Wijkkrant
Batau-Zuid
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oktober 2019
Beste wijkgenoten,

D

e zomer zit er weer op.
Ongelooflijk hoe snel de
tijd gaat. Voor mijn gevoel
was het gisteren dat ik een
voorwoord schreef.
Op 26 oktober is het weer Halloween in Batau-Zuid. Dit jaar helaas geen spookhuis in
de Meander. Helemaal niets doen is natuurlijk ook niet de bedoeling. Lees daarover
meer in deze wijkkrant. Vergeet niet de
bijgaande poster met uitleg te bewaren!!!!
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Een aardige boodschap doet iedereen goed!

DE WEEK VAN HET GELUK

Van 21 tot 28 september was de Week van het Geluk. Het
wijknetwerk van Batau-Zuid leek het een goed idee om dit
moment aan te grijpen om wijkbewoners een lieve, aardige,
opbeurende boodschap mee te geven op een plek waar op
zaterdag veel wijkbewoners hun boodschappen komen doen,
de Jumbo aan de Walnootgaarde.
Veel mensen hebben de clown ontmoet. Zij
gaf een beetje geluk met snoepjesharten in
de vorm van een klavertje vier. Maar vooral
door een compliment.

In het kader van de Week van het Geluk
heeft hopelijk een aantal van jullie de clown
‘Hier staat een mooi mens’
ontmoet op 28 september bij de Jumbo. Een
aardig complimentje doet toch een ieder
Liet je een ‘foto’ maken, dan was deze metgoed, dachten wij zo.
een ontwikkeld. Het was geen echte foto,
Natuurlijk ook in deze wijkkrant een bericht maar de geschreven boodschap ‘Hier staat
van onze wijkagenten, Wietse en Janien. Dit een mooi mens’. Nooit gedacht dat dit zoveel positieve reacties zou opleveren. Een
keer over beveiligingscamera’s die wij als
greep: “Wij zijn al 55 jaar getrouwd en hebparticulieren soms bij ons huis hebben
ben alle geluk. En we hebben ons eigen
hangen. Goed om te weten, lijkt mij.
snoepje (hij bedoelde haar en zij hem),
En de Nedereindseweg gaat op de schop,
maar dit maakt onze dag extra mooi.”
tussen de Batauweg en de Mendes da
Een mevrouw had nooit veel geluk, maar de
Costalaan. Net op de grens van onze wijk.
tranen liepen over haar wangen bij de
Ik neem aan dat velen van ons daarvan
boodschap van onze gelukclown. Toch een
gebruik maken met de fiets, lopend of
beetje geluk voor haar die dag.
anders. Als jullie dit lezen zijn de
werkzaamheden wellicht al in volle gang.
Positieve reacties
Ik geniet nu weer van de herfst en vooral de
herfstkleuren in het groen in Batau-Zuid.
Voor sommigen is er misschien teveel
woekerend groen, maar ik denk dat we ons
toch gelukkig mogen prijzen dat we in zo’n
groene wijk wonen.
Ik wens een ieder veel leesplezier
Liesbeth Foortse | Voorzitter Wijknetwerk Batau-Zuid.

Volg het wijknetwerk !

WIJKNETWERK BATAU ZUID
HALLOWEENPOSTER BIJ DEZE WIJKKRANT
Hang de Halloweenposter
goed zichtbaar op als de
kinderen bij jou aan mogen bellen. Op de achterkant van deze poster /
tekening vind je alle informatie voor de bewoners
en de kinderen. Heb je
nog vragen? Stuur dan
een e-mailtje naar het
wijknetwerk.
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terugkrijgen is ook leuk.
Een andere mevrouw gaf, als dank, de
clown een klein cadeautje terug.

Ouders maakten foto’s van
hun kinderen
met de clown.
Ook veel gehoord: “U

maakt mijn
dag goed en
mij blij”.

Het wijknetwerk is blij dat
dit idee zo
goed is aangekomen. De
clown zelf heeft er ook van genoten. Want
positieve reacties terugkrijgen is voor haar
natuurlijk ook erg leuk.
Laten we niet vergeten de Jumbo te bedanken voor hun gastvrijheid. Omkleedruimte,
koffie en thee voor de clown en vooral ook
heel enthousiaste medewerkers.
Tekst: Liesbeth Foortse | wijknetwerk.
Foto: Marcel van Montfoort | wijknetwerk.

Het wordt weer griezelen op 26 oktober
Op zaterdag 26 oktober is het weer Halloween in Batau-Zuid. Het wijknetwerk organiseerde
vorig jaar al een zeer geslaagd Halloweenfeest met een eng spookhuis in de Meanderschool.
Het spookhuis lukt dit jaar helaas niet. Maar we vonden een alternatief in de Rijtuigentuin.
GEEN SPOOKHUIS, WEL EEN SPOOKTUIN

We wilden dit jaar opnieuw een spookhuis
realiseren. Door allerlei omstandigheden
gaat ons dat jammer genoeg niet lukken.
Dus geen spookhuis, zoals vorig jaar, maar
wel een spookplek, waar alle griezels elkaar
kunnen treffen. Die plek is de Rijtuigentuin
in de Rijtuigenbuurt. De Rijtuigentuin is op
de hoek van de Rijtuigdrift en de Karosdrift.
LAAT ZIEN DAT JE MEEDOET!

Verder vieren we natuurlijk Halloween in de
straten van Batau Zuid. Daarom treffen
jullie bij deze wijkkrant weer de poster/
tekening aan die jullie op het raam kunnen
plakken om te laten zien dat je meedoet.
Wil je je eigen tekening ophangen dan is

dat ook goed, als het maar duidelijk is dat
de kinderen bij je mogen aanbellen.
ROEP ‘TRICK OR TREAT’

Wij hopen dat er op 26 oktober weer veel
eng verklede kinderen door de straten lopen. Dus kinderen, maak de bewoners bang
en roep ‘trick or treat’ en krijg wat lekkers.
En aan alle bewoners de oproep. Doe mee
en versier je huis. En vergeet niet even bij
de Rijtuigentuin langs te lopen.
KOM OOK NAAR DE RIJTUIGENTUIN

Laten we, zonder het spookhuis van vorig
jaar maar met de Rijtuigentuin, er ook dit
jaar weer een griezelig leuke Halloween van
maken.
Door: Liesbeth Foortse | Voorzitter wijknetwerk.

Van de politie…
Big brother is
watching you.

Nedereindseweg
wordt
fietsvriendelijker.

Tijdelijke afsluiting
Karosbrug vanaf
half oktober.

Pagina 2

Pagina 3

Pagina 4

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/

2
Van de Politie

Big Brother is watching you!

Hebt u in uw directe woonomgeving buren die een camera aan de woning hebben hangen?
Weet u waarom zij de camera hebben aangeschaft, of heeft u zelf bedacht waarom de
camera is aangeschaft? In en rond woningen kunnen camera's opgehangen worden om
eigendommen te beveiligen en bewoners te beschermen.
Je ziet steeds vaker dat mensen een camerasysteem aanschaffen. Een redelijk systeem is tegenwoordig al voor weinig geld te
koop. Als politie worden wij dan ook steeds
vaker geconfronteerd met meldingen dat
bewoners zich in hun privacy aangetast
voelen door de aanwezigheid van een camera. Kun je zien of het een echte camera is of
een dummy? Nee, dat is in de meeste
gevallen niet te zien. Het kan dus ook een
‘nepcamera’ zijn.

Regels voor het plaatsen
van een camera.
Natuurlijk zijn er regels verbonden aan het
plaatsen van camera’s die gericht staan op
de openbare weg. Hiervoor gelden de regels van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Anderen stiekem filmen
is verboden!
Wie een camera ophangt, moet ervoor zorgen dat de camera zo min mogelijk gericht
is op de openbare weg of op eigendommen
van anderen. Ook moet, via een bordje of
sticker, duidelijk worden aangegeven dat er
een camera hangt. Het is namelijk verboden om andere mensen stiekem te filmen.

Als u denkt dat uw tuin of woning wordt
gefilmd, ga dan het gesprek aan met uw
buren en vraag hen of u mag zien wat er
gefilmd wordt. Probeer dan samen tot een
beeld te komen dat voor beide partijen acceptabel is.
Komt u er samen niet uit, dan zijn er nog
een aantal stappen die u kunt ondernemen.
U vindt daar informatie over op de website:
www.juridischloket.nl/wonen-en-buren/
buren/camera/

Politie werkt samen met
de eigenaren.
Als politie maken wij steeds meer gebruik
van camera’s die door burgers worden opgehangen. Deze camera’s kunnen namelijk
helpen om een misdrijf in de buurt op te
lossen. De politie werkt dus graag samen
met de eigenaren van deze camera’s. Heeft
u een beveiligingscamera en wilt u ons helpen? Meld u dan aan voor de website
Camera in Beeld.
www.politie.nl/themas/camera-in-beeld
(typ camera’s in de zoekbalk. De link
Camera in Beeld leidt u naar de pagina).

Steeds meer particulieren plaatsen camera’s ter
beveiliging van hun woning en eigendommen.
Maar hoe zit het met de privacy van de buren?

Hangjongeren

Tekst/foto: Janien Haars | Wijkagent Ba tau.

De wijkagenten van Batau
zijn te bereiken via 0900-8844 of via e-mail:
wietse.hamming@politie.nl
janien.haars@politie.nl

Van de wijkcoördinator
Beste bewoners van Batau Zuid,
Na een mooie reis met mijn gezin ben ik
weer terug in het mooie Batau-Zuid als
wijkcoördinator. Jasper Blom heeft mij vervangen en ik neem het stokje dus weer van
hem over. Ik kijk er ontzettend naar uit om
opnieuw samen met bewoners de wijk een
beetje leuker, mooier, gezelliger en veiliger
te maken. Heb je daar zelf ideeën bij, klachten of vragen over, of wil
je op een andere manier
hier aan bijdragen?
Schroom dan niet en
neem contact met me op.
Ik ben bereikbaar via
onderstaande contactgegevens.

Ook dit jaar werd onze wijk
weer opgefleurd door de
hanging baskets vol zomerbloeiers. In totaal zijn er
26 bakken opgehangen,
beplant in twee kleuren.
Bij het wijknetwerk, die de
baskets jaarlijks mogelijk
maakt, hebben we weer
mooie reacties gekregen.
Helaas hebben de planten
wel geleden onder de
zomerstorm en de extreme
hitte.
Tekst en foto: Audrey Story |
Wijknetwerk Batau-Zuid.

Tot ziens in de wijk!

Van de welzijnscoaches

Hulp bij ontmoetingen

Sander Derksen
s.derksen@nieuwegein.nl of 06-54 99 78 53

Laura Dingemans en Sigrid van der Meij zijn welzijnscoaches voor Movactor in Nieuwegein
Noord. Wanneer u rondloopt met vragen op het gebied van uw welbevinden, kunt u vrijblijvend bij hen terecht voor ondersteuning. Zij kunnen u de weg wijzen naar de voorzieningen
en professionals in de wijk.
Misschien loopt u rond met vragen als: “Hoe
breid ik mijn kennissenkring uit?” of ”Waar
vind ik leuke bezigheden?” maar ook “Hoe
kan ik meer betekenen voor anderen?”.
NIEUWE ENERGIE
Na een ingrijpende levensgebeurtenis zoals
werkloosheid, het verlies van een naaste of
een verhuizing, maar ook bij depressie of
eenzaamheid, kunt u klachten krijgen. Het

Laura Dingemans
06-21 46 55 24

Sigrid van der Meij
06-11 88 54 05

aanpassen van uw leefstijl kan uw welbevinden al verbeteren. Samen met anderen iets
doen wat u leuk vindt, kan ook nieuwe
energie geven. Het zorgt voor meer ontspanning en dus minder stress.
ONDERSTEUNING BIEDEN
U kunt denken aan activiteiten als schilderen, spelletjes doen, bewegen voor ouderen, vrijwilligerswerk, samen wandelen of
de burenlunch. Laura en Sigrid kennen de
voorzieningen en professionals in de wijk en
helpen u graag bij het vinden van de activiteit die u het meest aanspreekt. Zij kunnen
u ondersteunen bij de ontmoeting met anderen en u helpen een netwerk op te bouwen; en te onderhouden. Net wat bij u past.

 ldingemans@movactor.nl
 svandermeij@movactor.nl

U kunt de Servicelijn bellen voor
het melden van:
losse tegels, kapotte speeltoestellen,
slecht onderhoud, ‘groen’-problemen,
gedumpt afval, onveilige situaties etc.
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.

KOSTELOOS EN INDICATIE NIET NODIG
U kunt zelf contact met de welzijnscoaches
opnemen of u kunt een doorverwijzing via
de huisarts, POH-GGZ of een andere professional vragen. U heeft hier geen indicatie
voor nodig en het is kosteloos.

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/
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Kruidentuin unieke plek in Nieuwegein
De Kruidentuin is een unieke plek in Nieuwegein. Gelegen in onze wijk, naast de dokterspraktijk aan de Nedereindseweg, is het een groene oase van rust. Er groeien zo’n negentig
verschillende kruiden, gerangschikt op hun gebruikswaarde. Al twintig jaar wordt de tuin
wekelijks onderhouden door een handjevol vrijwilligers. Frida Koopman is al jarenlang één
van hen.
Omdat verleden jaar de heg langs het wandel-/fietspad werd gesnoeid, kun je nu het
hele jaar in de Kruidentuin kijken en de
planten zien groeien, bloeien en afsterven.
Ook ‘s winters, als het gesneeuwd of gevroren heeft, is de tuin zeer de moeite waard.
Tijdens NLdoet, in maart dit jaar, kregen
wij, de vrijwilligers van de Kruidentuin, veel
en goede hulp van vrijwilligers van de parochie Dorpskerk en D66. Dankzij hen bloeiden en groeiden de planten deze zomer
weer schitterend.
ALS HET HEK OPEN IS, IS IEDEREEN WELKOM IN DE KRUIDENTUIN
Het is altijd de moeite waard om even door
de Kruidentuin te lopen, op een bankje te
zitten, iets te eten en/of drinken en te ge-

nieten. Als het hek open is, is iedereen welkom. Het bord ‘Verboden Toegang’ geldt
alleen als het hek gesloten is.
BIJ GENOEG VRIJWILLIGERS KAN DE TUIN
HET HELE JAAR OPEN BLIJVEN
Vanaf november tot maart is de Kruidentuin
permanent gesloten. Alleen als we voldoende vrijwilligers vinden om de tuin dagelijks
te openen en af te sluiten kan de Kruidentuin het hele jaar open blijven. Kijkt u hiervoor ook even naar onze oproepjes in de
rubriek Gevraagd/Aangeboden op pagina 4
van deze wijkkrant.
Met vriendelijke groet,
Frida Koopman |
Vrijwilligster Kruidentuin.

WIJNRUIT of RUIT (Ruta graveolens )
In de Kruidentuin staat ook Wijnruit. Het wordt
wel het bittere kruid genoemd en geurt naar
sinaasappel. Het is een plant met veel geneeskrachtige eigenschappen. Vroeger was het één
van de kruiden die helpers van mensen die de
pest hadden, om hun nek hingen om zelf niet
besmet te raken.

Buurtplein Batau

Nieuwe speeltuintjes rijtuigenbuurt

ACTIVITEITEN
Computerinloop
Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur.
Heb je vragen over je pc, tablet of smartphone? Kom even langs
en we helpen je.
Contactpersoon: Sudesh Orie
sudeshorie@hotmail.com

Karaoke
Elke eerste vrijdag van de maand van 14.30-16.30 uur.
Een gezellige karaokemiddag met Gerrit.
Contactpersoon: Gerrit van Vreeswijk gvanvreeswijk@gmail.com

Kinderkledingruilbeurs
Elke laatste vrijdag van de maand van 18.30-22.00 uur.
Neem de kinderkleding mee die je niet meer gebruikt en ruil het
voor andere mooie kledingstukken.
Contactpersoon: Marjolein Jonker marjoleinjonker@hotmail.com

In de Rijtuigenbuurt wordt hard gewerkt aan nieuwe bestrating, riolering,
groen en nieuwe speeltoestellen. Overal in de wijk zie je mooie nieuwe toestellen staan en de in de kinderen spelen er graag op.

Voor informatie over de bovenstaande activiteiten kunt u bellen
met het Buurtplein 030-60 08834. Het adres is Dukatenburg 1.

Nedereindseweg wordt fietsvriendelijker
De Nedereindseweg tussen Batauweg en Mendes da Costalaan gaat op de schop. Het traject wordt omgevormd naar een fietsvriendelijker
inrichting. Tussen de Mendes da Costalaan en Duetlaan komt een fietsstraat en het deel tussen Duetlaan en Batauweg wordt een tweezijdig
fietspad. Met het nieuw aan te brengen tweekleurig asfalt en fietsstraatborden moet de situatie overzichtelijk en veiliger worden.

BUURTBERICHT

Omwonenden van de Nedereindseweg zijn via een
Buurtbericht op de hoogte
gesteld van de plannen.
Naast de asfalteringswerkzaamheden zal het stuk
Nedereindseweg tussen
Batauweg en de tunnel
onder de AC Verhoefweg
worden versmald. Hier
komt een verlaagde berm,
die regenwater vertraagd
via de grond afvoert.
Bovendien wordt langs dit
traject de beschoeiing van
de vaart vernieuwd.
De bomen die nu langs het
water staan blijven behouden. Ter hoogte van de
Havezatedrift komen er
Ontwerp voor het nieuwe fietspad en de fietsstraat op de Nedereindseweg. Op deze plattegrond ziet u het traject tussen Batauweg bovendien drie nieuwe
bomen bij.
en Duetlaan. Het staat in twee delen op de kaart.

FIETSSLUIS

Het nieuwe fietspad eindigt ter hoogte van
de Duetlaan in een fietssluis. De vorm van
deze fietssluis vergroot de veiligheid van
fietsers en beperkt de snelheid van brommers. Het uitvoeren van de gladheidsbestrijding zal een stuk makkelijker worden.

START WERKZAAMHEDEN

Op dit moment wordt het ontwerp afgerond
en vinden de voorbereidingen plaats. Het is
nog niet bekend wanneer de werkzaamheden aanvangen. Als het zover is krijgen de
omwonenden opnieuw een Buurtbericht.
Het vernieuwen van de beschoeiing van de
vaart gebeurt nog wel 2019.
Bron: gemeente Nieuwegein

Voor informatie, vragen/opmerkingen, of de
plannen van dit project inzien:
Projectleider Jim le Duc.
030-607 12 33 |  j.leduc@nieuweqein.nl
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GEVRAAGD & AANGEBODEN IS BEDOELD OM WIJKBEWONERS OP EEN SIMPELE MANIER MET ELKAAR IN CONTACT
TE BRENGEN, BIJVOORBEELD OM SAMEN IETS TE ONDERNEMEN. WILT U OOK EEN OPROEPJE PLAATSEN? STUURT
U DAN EEN E-MAILTJE AAN DE REDACTIE.

GEVRAAGD: Vrijwilligers voor de Kruidentuin.
Groene vingers niet noodzakelijk. Kom op dinsdagmiddag gerust even langs in de tuin om
kennis te maken. Of stuur een e-mail naar
fkoopman@planet.nl of bel 030-630 14 14.

GEVRAAGD: Liefhebbers van schaatsen op natuurijs. Wanneer er natuurijs is ga ik graag op
zoek naar leuke schaatsplekken. Het liefst doe ik
dat samen met anderen. Doet u mee? Stuur uw
reactie via batau-zuidwijkkrant@outlook.com

GEVRAAGD: Handwerkspulletjes voor de Creaclub in het Rijtuigenhuis. Heeft u brei- of haaknaalden, wol, stofjes en ander crea-materiaal
over? De crea-club zou er erg blij mee zijn. Stuur
hen een e-mailtje via rijtuigenbuurt@gmail.com

GEVRAAGD: Mensen om het hek te openen/sluiten van de Kruidentuin. ‘s Ochtends
moet het hek geopend en ‘s avonds afgesloten
worden. We doen dit bij toerbeurt. Meer info
bij fkoopman@planet.nl of bel 030-630 14 14.

samen met de hond wandelen| hulp met klussen | leren breien | samen sporten | ruilen van voetbalplaatjes | of plantenstekjes | op zoek naar een recept | helpen uw fiets te repareren | wie weet een fijne
oppas | af en toe thee drinken | uw gitaar stemmen | het speelplein wieden en vegen | samen winkelen

BLADKORVEN & BLADCAMPAGNE
Over enkele weken zal de gemeente weer
bladkorven plaatsen in onze wijk. In de korf
mag u blad van de stoep en straat en ook
blad uit uw tuin doen.
De bladkorven komen op dezelfde locaties
als verleden jaar. Is een korf toen weinig
gebruikt, dan kan besloten worden deze
niet terug te plaatsen. Dit geldt ook voor
korven waar verleden jaar allerhande ander
afval in is gegooid. Ander groenafval dan
blad dient u in de groene sulo te gooien.
De gemeente zal de korven tussentijds
komen legen. Begin december worden ze
weer weggehaald.
Begin november start de bladcampagne.
Dan zullen er weer regelmatig veegwagens
en bladblazers in de wijk aan het werk zijn.
Voor vragen over bladkorven en bladcampagne kunt u de Servicelijn 14 030 bellen.
Bron/foto: Audrey Story | Wijknetwerk Batau-Zuid.

Karosbrug vanaf medio oktober afgesloten
Het kantoorgebouw aan de Borgstede 1, dat eigendom is van de gemeente, wordt gesloopt.
In verband met de veiligheid tijdens de sloopwerkzaamheden zal de Karosbrug vanaf medio
oktober afgesloten worden voor alle verkeer.
Het kantoorgebouw, ook wel bekend onder
de naam Work’InMall, staat al langere tijd
leeg. Het wordt gesloopt omdat het niet
rendabel is om het nog ingrijpend te renoveren en verduurzamen. Langs de locatie
loopt de voetgangersroute tussen de Rijtuigenbuurt en City. Voor de veiligheid van de
voorbijgangers wordt op deze route de

Karosbrug tijdens de sloop afgesloten. De
werkzaamheden duren tot in december van
dit jaar. Ze zijn voor de feestdagen afgerond, zodat de Karosbrug dan weer gebruikt kan worden door voetgangers.
De plek die door de sloop van het kantoor
vrijkomt, wordt voorlopig openbaar gebied
met groen.

VERGADERDATA 2019

Schrijf ook mee!

MAANDAG:

Lijkt het u leuk om ook een bijdrage aan de wijk-

• 7 oktober
• 25 november

krant te leveren? Uw eigen bericht met 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.
Volgende wijkkrant: januari 2020.
Uw nieuws ook in die editie? Stuur het dan tijdig

Op de plattegrond de Karosbrug (rode pijl) en
rechts daaronder de Work’InMall (blauwe pijl).

naar de redactie.
(Leest u ook even de disclaimer onderaan deze pagina).

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

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.

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 2.350 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: januari 2020
Aanleveren kopij 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.

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/

