Wijkkrant
Batau-Zuid
Het huis aan huisblad van Wijknetwerk Batau-Zuid
januari 2021
Beste medewijkbewoners,
Het is al even geleden, maar ik
wil het toch tegen u zeggen:
GELUKKIG en GEZOND 2021!!
We proberen ons bezig te houden met
2021, maar het openbare leven is op dit
moment erg onzeker. Een lichtpuntje is dat
de dagen weer wat langer worden en we op
weg zijn naar het voorjaar. Heerlijk!
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Opnieuw zienswijze tegen ontwikkelingsvisie
Opnieuw is Wijknetwerk Batau-Zuid opgestaan tegen een ontwikkelingsvisie van de gemeente Nieuwegein. En opnieuw gaat het gaat om de ecologische zone die langs de wijkgrens loopt, ten zuiden van de Nedereindseweg. Eind 2019 stapte het wijknetwerk in de
persoon van bestuurslid Jos de Vries al over dit onderwerp naar de Raad van State .

Ook is er hoop op een einde aan deze periode. Er zijn inmiddels duizenden mensen
gevaccineerd en we mogen uitkijken naar
betere tijden. Het credo blijft: “Samen lossen we het op”.
Toen half december het land in de lockdown
ging werd het voor veel mensen, vooral de
ouderen, erg eenzaam. Met name het loopje
naar de winkels is er niet echt gezelliger op
geworden. Omzien naar elkaar was en is
nog steeds heel belangrijk.
Ondanks dat overleggen lastiger is, blijven
er zaken waar we als wijknetwerk aan moeten denken en werken. Heeft u suggesties?
Meld het ons! Het bestuur kan slechts digitaal vergaderen en daardoor wordt er weleens aan dingen voorbij gegaan. Onze
grootste wens is dan ook dat het ‘gewone’
leven weer zo snel mogelijk kan beginnen.
Gelukkig houdt de natuur geen rekening
met het coronavirus en is bewegen in ons
schitterende park en onze mooie, groene
wijk geen straf.

De Nedereindseweg met rechts de ecologische zone. Deze is gesitueerd vanaf de kruising Batauweg
tot het talud van de A2. In dit groene gebied liggen o.a. de Kruidentuin en de oude historische boerderij, voorheen de dokterspraktijk, alsmede de dierenweide en De Partner.

Opnieuw schrappen
ecologische zone

In de tussentijd houden wij u ook via onze
wijkkrant op de hoogte. De zienswijze die
het wijknetwerk tegen de conceptontwikkelingsvisie van de gemeente indiende betreft een karakteristiek stukje wijk wat
wij graag willen behouden. Oud-voorzitter
Liesbeth hadden we ook graag behouden.
Leest u het interview met haar verderop in
deze krant. Nieuwe gezichten gaat u ook
weer tegenkomen in de personen van de
wijkcoördinator, buurtsportcoach en boa’s.

Door Wijknetwerk Batau-Zuid is een zienswijze (= bezwaar) ingediend tegen de concept-ontwikkelingsvisie van de gemeente
Nieuwegein. Belangrijkste reden daarvoor is
dat door Burgemeester en Wethouders opnieuw het schrappen van de ecologische
zone ten zuiden van de Nedereindseweg is
opgenomen in een belangrijk beleidsdocument; ditmaal in het ontwerp van de
Ontwikkelingsvisie. Deze prachtige zone
loopt vanaf de A2 tot aan de Batauweg.

Ik wens u veel leesplezier met onze nieuwe
wijkkrant. En blijft u vooral niet met uw
vragen en ideeën over onze wijk zitten,
maar contact ons via ons mailadres.

Krachtig signaal afgeven
middels zienswijze

Hans Schenk | interim-voorzitter Wijknetwerk
Batau-Zuid.

Volg het wijknetwerk via

WIJKNETWERK BATAU ZUID
of WIJK BATAU ZUID

Naar aanleiding van een beroep van het
wijknetwerk tegen het bestemmingsplan
Batau is eerder door de rechter het schrappen van deze ecologische zone al onrechtmatig verklaard en heeft de gemeente toen
opdracht gekregen om dit terug te draaien.
Het betrokken bestemmingsplan is door de
gemeente daarom begin 2020 aangepast
conform de uitspraak van de rechter.

Verrassend is daarom dat het er op lijkt dat
er nu opnieuw een poging wordt gedaan de
eerdere onrechtmatige besluitvorming door
te drukken. Bij het wijknetwerk wordt er
vooralsnog vanuit gegaan dat er sprake is
van langs elkaar heen werkende ambtelijke
afdelingen bij de gemeente. Tegelijkertijd
wil het wijknetwerk echter met deze zienswijze een krachtig signaal afgeven aan de
verantwoordelijke bestuurders om dit niet
zomaar te laten gebeuren en actief in te
grijpen!

Wijknetwerk al eerder in beroep
De tekst van de door bestuurslid van het
wijknetwerk Jos de Vries ingediende zienswijze is te lezen op de website van het
wijknetwerk Batau-zuid.
Zie daarvoor onderstaande link:
www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/
bestemmingplan-batau.php
Op dezelfde webpagina kan ook een pdf met
de tekst van de (Concept-) Ontwikkelingsvisie worden geraadpleegd. In wijkkrant
januari 2020 berichtten wij over het eerdere
beroep dat het wijknetwerk aantekende.
Door: Jos de Vries | bestuur wijknetwerk
Foto: Olga Hansen
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Van de politie

Alles blijft anders

Zolang we nog te maken hebben met het coronavirus en de bijbehorende lockdowns, blijft
het dagelijks leven er anders uitzien. Thuiswerken, mondkapjes en 1,5 meter maatschappij
zijn haast ingeburgerde begrippen. Maar kent u de term ‘thuisgebruikers’ al?
Wijkagenten Wietse en Janien wel. Zij schreven er een indringend artikel over.
We zijn nog steeds druk met nog langer
lock-down, wel of niet op visite, wel of niet
vaccineren. Het leven is anders geworden
in 2020 en zal anders blijven in 2021. Er
zijn veel minder inbraken want veel meer
mensen blijven thuis. Er is veel meer
drugscriminaliteit. Onder de thuiswerkers
lijken ook veel thuisgebruikers te zitten.

‘gewone’ burger financiert
grote dealers
Dat is een niet te onderschatten probleem.
Door drugsgebruik worden de grote dealers,
en wordt de zware criminaliteit, gefinancierd. De gevangeniscontainers en martelkamer worden betaald door de ‘gewone’
burger die koopt en gebruikt.

Nieuwe Wijkboa’s

van pizzakoerier naar
drugskoerier
Het kan ook jouw zoon zijn die ontdekt dat
een drugskoerier een veelvoud verdient ten
opzichte van een pizzakoerier en zo de criminele wereld wordt ingezogen. Is hij één
keer in de drugswereld verzand geraakt dan
is het heel moeilijk om er weer uit te stappen en gaat het van kwaad tot erger. Ook
in Nieuwegein hebben we al liquidaties
meegemaakt…

de verleiding van
makkelijk geld

Jonge drugskoeriers maken veel gebruik van
scooters. Zo kunnen zij zich relatief onopvallend
verplaatsen en zich snel en wendbaar uit de voeten maken bij 'gevaar'.
Foto: Wietse Hamming
Wijkagenten Wietse Hamming & Janien Haars

Dus ouders: check hoeveel geld je kind heeft kunt u bereiken via
0900-8844 of
of hoe hij aan zulke dure spullen komt. Het
 wietse.hamming@politie.nl
kan ook jouw zoon zijn die de verleiding van
 janien.haars@politie.nl
makkelijk geld niet kan weerstaan!

PMD afval weer in de grijze kliko
Geen plastic zakken meer aan de weg
Voor wie de nieuwsbrief ‘Afvalnieuws 2021’
van de gemeente heeft gemist, hier nog
even een remindertje over het ophalen van
de plastic zakken met PMD afval. Vanaf 1
januari mag u uw plastic, metalen verpakkingen en drankkartons weer bij het restafval, dus in de grijze kliko doen.

Sinds 1 januari zijn Max Ravoo (l) en Timo de Groot
(r) de nieuwe BOA’s van Batau-Zuid. U zult hen dus
regelmatig tegenkomen in de wijk. BOA’s
(Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) houden
toezicht in de wijk, kunnen handhaven, aanhouden
en boetes uitschrijven. Daarnaast verlenen zij hulp
en ondersteunen de hulpdiensten. Op het gebied
van handhaving en toezicht zijn de BOA’s het eerste
aanspreekpunt. Dus is er iets waar u met hen over
wilt praten? Spreek hen aan of neem contact met
hen op via algemeen telefoonnummer 14 030.

TIEN JAAR !
Zo lang hebben we met elkaar het plastic
afval, blik en drankkartons apart verzameld
en in de speciale zakken aan de straat gezet
of gehangen. Dat is een compliment waard!
NASCHEIDEN BIJ AVR
Afvalverwerker AVR beschikt nu over machines waarmee PMD via nascheiding beter uit
het afval gehaald kan worden dan dat wij
het als burgers zelf kunnen. De PMD zak is
dus passé en de inhoud mag in het vervolg
bij het restafval in de grijze kliko.
Het is wel zaak dat we de andere afvalstromen, zoals GFT, papier, glas, textiel,

Maak kennis met de buurtsportcoach: Esther Jansen

Zou dit nu verleden tijd zijn?
chemisch afval etc. gescheiden blijven aanbieden. Het nascheiden van het restafval
verloopt daardoor een stuk efficiënter.
HET IS WEER EVEN WENNEN
Na 10 jaar PMD scheiden is het even wennen om je plastic bakjes en zakjes weer in
de grijze kliko te gooien. Mocht u er veel
moeite mee hebben, laat gewoon uw verzamelbak voor het plastic staan en kieper hem
leeg in de grijze sulo wanneer deze aan de
beurt is om opgehaald te worden.

MEER INFORMATIE VINDT U OP:

Buurtsportcoach Batau, Lieke van Adrichem, heeft per 1 november een andere werkkring
gevonden. Haar activiteiten in onze wijk worden overgenomen door haar collega bij
SportID, Esther Jansen. Daar zij al vaak met Lieke samenwerkte is Esther geen onbekende
in de beide Batau’s.

WWW.NIEUWEGEIN.NL/AFVAL

Servicelijn 14 030

WIE BEN IK

U kunt de Servicelijn bellen voor
het melden van:

Mijn naam is Esther Jansen, buurtsportcoach van SportID
Nieuwegein in de wijk Batau. Vanaf 2014 was ik werkzaam als buurtsportcoach in de wijk Galecop. In deze
functie ontwikkel en organiseer ik activiteiten samen met
de in de wijk aanwezige sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders, inwoners, scholen, kinderdagverblijven
en zorg en welzijn organisaties. Dat we samen veel voor
elkaar kunnen krijgen bewijst het nieuwe beweegplein
naast sporthal De Waterlelie. Een samenwerking van de
Nieuwe Baten, Geins Geluk en SportID.

slecht onderhoud, kapotte speeltoestellen,
‘groen’-problemen, losse tegels,
gedumpt afval, onveilige situaties etc.
in de openbare ruimte in de wijk.
U kunt deze meldingen ook direct ter
plaatse doen op uw smartphone via

HOE KAN IK ONDERSTEUNEN
Wil je informatie over of hulp bij bewegen in de buurt? De
mogelijkheden, voorzieningen, gezonder leven of iets anders? Individueel of met een groep? Voor jong, oud of
mensen met een beperking? Heb je suggesties voor beweegactiviteiten in Batau? Stuur mij een email !
ESTHER JANSEN | E-MAIL: E.JANSEN@MERWESTEIN.NL

OP FACEBOOK: SPORTIDNIEUWEGEIN
EN TWITTER:

@SPORTIDNGEIN VIND JE

DE LAATSTE INFORMATIE, SPORTIEVE

de app:

Buiten Beter

UITDAGINGEN, FILMPJES, TIPS EN NIEUWS
VAN

SPORT ID.

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/

GPS bepaalt dan de plaats van uw melding
en u kunt meteen een foto meesturen.
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Afscheid van onze voorzitter : Liesbeth Foortse
“Actief invloed uitoefenen op je omgeving”
Na 8 jaar actief te zijn geweest voor Wijknetwerk Batau-Zuid, nam voorzitter Liesbeth Foortse halverwege vorig jaar afscheid. Tijdens wat haar laatste vergadering zou moeten zijn,
hadden de andere leden hun erkentelijkheid voor hun scheidend voorzitter op passende wijze willen laten blijken. Corona gooide echter roet in het eten. Carol Brettschneider en Marcel
van Montfoort zochten haar thuis op om alsnog die erkentelijkheid over te brengen en nog
eens met Liesbeth te praten over haar visie op het wijknetwerk en de wijk.
Per 1 juli heeft onze voorzitter Liesbeth
Foortse na acht jaar afscheid genomen van
het wijknetwerk Batau-Zuid. Aan dit afscheid hadden wij graag uitgebreid aandacht besteed tijdens haar laatste wijknetwerkvergadering als voorzitter. De coronapandemie heeft dit plan volledig doorkruist.
Wij hebben Liesbeth daarom op 18 december thuis bezocht en haar namens de wijk
met een cadeaubon bedankt voor haar
enorme inzet voor het wijknetwerk. We
vinden het erg jammer, maar begrijpen
haar besluit. Helaas konden we haar niet
ook nog met een bloemetje in het zonnetje
zetten omdat de bloemenwinkels door de
lockdown gesloten zijn, maar dat houdt ze
nog te goed. We hadden ook nog wat vragen voor Liesbeth, wat een erg plezierig
gesprek opleverde.

op school dat je moet afhalen. Door het uitlaten
van de hond leerde ik veel mensen uit de wijk
kennen. En daarmee ook datgene wat hen bezighoudt in de wijk. Het is een gezellige vriendenkring
geworden waar ik ook een hele goede vriendin
aan overgehouden heb.
Dus ben ik lid geworden van het wijknetwerk om
te zien wat ik daar kon betekenen. Op het moment dat de toenmalige voorzitter het niet meer
kon combineren met zijn vele werk in het buitenland ben ik in het diepe gesprongen.

Wat heeft je het meeste voldoening gegeven als
voorzitter en lid van het Wijknetwerk?

Wat mij als eerste opviel was dat het vooral ging
om losliggende stoeptegels en klagen over de
gemeente die van alles en nog wat fout deed. Ik
voelde het als mijn taak om duidelijk te maken
dat het wijknetwerk en de gemeente geen teLiesbeth, wat was je drijfveer om voorzitter genstanders van elkaar zijn, maar het juist samen
van het wijknetwerk te worden?
moeten doen. En als wijknetwerk doe je het voor
Ik wilde de wijk waar ik woon beter leren kennen de hele wijk, niet alleen voor jouw straat. Meedenken en meehelpen met elkaar en voor elkaar. Ik
en vooral zijn bewoners. Toen mijn man en ik in
hoop dat ik dat een beetje in de cultuur heb kun2007 een hond kregen werd dat gevoel alleen
maar sterker. Een hond is net zoiets als een kind nen veranderen. Ik was daar best streng in.

Batau-Zuid & 50 Jaar Nieuwegein
Het is u ongetwijfeld niet ontgaan, Nieuwegein bestaat 50 jaar. Er
worden veel leuke zaken georganiseerd en als bewoner wordt u daar
nauw bij betrokken. Er is ook een website, www.nieuwegein50jaar.nl
waar u bijvoorbeeld uw eigen Nieuwegeinse belevenissen kunt delen
met uw stadsgenoten.
Wat heeft u de laatste 50 jaar, of een
deel daarvan, meegemaakt in Batau-Zuid?
Als wijknetwerk zouden wij het leuk vinden
als op de website van 50 jaar Nieuwegein
ook bijdragen uit Batau-Zuid zouden komen
te staan. In woord, maar ook in beeld. U
kunt namelijk naast uw persoonlijke verhaal ook uw oude foto’s e-mailen:
Mailadres 50 jaar Nieuwegein:
50jaar@nieuwegein.nl
Vertel het ook op onze eigen website
Uw verhalen en foto’s uit en over BatauZuid vinden wij ook heel interessant om op
onze eigen website te zetten, want hoe
leuk is het als je als bewoner zo meer leert
over de geschiedenis van je eigen buurt.

Uw verhalen en foto’s over onze wijk kunt u
voor de website van het wijknetwerk mailen
naar:
Mailadres wijknetwerk:
wnw_batauzuid@hotmail.com
t.a.v. de webmaster
U mag ook altijd de redactie van de wijkkrant mailen met uw berichten, foto’s en
vragen:
Mailadres wijkkrant:
batau-zuidwijkkrant@outlook.com
Website wijknetwerk:
www.nieuwegeinswijken.nl/batau-zuid/

Liesbeth Foortse, zoals de meesten haar het best
kennen, met hond Tessa bij zich. Tessa was indirect de aanleiding tot Liesbeths besluit meer
voor de wijk te willen betekenen. Na zich acht
jaar ingezet te hebben voor het wijknetwerk
heeft Liesbeth kortgeleden afscheid genomen.
(Eigen foto).

Wat zou het wijknetwerk meer permanente
leden kunnen brengen en laten houden, denk je?
Ik hoop dat die cultuur waarover ik sprak, verder
groeit binnen het wijknetwerk. En dat dit ook
wijkbewoners inspireert om lid te worden van het
wijknetwerk. En niet voor de losliggende stoeptegel, maar om ideeën te ontwikkelen en uit te
voeren om elkaar als wijkbewoners te leren kennen en waar nodig te helpen. En ook na de Corona weer eens iets gezelligs te organiseren. Zo
kun je op een positieve manier actief invloed
uitoefenen op wat er in jouw woonomgeving
gebeurt.
Door: Carol Brettschneider & Marcel van
Montfoort | bestuursleden wijknetwerk.

Project Betere Buurten
Rijtuigenbuurt klaar
Het Betere Buurten traject in de Rijtuigenbuurt is

afgesloten. Deze en volgende maand worden nog de
puntjes op de i gezet, zoals het aanbrengen van de
laatste beplanting. In december kregen de bewoners een kerstcadeautje van Team Rijtuigenbuurt.
Via de bijgesloten kaart bedankte het team de bewoners voor alle ideeën, de kritische blik, de tijd die
zij in hun eigen buurt hebben gestoken en niet in de
laatste plaats voor hun geduld tijdens het bestraten
en de andere werkzaamheden. Het beloofde afsluitende feest kon door de coronabeperkingen helaas
niet doorgaan. In plaats daarvan maakte het team
een gezellig filmpje voor de bewoners dat zij via
een persoonlijke link konden bereiken.

NLdoet van maart naar mei
NLdoet vindt gewoontegetrouw plaats tijdens een
weekend in maart. Door de nieuwe coronamaatregelen moet deze grootste landelijke vrijwilligersactie dit
jaar voor het eerst doorgeschoven worden naar een andere datum. Vooralsnog is dat het weekend van 28 en 29 mei geworden.
Jaarlijks doen tal van Nieuwegeinse initiatieven en organisaties
mee aan NLdoet. In onze wijk is de Kruidentuin een vaste deelnemer. De kleine groep vrijwilligers maakt dan graag gebruik van
extra handen bij het in orde maken van de winterse tuin voor het
nieuwe seizoen. Hoe dat er dit jaar uit zal zien, wanneer in mei
het groeiseizoen al ruimschoots is begonnen, kunt u volgen op de
facebookpagina: Kruidentuin Nieuwegein.

De Kruidentuin bleef dit jaar tijdens de winter open en zelfs nu zijn er nog
mooie beelden te maken. De rust van de locatie trekt veel vogels aan,
waaronder putters, distelvinken en zelfs een enkele ijsvogel.
Informatie: Frida Koopman | Foto: Olga Hansen (13 januari 2021)

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/
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Maak kennis met de wijkcoördinator : Amber Nefkens
De nieuwe wijkcoördinator van Batau-Zuid is Amber Nefkens. Zij volgt Sander Derksen op,
die per november de functie van projectleider Betere Buurten bij de gemeente heeft aanvaard. De wijkcoördinator is het aanspreekpunt voor bewoners, bewonersorganisaties en
het wijknetwerk als het gaat om knelpunten in de wijk, maar ook bij nieuwe initiatieven.

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 reacties worden niet in behandeling genomen.

WIE BEN IK

Mijn werkdagen zijn
maandag t/m
donderdag.
Ik werk in
totaal 28 uur
per week.
Benader mij
gerust voor
een kennismaking of als
HOE KAN IK ONDERSTEUNEN
Voor wijkbewoners en bewonersorganisaties u over een
knelpunt of
ben ik het eerste aanspreekpunt. Ik werk
nieuw initiagraag met inwoners en mijn collega’s samen en ik probeer zo goed mogelijk de pro- tief in de wijk
blemen die in de wijk spelen aan te pakken. wilt praten.
Ik vervul een scharnierfunctie tussen de
gemeente en organisaties als buurtwerk,
HOE KUNT AMBER NEFKENS BEREIKEN?
jongerenwerk, politie, woningbouwvereni A.NEFKENS@NIEUWEGEIN.NL
gingen en zorginstellingen. Ook ben ik er
om te ondersteunen in de opstart van nieu06-21 17 19 73.
we initiatieven en bewonersparticipatie.
Mijn naam is Amber Nefkens, ik ben 33 jaar
en woon samen met mijn man in Utrecht.
Naast mijn werk als wijkcoördinator maak ik
heel erg graag muziek en theater. Ik werk
sinds 2018 voor de gemeente Nieuwegein,
eerst in de rol van subsidieadviseur en sinds
november 2020 als wijkcoördinator van
Batau-Zuid.

Schrijf ook mee!
Wilt u ook eens een stukje voor de wijkkrant maken? 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
naar batau-zuidwijkkrant@outlook.com
Bent u niet zo’n schrijver en wilt u wat
tips en raad? Overleg dan gerust even
met de redactie.
Volgende wijkkrant: mei 2021
Uw nieuws ook in die editie? Stuur het
dan voor maandag 3 mei naar de
redactie.

Kent u de website van het wijknetwerk?
Als wijknetwerk hebben we al jaren een eigen website. Deze website heet:
nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/ Daar is heel wat informatie over Batau-Zuid te
vinden en met name zaken die onze eigen woon- en leefomgeving betreffen. Nuttig
voor als u iets specifieks zoekt, informatief als u eens een indruk wilt krijgen.
Op www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/
proberen wij nauwgezet het reilen en zeilen
van ons wijknetwerk en de wijk te vermelden en documenteren. Iedereen kan er
raadplegen wat er gebeurt, of staat te gebeuren. Wanneer en waar u maar wilt.

Wat is er te vinden op de website?

De vrijwilligers van ons wijknetwerk en wat
zij doen vindt u bij CONTACT. Daar staan
ook de profs van gemeente, politie en woningbouwvereniging met contactgegevens
en al.

Vergaderingen, agenda’s & notulen

De vergaderdata vindt u bij AGENDA. De
vergaderagenda’s en notulen/verslagen
staan onder DOCUMENTEN > Vorige vergaderingen. De info gaat terug tot begin 2011.

En die ene wijkkrant waar dat interessante
berichtje in stond over…? Die vindt u ook bij
DOCUMENTEN bij het kopje Wijkkranten.

laatste nieuws

Staat bij WIJKBERICHTEN en ouder nieuws
onder het kopje Archief. Erg belangrijk
nieuws vindt u op de pagina HOME. Op dit
moment is dat natuurlijk de Ontwikkelingsvisie van de gemeente en de door het wijknetwerk daartegen ingediende zienswijze.

Langdurige kwesties

Bij WIJKTHEMA’S staan de zaken die ons
bewoners bezighouden en een langere looptijd hebben. Ze zijn verzameld in rubrieken
als Duurzaam (o.a. Aardwarmte), Veiligheid, Bestemmingsplan, Rijnenburg, Groen,
Hondenbeleid etc.

Evenals het wijknetwerk wordt de website
niet door profs maar door vrijwilligers gerund, bewoners net als u. Daardoor kan het
soms iets langer duren voor info is toegevoegd. Wilt u toch graag (snel) informatie,
stuurt u ons dan simpelweg een e-mailtje.

 WNW_BATAUZUID@HOTMAIL.COM

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 2021
Aanleveren kopij voor: 3 mei 2021 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/

