. Dan kun je ook op een rustige manier met de jeugd praten als er iets gebeurt
wat je niet zo fijn vindt. Tip: spreek ze aan
zoals je zelf aangesproken wilt worden.
OUDERS:
Kinderen opvoeden kost tijd, vraagt aandacht. Wanneer je niet wilt dat anderen je
kinderen aanspreken op hun gedrag zal je
dat zelf moeten doen. Weet waar en met
wie je kind (uit)hangt en weet wat er gebeurt op die hangplek. Dan voorkom je dat
je naar het politiebureau wordt geroepen
om je kind op te halen na vernieling of diefstal.

Spreek elkaar aan zoals je zelf
wilt worden aangesproken !
De wijkagenten van Batau
zijn te bereiken via 0900-8844 of via e-mail:
wietse.hamming@politie.nl
janien.haars@politie.nl

JEUGD:
Die vervelende buurtbewoners zijn helemaal
niet vervelend als je een beetje rekening
met ze houdt. Dat is makkelijk: peuken,
blikjes enzovoort in de prullenbak. Als je in
een woonwijk staat: pas het volume van je
gesprek aan, zodat de kindjes rustig kunnen
blijven slapen. Moeilijker is het niet, EN: je
mag blijven staan op de plek die je leuk
vindt.
Tekst en foto: Wietse Hamming | Wijkagent Batau.

Het VrijwilligersHuis
U heeft vast al eens gehoord of gelezen over
het VrijwilligersHuis in Nieuwegein. Maar wat
is het en wat kan het voor u als vrijwilliger of
als organisatie betekenen. Het wijknetwerk
vroeg aan het team van het VrijwilligersHuis
of zij er hier iets meer over willen vertellen.
MENSEN BIJEEN BRENGEN
In Nieuwegein zijn veel vrijwilligers actief.
En ook in Batau-Zuid is er van alles te doen
voor en door vrijwilligers. Dat is geweldig,
want met vrijwillige inzet breng je leven in
de wijk en betrek je inwoners bij hun omgeving. Door samen dingen op te pakken
overbrug je verschillen en komen mensen
bijeen die elkaar anders misschien niet op
zouden zoeken.

VACATURES VRIJWILLIGERS BATAU-ZUID
DE PARTNER zoekt diverse vrijwilligers, om
bijvoorbeeld het bar-team te versterken.
Voor BUURTPLEIN BATAU zoekt MOvactor nog
iemand om te assisteren bij het dagelijkse lunchaanbod.

WIJKNETWERK BATAU-ZUID zoekt

Met uw vragen bent u welkom op het
spreekuur van het Sociaal, Juridisch Servicepunt in Buurtplein Batau, Dukatenburg 1.
Iedere dinsdag tussen 9.30 en 11.00 uur
kunt u hier gratis terecht. Ook voor uw vragen op het gebied van zorg en welzijn en
voor de rechtswinkel. Voor meer informatie
kunt u bellen naar 06-126 11 983 of een email sturen naar info@sjsnieuwegein.nl
Bovendien worden regelmatig themaspreekuren gehouden over bijvoorbeeld BGHU
aanvragen of (collectieve) zorgverzekering.

Hangjongeren

betrokken bewoners om samen de
wijk nog prettiger te maken.

Servicelijn 14 030
Voor uw melding over:
Losse tegels, kapotte speeltoestellen, slecht
onderhoud, ‘groen’-problemen, onveilige
situaties e.d. in de openbare ruimte in de wijk.

Of doe uw melding via de app:

Buiten Beter

op uw smartphone.

GPS bepaalt de plaats van uw melding en u
kunt direct een foto meesturen.

Het team van het VrijwilligersHuis Nieuwegein
helpt u graag verder in ‘het Huis’, Boogstede 12
op Cityplaza of via de website:
www.vrijwilligershuis-nieuwegein.nl

BREED WERKTERREIN
VrijwilligersHuis Nieuwegein speelt een belangrijke rol op het gebied van vacaturebemiddeling tussen organisaties en enthousiastelingen die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk. Maar het VrijwilligersHuis doet
meer dan alleen vacatures aanbieden. Het
is er ter ondersteuning en begeleiding van
vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en
buurtinitiatieven. Het team van het VrijwilligersHuis maakt breed zichtbaar wat er
dankzij vrijwillige inzet te doen is.
Bij het VrijwilligersHuis kun je ook terecht
voor workshops, die je als vrijwilliger of
organisatie helpen je inzet beter te kunnen
uitvoeren.
WANDEL GEWOON EVEN BINNEN
Sinds begin december vorig jaar is er een
gezellige, open huiskamer aan de Boogstede op City, waar je zo kunt binnenwandelen. Het team staat klaar voor al jouw vragen, behoeftes, suggesties, leuke ideeën of
juist aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk. De koffie staat klaar op werkdagen
van 9 tot 17 uur!
Door: Team VrijwilligersHuis Nieuwegein
Foto: Yukiko Pesik.
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Maak kennis met de Buurtsportcoach

Op verzoek van het wijknetwerk stelt buurtsportcoach Lieke van Adrichem zich hier aan u
voor. Zij vertelt wat haar werk bij Sport ID, maar vooral als buurtsportcoach van BatauZuid inhoudt.

Ik ben Lieke van Adrichem, ik ben de nieuwe
buurtsportcoach van Batau. Ik werk bij Sport ID
Nieuwegein. Mocht u een vraag of een leuk
sport/beweeg idee hebben, dan kunt u contact
opnemen met mij via 030-6004267 of
l.vanadrichem@merwestein.nl

AANSPREEKPUNT BATAU
Bij SportID hebben wij het doel om zoveel
mogelijk inwoners van Nieuwegein
(structureel) aan het bewegen te krijgen.
Van jonge kinderen tot volwassenen en met
of zonder beperking. Ik ben het aanspreekpunt in Batau voor alle inwoners die vragen
hebben over sport- en beweeg initiatieven
in de wijk. Daarbij wil ik graag laten zien
dat bewegen niet alleen gezond is maar ook
harstikke leuk. In de weg hier naartoe koppelen we vraag en (nieuw) aanbod aan elkaar. Hierin wordt de samenwerking gezocht met andere organisaties die ook contact met inwoners hebben.

VOOR UW SPORT- EN BEWEEGVRAGEN
Voor een overzicht van en informatie over alle
Als aanspreekpunt voor bewoners uit de
activiteiten van Sport ID:
wijk ben ik elke woensdag tussen 9.00 en
www.sportidnieuwegein.nl
12.00 uur voor een ‘Beweegintake’ aanwezig in Buurtplein Batau. Zonder afspraak
Het laatste nieuws over de activiteiten van
kunt u dan bij mij terecht met uw sport- en
beweeg vragen. Als u op een ander moment
Sport ID vindt u op:
zou willen afspreken kan dat natuurlijk ook.
www.facebook.com/SportIDNieuwegein
U kunt mij daarvoor altijd bellen of een ehttps://twitter.com/SportIDNgein
mail sturen.

Vind eenvoudig informatie
over het groenonderhoud

SCHAAKLES VOOR KINDEREN
Bovendien zijn we bezig om de komende
tijd het sport- & beweeg aanbod in de wijk
te vergroten. Een voorbeeld is het nieuwe
initiatief ‘Schaakles voor kinderen’ een samenwerking tussen Sport ID, Schaakvereniging Lekstroom en Movactor.

Schaakles voor kinderen
Voor kinderen vanaf groep 6.
Op 6, 23, 20 en 27 juni van 15.30-16.30 uur.
Kosten € 5,=. Op Buurtplein Batau.
Aanmelden via de buurtsportcoach:
l.vanadrichem@merwestein.nl

Wanneer maait de gemeente het gras? Hoe
vaak wordt het onkruid verwijderd? Wanneer komen de bladkorven? En hoe worden
de sloten en singels schoongemaakt?
Kijk voor de antwoorden op deze vragen op:

VERGADERDATA 2019

WWW.NIEUWEGEIN.NL/GROENONDERHOUD
Op deze nieuwe websitepagina staan op overzichtelijk wijze de verschillende werkzaamheden per
onderwerp uitgelegd.
Voor informatie klikt u
eenvoudig op het item
van uw keuze.

WANDELEN OP DONDERDAG EN VRIJDAG
Op dit moment worden al leuke activiteiten
georganiseerd. Zo start iedere donderdagen vrijdagochtend bij Buurtplein Batau een
wandelgroep die een wandeling maakt langs
mooie plekken in de omgeving. Op donderdag van 10.00-11.30 uur en op vrijdag van
10.30-11.30 uur. De deelname is gratis.

De bloemenbaskets hangen er weer. De hovenier heeft ze 17 mei opgehangen. Hij heeft even
gewacht vanwege de vorst die nog in de lucht
hing. Hopelijk bloeien ze deze zomer weer net zo
uitbundig als vorig jaar.

MAANDAG:
• 1 juli
• 19 augustus
• 7 oktober
• 25 november

Buurtplein Batau
Dukatenburg 1
3437 AA Nieuwegein
Van 19.30 tot 22.00 uur

Herbestrating gebouwendriften bijna gereed Mobieler met ANWB Automaatje
Nadat in 2016 een deel van de gebouwendriften op de schop ging om
de riolering te vervangen, wordt nu al enige tijd druk gewerkt aan de
vernieuwing van de bestrating. Opnieuw overlast voor de bewoners,
maar het resultaat maakt veel goed.
Ze zullen u niet ontgaan zijn begin dit jaar, de gele borden aan de
Batauweg met de omleidingsroute voor de gebouwendriften. Er
moest gewerkt worden aan de nieuwe bestrating in de Hoevedrift,
Kasteeldrift en Kloosterdrift, ten gevolge van de in 2016 vervangen
riolering. Ook de Burchtdrift en de parkeerplaatsen bij de Barnsteendrift zijn meegenomen met dit project. De plantvakken kregen
nieuwe plantjes en bomen. Eind van de maand is de klus geklaard
en zoals u zelf kon zien was deze aanpak geen overbodige luxe.
Het ziet er nu schoon en verzorgd uit en kan weer jaren mee.
Tekst: Ivon van Wijngaarden | Foto: Marcel van Montfoort

Bent u zelf minder mobiel en voor uw vervoer afhankelijk van anderen? Een chauffeur van ANWB AutoMaatje Nieuwegein brengt u
graag naar uw afspraak of andere bestemming.
GEBRACHT EN/OF OPGEHAALD
Een boodschap doen of naar een afspraak bij de kapper of in het
ziekenhuis? De chauffeurs van AutoMaatje Nieuwegein brengen u
graag naar uw bestemming. Zij komen u
ophalen op het gewenste tijdstip en brengen u ook weer thuis. Als u het prettig
vindt begeleidt de chauffeur u zelfs naar de
afspraak of haalt u weer op wanneer u dat
wilt. U betaalt slechts een kleine onkostenvergoeding aan de chauffeur. U hoeft geen
lid te zijn van de ANWB. Deze dienst is
alleen voor inwoners van Nieuwegein.
DE BATENBUS
Weet u dat u ook via AutoMaatje gebruik kunt maken van de
Batenbus? Deze bus wordt beschikbaar gesteld door Stichting de Baten voor een uitje voor en door
inwoners van Nieuwegein. De bus
is geschikt voor het vervoer van
maximaal 8 personen.

Ook bij de Barnsteendrift worden de parkeerplaatsen vernieuwd.

INFORMATIE EN RESERVEREN
Wilt u meer informatie over het
reserveren van een persoonlijk ritje
of over de Batenbus? Belt u dan
030-60 33748 of stuur een mail
De Batenbus is beschikbaar voor
naar automaatje@movactor.nl

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/
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Excuses voor misverstand verlichtingsarmaturen Avondgaarde

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

Een oude, nog niet afgeschreven armatuur, die
later weer teruggeplaatst werd.

Een nieuwe, ten onrechte geplaatste armatuur,
die later weer weggehaald is.

In het kader van het vervangingsprogramma zijn in 2018 in Batau-Zuid verlichtingsarmaturen vervangen. In en rondom de Avondgaarde zijn per abuis goede armaturen uitgewisseld door aannemer CityTec. Naderhand zijn deze nog niet afgeschreven armaturen weer
teruggeplaatst. De gemeente heeft hierover niet goed gecommuniceerd naar de bewoners.
Hiervoor biedt de gemeente haar excuses aan. Het werkproces is aangepast om dit in de
toekomst te voorkomen.
Namens de gemeente Nieuwegein, Jasper Blom, wijkcoördinator Batau-Zuid.

‘Eet mee’ verbindt
eetadressen en senioren
Wil je wat
voor een
oudere
buurtgenoot doen,
maar weet
je niet hoe
of wat of
wanneer?
Kun je een
plekje aan
je eettafel
vrijmaken?
Doe dan mee met ‘Eet Mee’. Het kost je
alleen een plekje aan jouw eettafel en meeeten met wat de pot schaft.

Rijtuigenbuurt vordert gestaag
Er gebeurt nogal wat in de Rijtuigenbuurt.
Er wordt hard gewerkt om de wijk op te
knappen. Er is een begin gemaakt met de
parkeerplaatsen en paden.
Mooie nieuwe stenen en nieuwe beplanting,
bomen en al wat struikjes. Maar eerst
moesten er bomen omgezaagd worden en
struiken weg worden gehaald.
De overlast valt mee. We moeten af en toe
wachten op een grote graafmachine of op
heftrucks met stenen.
We hopen dat alles volgend jaar rond maart
voltooid is.

Maandelijks toeren met de
ScootMobielClub
ScootMobielClub Nieuwegein maakt iedere
laatste woensdagmiddag van de maand een
mooie tocht in de omgeving. Vertrek om
13.00 uur vanaf La CaZa, Hoorneschans 101.
Iedere rit is ongeveer twintig kilometer. Voor
de veiligheid bij het oversteken en andere
praktische zaken rijden vrijwilligers op de
fiets mee. Onderweg is er een stop voor een
drankje. Dat is voor eigen rekening, terwijl
deelname gratis is. Heeft u zin om aan een
tocht mee te doen? Mail dan voor meer informatie naar:
nieuwegeinscootclub@gmail.com

Door: Audrey Story | Wijknetwerk

Wil jij als oudere gezellig een keer bij een
buurtgenoot mee-eten? Meld je dan aan bij
‘Eet Mee’. De kosten zijn maximaal € 5,=.
‘Eet Mee’ matcht een eetadres en een gast.

Wilt u reageren op een artikel in deze krant?
Mail dan naar batau-zuidwijkkrant@outlook.com
De redactie zorgt dat uw bericht bij de juiste persoon terecht
komt. Anonieme kopij/e-mail nemen wij niet in behandeling.

Meld je aan als je een gast aan tafel wilt
ontvangen of een gast wilt zijn bij ‘Eet Mee’.
Voor meer informatie en aanmelden:
 info@eetmee.nl |
www.eetmee.nl
Stichting Eet Mee,
030-22 13 498
Molenkamp 48, 3732 EV De Bilt.

Volgende wijkkrant: september 2019.
Uw nieuws ook in die editie? Stuur het dan
vóór 23 september naar de redactie.

Colofon
Deze wijkkrant is een uitgave van:
De nieuwe parkeerplaatsen in de Rijtuigenbuurt
zien er strak uit.

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 2.350 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 2019
Lever uw kopij aan voor: 23 september via
batau-zuidwijkkrant@outlook.com
Alleen 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 uiterste zorgvuldigheid
na bij het beoordelen en hanteren van de kopij.
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