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Beste wijkgenoten,
2020 alweer. Het is eigenlijk te
laat om eenieder nog een goed
en gezond 2020 in onze mooie
wijk Batau-Zuid toe te wensen,
maar ik doe het lekker toch,
omdat ik dat echt meen.
Onze eerste wijkkrant van dit jaar. Wat vindt
Wietse Hamming eigenlijk van zijn baan als
wijkagent van Batau? Lees het in deze krant.
Ik hoop, of liever gezegd ik zou willen, dat
iedereen zo over zijn werk zou denken. Dat
zou ons landje een stuk gezelliger maken.
En verder twee goede berichten, althans in
mijn ogen. De halvering van het hondenuitlaatgebied langs de geluidswal in Batau-Zuid is
niet doorgegaan, mede dankzij de inzet van
een handtekeningenactie, waarbij een kleine
120 handtekeningen zijn verzameld. Wat mij
betreft dank daarvoor aan alle hondenliefhebbers die hebben getekend. Hoe het er nu uitziet en uit gaat zien leest u in deze wijkkrant.
Het tweede goede nieuws is dat een buurtbewoner, tevens lid van het wijknetwerk, tot aan
de Raad van State is gegaan om een deel van
het bestemmingsplan Batau-Zuid aan te vechten. De Raad van State heeft hem in het gelijk
gesteld en daarmee blijft een stuk ecologisch
groen behouden.
Dan nog even vooruitkijken: op 27 april organiseert de Oranjevereniging Nieuwegein Noord
weer de Kleedjesmarkt op de Nedereindseweg.
Wie heeft er zin om daarbij op die dag te helpen? Zie het artikeltje hierover op de achterpagina.
Tenslotte, jullie lezen nu nog een voorwoord
van mijn hand, maar ik ga stoppen per 1 juli
2020. Wie neemt van mij het stokje over?
Een oproep aan eenieder!
Veel leesplezier.
Liesbeth Foortse | Voorzitter Wijknetwerk Batau-Zuid.
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Bestemmingsplan Batau deels vernietigd
Groene zone gered

Namens het wijknetwerk is wijkbewoner Jos de
Vries tot aan de Raad van State gegaan om het
nieuwe gemeentelijke bestemmingsplan voor de
groenstrook langs de Nedereindseweg aan te
vechten. Met succes.
Op 11 december jl. heeft de Raad van State het
door de Gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Batau deels vernietigd. Het gaat om
de langgerekte groenstrook in Batau-Zuid, direct
ten zuiden van de Nedereindseweg vanaf de ecologische zone langs de A2 tot aan de Batauweg.
SCHRAPPEN ECOLOGISCHE ZONE
In het vorige bestemmingsplan was dat een ecologische zone. Die was in het nieuwe plan geschrapt en in eerste instantie voor een deel aangewezen tot woongebied. Die aanwijzing tot
De groene zone aan de noordgrens van onze
woongebied is door inspraak door het wijknetwerk ingetrokken en veranderd in de bestemwijk vanaf A2 tot Batauweg blijft behouden.
ming Groen.
We zijn zeer blij dat er hierdoor betere
BEROEP WIJKNETWERK
garanties zijn voor het in stand houden
Maar vervolgens werd slechts een klein deel
van deze prachtige groene zone in
daarvan ook aangewezen tot zgn. Stapsteen (dit Batau-Zuid.
is een soort ecologische zone light).
Jos de Vries heeft daar namens het wijknetwerk U vindt alle informatie over deze zaak
op de website van het wijknetwerk via
beroep tegen ingesteld en de rechter heeft de
gemeente opgedragen om binnen vier weken de de link www.nieuwegeinsewijken.nl/
hele zone integraal op de kaart tot stapsteen aan batau-zuid/bestemmingplan-batau.php
te wijzen. Dit moet gebeuren op de landelijke
Tekst en foto: Jos de Vries | Wijknetwerk
website ruimtelijkeplannen.nl
Batau-Zuid en bewoner.

Van het wijknetwerk

Wordt u onze nieuwe voorzitter?

Het bewonersnetwerk, Wijknetwerk Batau-Zuid zoekt op korte termijn een nieuwe voorzitter, die samen met deze betrokken en bevlogen groep bewoners zich in wil zetten voor een
aantrekkelijke en veilige woonomgeving. Het wijknetwerk is een vrijwilligersorganisatie.

WAT DOET HET WIJKNETWERK?

Het wijknetwerk zet zich in voor een prettige, veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Zij werkt samen met onder andere de gemeente en de politie om knelpunten in de wijk op te lossen of verbeteringen
door te voeren.
Het wijknetwerk komt zo’n zeven keer per
jaar bijeen voor overleg, met elkaar en met
vertegenwoordigers van gemeente, politie
en andere organisaties.

WAT DOET DE VOORZITTER?

De voorzitter houdt overzicht op de taak- en
rolverdeling binnen het wijknetwerk.
De voorzitter blijft op de hoogte van ontwikkelingen in de wijk.
De voorzitter heeft en onderhoudt de contacten met de partners.
Uiteraard heeft de voorzitter de ruimte om
deze taken mede naar eigen inzicht in te
vullen.

DOET U MEE?

Spreekt het u aan om op deze manier actief
te zijn voor onze wijk? En lijkt het u leuk
om daarvoor ook de nodige contacten in de
wijk op te zoeken en te onderhouden?
Dan zouden wij graag met u in gesprek
gaan! Wij nodigen u van harte uit om onze
secretaris Marcel van Montfoort een e-mail
te sturen via wnw_batauzuid@hotmail.com
Natuurlijk kunt u eerst informatie opvragen.

Meer informatie: nieuwegeinsewijken.nl/batau -zuid/

De voorzitter vormt samen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van het wijknetwerk.
De voorzitter zit de vergaderingen van het
bestuur en het wijknetwerk voor.
De voorzitter geeft leiding aan het bestuur
en de vaste leden van het wijknetwerk.

Herinneringen aan
Jutphaas & Vreeswijk in oorlogstijd

Routekaart 2040
Op weg naar schone
energie.

Begrip voor elkaar
in het hondenlosloopgebied.
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Buurtplein Batau
Dukatenburg 1
3437 AA Nieuwegein
Van 19.30 tot 22.00 uur
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Van de politie

Alweer een nieuw jaar...

Bij de aanvang van dit nieuwe jaar kijkt Wijkagent Wietse Hamming nog even terug op het
vorige, maar ook vooruit naar de jaren die nog komen. Of, zoals hij het zelf zegt: ”De jaren
die ik nog mag”. Samen met de bewoners van de beide Batau’s wil hij er nog iets leuks van
maken.
Na zoveel jaren Batau heb ik er een heleboel rimpels en grijze haren van. Dus wordt
mij regelmatig gevraagd “Hoe lang moet je
nog?” Mijn standaardantwoord is dan: “Hoe
lang MAG ik nog?”

Lachrimpels van plezier
Mijn rimpels zijn lachrimpels van het plezier
dat ik in mijn werk heb. Dat plezier komt
door jullie, de wijkbewoners van ‘mijn wijken’. Zijn jullie allemaal even leuk en aardig? Zijn jullie allemaal zo braaf dat Sint en
Kerstman cadeautjes te kort kwamen? Nee,
natuurlijk niet en gelukkig niet.

Midden tussen de mensen
Ik ben ooit bij de politie gegaan om midden
tussen de mensen te staan en om mijn
steentje bij te dragen, de wereld een beetje
mooier te maken.

Aanzienlijke rij feiten
Voorbeelden te over in Nieuwegein en zeker
in Batau-Noord en Zuid: Inbraken, aanrijdingen met gewonden, berovingen, zelfs
een liquidatie, mensen in psychose, slecht
nieuws gesprekken, inbrekers op heterdaad
vangen, winkeldieven aanpakken, dronken
bestuurders, wiet kwekerijen, babbeltrucboevinnen oppakken, burenruzies, vechtpartijen, huiszoekingen, verkeerscontroles,
nieuwe collega’s wegwijs maken, afscheid
nemen van (veel) collega’s die met pensioen gaan, les geven op scholen, bewonersavonden, drugsdealers, zelfmoord, eenzaamheid, en de rij kan nog veel langer. Ik
lees geen Telegraaf, ik kijk geen GTST of
Flikken. Wat in werkelijkheid gebeurt dat
kunnen ze in krant en op tv niet verzinnen.

Echt contact het boeiendst
Het meest boeiende in mijn werk als wijkagent is het echte contact met jullie, de
wijkbewoners.

Servicelijn 14 030
U kunt de Servicelijn bellen voor
het melden van:

Wijkagenten Janien Haars & Wietse Hamming
kunt u bereiken via
0900-8844 of
 wietse.hamming@politie.nl

 janien.haars@politie.nl
Helpen, meeleven, corrigeren, adviseren,
het ondersteunen bij het zelf oplossen, de
juiste hulp zoeken, samenwerken, samen
met jullie een leuke wijk maken om in te
wonen, te werken en te leven.
Hoe lang mag ik nog? Ik hoop zo lang als
jullie en ik met plezier samenleven, samenwerken in het mooie Batau-Zuid en het
mooie Batau-Noord. Samen met wijkagent
Janien Haars gaat dat zeker lukken.
Door: Wietse Hamming.

Vervanging glas- en papiercontainers
De openbare glas- en papiercontainers in Nieuwegein zijn aan vernieuwing toe. De gemeente is half november begonnen met de vervangingswerkzaamheden. Als de containers
in uw woonomgeving aan de beurt zijn, krijgt u een bericht.

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

BERICHT VAN TEVOREN

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.

Twee dorpen in oorlogstijd
Schrijfster Renée Blom werkt momenteel aan
een boek over de vele gebeurtenissen in de
jaren 1940–1945 in Vreeswijk en Jutphaas.
Heeft u herinneringen aan die tijd, foto’s en
ander informatie? Dan komt Renée graag in
contact met u.

Duitse spionnen en vluchtelingen
Het boek ‘Twee dorpen in oorlogstijd’ zal
verhalen bevatten over Duitse spionnen,
enorme stromen vluchtelingen, bombardementen van strategische doelen en vluchtende kinderen. Een boek vol foto’s, korte
verhalen en getuigenissen uit Vreeswijk en

De meeste nieuwe containers komen op de
plek van de oude, sommige gaan naar een
betere plek. Hier en daar komen er containers bij en een enkele wordt weggehaald en
niet vervangen. Woont u in de buurt van
een container die wordt verplaatst of weggehaald, dan krijgt u van tevoren bericht.

het in de container doet. Het oud papier
moet schoon en droog zijn om te recyclen.
Meer dan 85% van ons nieuwe papier en
karton bestaat uit gerecycled papier.
Als u het bij het restafval gooit, wordt glas
en papier verbrand en gaat het sowieso
verloren.
Bron: gemeente Nieuwegein.

CONTAINER VIA DE APP

Tijdens de werkzaamheden kunt u even
geen gebruik maken van de glas- en papiercontainer. Via de RMN-app vindt u de
dichtstbijzijnde andere containers. De app is
gratis te downloaden via de app-store.

AFVAL SCHEIDEN HEEFT ZIN

De inzameling van verpakkingsglas en oud
papier levert veel waardevolle grondstoffen
op en bespaart een massa natuurlijke
grondstoffen, energie en CO2-uitstoot.
Daarvoor moet het glas en papier wel gescheiden aangeleverd worden. Scheidt het
glas op kleur (wit, groen en bruin) voor u
Jutphaas. Maar ook uit Hoograven, wat toen
nog bij Jutphaas hoorde.

Schrijf ook mee!

Herinneringen en foto’s

Wilt u ook eens een stukje voor de wijkkrant schrij-

Woonde u zelf toentertijd in Vreeswijk of
Jutphaas of wellicht in Hoograven? Kent u
mensen die er woonden en die herinneringen en/of foto’s willen delen? Mail dan naar
Renée Blom: wo2innieuwegein@gmail.com
of kijk op de facebookpagina
www.facebook.com/wo2innieuwegein

de aandacht van uw medebewoners wilt brengen?

Het boek ’Twee dorpen in oorlogstijd’ verschijnt 7 mei a.s. Het is een mooi bezit voor
iedereen die een binding voelt met Jutphaas
en/of Vreeswijk of geïnteresseerd is in de
geschiedenis van Nieuwegein. Het boek is
nu al te bestellen, neemt u daarvoor contact op met Renée Blom.

ven? Zijn er dingen in uw buurt of de wijk die u onder
Heeft u nieuwtjes, ideeën, vragen, tips of agendapunten uit uw straat, buurt of de wijk? Aarzel niet en
mail het naar de redactie via:

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: mei 2020.
Uw nieuws ook in die editie? Stuur het dan voor
maandag 4 mei naar de redactie.
(Leest u ook even de disclaimer onder de Colofon op pag. 4)

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/
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Nieuwegein energieneutraal in 2040
Nieuwegein heeft de ambitie om in 2040 een energieneutrale stad te zijn. Alle in de stad gebruikte energie moet dan volledig uit duurzame bronnen afkomstig zijn en met elkaar gebruiken we dan minder energie. Deze plannen zijn niet vrijblijvend, ze komen voort uit nationale
en internationale afspraken. De gemeente en andere organisaties helpen inwoners op weg.

Huurders

Financieringen

In uw huurwoning
kunt u vaak besparen
op uw gas- en energierekening. Een
energieadviseur van
ENERGIEBOX kan
gratis bij u langskomen om uw woning te
scannen op de verbeterpunten. Vraag meteen de gratis energiebox aan, die handige hulpjes bevat om nog
meer energie te besparen.

Geld lenen om uw huis te verduurzamen?
Bij de gemeente Nieuwegein kan dat tegen
een lage rente. Op JOUW HUIS SLIMMER
vindt u alle informatie over deze financieringsmogelijkheden.

Info: WWW.ENERGIEBOX.ORG
030-302 15 71

Huiseigenaren
Informatie over het
verduurzamen van
uw eigen huis vindt
u op het onafhankelijke energieplatform JOUW HUIS
SLIMMER. U kunt er
ook lezen wat dat u
ongeveer kost en wat het u oplevert. U
vindt er informatie over een quickscan,
buurtacties, hulp bij het opvragen van offertes, het vinden van geschikte bedrijven,
financieringsmogelijkheden en globale kostenramingen.

Info: JOUWHUISSLIMMER.NL/NIEUWEGEIN
085-485 83 79

Nieuw

DE NIEUWEGEIN QUIZ
Op donderdagavond 12 maart wordt de eerste grote Nieuwegein Quiz georganiseerd.
Alle (oud)Nieuwegeiners van 14 jaar en ouder kunnen meedoen.
Het wordt een
inspirerende,
leerzame, maar
vooral hele leuke avond met
vragen over
alles wat Nieuwegein was, is
en wordt. Deelname kost
€ 5,00 per duo.
Mensen met
een Nieuwegein
Stadspas kunnen gratis meedoen. Kandidaten kunnen zich
aanmelden via het aanmeldformulier op de
website www.denieuwegeinquiz.nl
Hier is ook alle informatie te vinden.
DONDERDAG 12 MAART OM 20.00 UUR.
ANNA VAN RIJNCOLLEGE, ALBATROS 1,
NIEUWEGEIN
WEBSITE: WWW.DENIEUWEGEINQUIZ.NL
E-MAIL: VRAAG@DENIEUWEGEINQUIZ.NL

Info: JOUWHUISSLIMMER.NL/NIEUWEGEIN
085-485 83 79
Bij de rijksoverheid kunt u subsidie aanvragen als u in tenminste twee duurzame isolatiemaatregelen investeert. De subsidie dekt
circa 20% van de kosten. U kunt de subsidie achteraf aanvragen via de genoemde
website. Het gaat om maatregelen die na
1 september 2019 uitgevoerd zijn.

Info: WWW.RVO.NL/SEEH
088-042 42 42

Hulp bij de uitvoering
De Nieuwegeinse vrijwilligersorganisatie Energie-N helpt
bewoners bij het verduurzamen van hun huis. Zo heeft
zij een collectieve inkoopregeling voor isolatie van de kruipruimte. Hun energieadviseurs
doen warmtescans en energiegesprekken. U
krijgt thuis objectief advies over waar u het
beste kunt beginnen met verduurzamen.

Info: WWW.ENERGIE-N.NL
 INFO@ENERGIE-N.NL

De e-scooter is een milieubewuste keuze en een
duurzaam, geluidsarm en snel vervoermiddel in
met name de stad.

Duurzaam vervoer, de e-scooter
De e-scooter is een snelle, duurzame en
onderhoudsarme manier van vervoer.
Schaft u een e-scooter aan (met lithiumaccu), dan kunt u bij de gemeente Nieuwegein € 500,00 subsidie aanvragen. Via de
genoemde website kunt u een aanvraagformulier downloaden. Wees er snel bij, want
meer dan de helft van de subsidie is al vergeven.

Info: WWW.NIEUWEGEIN.NL/E-SCOOTER
14 030

De Routekaart naar 2040
In het project ‘Routekaart Nieuwegein Energieneutraal 2040’ schetst de gemeente de
aanpak van dit project in grote lijnen. De
inzet is een duurzame toekomst en prettige
leefomgeving voor onze kinderen en kleinkinderen. Het plan wordt iedere vier jaar
bijgesteld volgens de laatste ontwikkelingen
en technieken.

Info: WWW.NIEUWEGEIN.NL/INWONER/
ENERGIENEUTRAAL-NIEUWEGEIN

Het was weer griezelig leuk met Halloween
Op 26 oktober vierden we opnieuw Halloween in onze wijk. Iets minder groots opgezet dan
het jaar ervoor, maar absoluut niet minder spannend en net zo leuk. De kleine en grote
kinderen die meededen hebben ook dit jaar weer volop genoten.

Een waar griezelparadijs
Een drietal heksen uit de Rijtuigenbuurt had
de Rijtuigentuin omgetoverd tot een waar
griezelparadijs. Er hingen spookjes in de
bomen en er zat een eng skelet op de
steentjesbank. Ook was ergens een groot
spook erg verdacht opgesteld. En niet te
vergeten de reuzespinnen. Je zal er maar
bang voor zijn. Veel kinderen vonden het
wel eng, maar waren uiteindelijk toch dapper genoeg om snoepjes en mandarijntjes
bij de heksen te halen.

Mooie, enge huizen
De heksen waren ook blij, omdat zij complimentjes kregen over hoe ze er uitzagen.
Dat gebeurt niet zo vaak bij heksen.
Voor een aantal bewoners van de Rijtuigenbuurt was de griezelige Rijtuigentuin aanleiding om dit jaar hun huis ook mooi en eng
te versieren. Het zag er echt ‘Halloweenachtig’ uit.

Op naar Halloween 2020
Hopelijk kunnen we er dit jaar met
Halloween opnieuw een mooi kinderfeest
van maken.
Door: Liesbeth Foortse. |
Voorzitter wijknetwerk Batau-Zuid.

De heksen waren erg in hun nopjes met de
complimentjes die zij kregen over hun zeer
geslaagde enge looks.

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/
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Ook dit jaar weer Kleedjesmarkt op Koningsdag

NIEUWE HONDENUI TLAATKAART

Gelukkig is het langzaamaan een traditie aan het worden, de Kleedjesmarkt op de
Nedereindseweg ter gelegenheid van Koningsdag. Oranjevereniging Nieuwegein Noord
is al druk bezig met de voorbereidingen.

In 2019 heeft de gemeente het hondenbeleid geëvalueerd. Het wijknetwerk was hierbij betrokken, maar ook veel hondenliefhebbers en wellicht mensen die niet zo van
honden houden. Het resultaat is een nieuwe
hondenuitlaatkaart.
Op deze kaart kunt u zien waar uw hond
mag loslopen, aangelijnd moet zijn en waar
uw hond echt niet welkom is. Voor BatauZuid is er niet veel veranderd.

Maandag 27 april kun je vanaf 05.00 uur
weer je kleedje neerleggen langs de
Nedereindseweg tussen de Batauweg en de
kerk bij Het Sluisje. Je mag er je tweedehands en zelfgemaakte spulletjes uitstallen.
Om 07.00 uur start de Kleedjesmarkt en
mag je gaan verkopen.
KOM JE ONS HELPEN?

De gemeente heeft de geplande werkzaamheden, om de Nedereindseweg fietsvriendelijker te
maken, opgeschort om de Kleedjesmarkt door te
kunnen laten gaan.

Heb je zin om de Oranjevereniging te helpen bij de organisatie van dit Koningsdagfeestje, laat het dan even weten via
info@oranjeverenigingnn.nl
Er zijn altijd helpende handen nodig, vooral
op de dag zelf. We zijn blij met alle hulp!

De hondenuitlaatkaart wordt niet huis aan
huis verspreid. U vindt hem op de website
www.nieuwegein.nl/hondenuitlaatkaart/ van
de gemeente, waar u hem kunt downloaden. Ophalen op het gemeentehuis kan natuurlijk ook.

Door: Liesbeth Foortse | Oranjevereniging NN

De afvalkalender 2020
De nieuwe afvalkalender staat weer voor u
klaar op inzamelschema.rmn.nl
Tik uw adres of postcode in en u
krijgt een overzicht per maand of
jaar. U kunt het schema downloaden
en uitprinten. Of zet de gratis RMNapp op uw mobiel. Dat kan via de
Playstore. U kunt RMN ook bellen op
0900-60 39 222, om de afvalkalender
toe te laten sturen.

Wilt u ook eens
ADVERTEREN
in de
WIJKKRANT ?
Stuur dan een e-mail naar

wnw_batauzuid@hotmail.com

Door: Audrey Story | Wijknetwerk Batau-Zuid.

Hulp gevraagd in de Kruidentuin tijdens NL DOET

Op zaterdag 14 maart is het weer NL DOET. Ook dit jaar vragen de vrijwilligers Bij de ingangspaden naar het losloopgebied
langs de geluidswal komen binnenkort bordjes
van de Kruidentuin uw hulp wanneer zij die dag de tuin weer in orde gaan
maken voor de komende lente en zomer.
zoals deze. De tekst spreekt voor zich.
De groep vrijwilligers van de Kruidentuin is
niet heel groot, iedere helpende hand is
dus van harte welkom. Vanaf 10.30 uur
gaan zij aan het werk tot 15.00 uur. Voor
koffie, thee, broodjes en dergelijke wordt,
door de trouwe medewerking van Albert
Heijn Muntplein, gezorgd.
Wilt u komen helpen, alleen of met een
groepje, dan bent u meer dan welkom. U
mag ook een deel van de tijd komen, alle
beetjes helpen.
U kunt zich aanmelden via www.nldoet.nl De Kruidentuin is een unieke plek in onze wijk. VanMaar u mag ook Frida Koopman bellen op
06-12 27 99 88. De Kruidentuin ligt achter af 1 maart is de tuin overdag weer voor iedereen
toegankelijk. ‘s Avonds gaat het hek dicht.
Nedereindseweg nr. 405.

Door: Audrey Story en Liesbeth Foortse|
Wijknetwerk Batau-Zuid.
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 06-27 18 96 44
Alleen voor nabezorging.
Eindredactie en vormgeving
Olga Hansen - Team Woord op Maat, Nieuwegein.
Druk/repro
Centrum Drukwerk - Utrecht

Volgende wijkkrant: mei 2020
Aanleveren kopij voor: 4 mei 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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