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Beste medewijkbewoners,
De vakantieperiode is achter
de rug en waarschijnlijk is
iedereen weer in het ritme van
alledag. De herfst is in aantocht en dat is goed te merken
in de straten, op pleinen en in
het park. De eerste herfstkleuren verschijnen en binnenkort kunnen de kastanjes
weer worden geraapt.
Het bestuur heeft inmiddels weer fysiek
kunnen vergaderen, wat heel prettig was na
alle digitale ontmoetingen. Helaas zijn de
geplande vergaderingen tot nader order
opgeschort. In deze wijkkrant kunt u daar
meer over lezen in het artikeltje over de rol
van het wijknetwerk.
Toch hebben we u hard nodig, u bent immers de deskundige van onze wijk. Als geen
ander weet u wat nodig is om uw straat,
plein, speelpleinen en de verkeersveiligheid
leefbaar te houden. Wij vertrouwen erop dat
u toch de weg naar het wijknetwerk BatauZuid weet te vinden. U kunt ons altijd mailen via wnw_batauzuid@hotmail.com
Onze secretaris zal al uw opmerkingen verzamelen om daar later, indien gewenst, op
terug te kunnen komen.
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwe
wijkkrant.
Hans Schenk | interim-voorzitter Wijknetwerk
Batau-Zuid.
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Halloween
Dit jaar gaan we weer Halloween vieren! Op zaterdag 30 oktober wordt het vanaf 18.30 uur
weer heel erg eng in Batau-Zuid. Er lopen dan kleine en grotere griezels in de wijk die je
proberen bang te maken, of nog enger, die bij je aan kunnen komen bellen. Als je dat goed
vindt moet je wel de poster, die je in deze wijkkrant aantreft, op je deur of raam plakken.

Hang de Poster op

Het Halloweenfeest begint op 30 oktober
om 18.30 uur en duurt tot 20.30 uur. Op
de poster bij deze wijkkrant staat daar alle
informatie over voor de kinderen en de
bewoners. Vind je het leuk als de kinderen
bij je aan komen bellen? Hang de poster
dan goed zichtbaar op je voordeur of
raam. Wil je een eigen tekening ophangen,
dan mag dat ook. Als maar goed duidelijk
is dat je meedoet. En het zou natuurlijk
helemaal superspannend zijn als veel bewoners hun huis angstaanjagend mooi
gaan versieren.

Trick or treat

We hopen dat er op 30 oktober veel eng
verklede kinderen met lampionnen door de
straten lopen. Zij mogen aanbellen bij de
huizen met de poster of tekening. Zij proberen de bewoners een beetje bang te maken en roepen “trick or treat” in de hoop
dat ze iets lekkers krijgen.

Kom naar de Rijtuigentuin

De laatste keer dat we Halloween konden
vieren, twee jaar geleden, was de Rijtuigentuin in de Rijtuigenbuurt omgetoverd tot
een geweldige, griezelige ontmoetingsplek.
Dat gaan we dit jaar ook weer doen.
Alle kleine en grote engerds mogen daar na
hun omzwervingen door de wijk weer wat
lekkers komen halen.

We hopen dat het dit jaar weer een griezelig leuke Halloween wordt!

D E ROL VAN
W IJKNETWERK B ATAU -Z UID Renovatie De Gaarde 1 oktober van start
Als wijknetwerk Batau-zuid
hebben we gemerkt dat de
gemeente de afgelopen
jaren de rol van een wijknetwerk anders is gaan zien
zonder daarover met het
wijknetwerk zelf in gesprek te gaan. We hebben daarom B&W van onze gemeente op
1 september per mail om duidelijkheid gevraagd. Er is van onze kant behoefte aan een
geactualiseerde en politiek gesteunde overeenkomst waarin is vastgelegd wat de rol van
het wijknetwerk is.
Inmiddels heeft de gemeente laten weten
dat ze een gesprek met alle wijknetwerken
aan het voorbereiden zijn.
De vergaderingen van het Wijknetwerk Batau
-Zuid op 25 oktober en 13 december zijn geannuleerd tot er meer duidelijkheid is. Zodra
er weer een vergadering wordt gepland
laten we u dat weten via onze website.

De plannen voor de renovatie van het winkelcentrum aan de Walnootgaarde hebben hun
concrete vorm gekregen. Op 1 oktober beginnen de werkzaamheden die tot eind maart
2022 zullen duren. De Gaarde wordt in fases gemoderniseerd zodat omwonenden en publiek zo min mogelijk hinder zullen ondervinden van de werkzaamheden.
Op 1 oktober beginnen de werkzaamheden
in de Walnootgaarde. Onder auspiciën van
Blauwdruk Investeringen is in nauwe samenwerking met de gemeente Nieuwegein
en alle andere betrokkenen een plan gemaakt. De renovatie is afgestemd op de
omgeving. Er zullen veel duurzame materialen worden gebruikt en al het groen kan
behouden blijven. Wijknetwerk Batau-Zuid
krijgt op korte termijn de planning, zodat
bekend is wanneer en wat er gaat plaatsvinden op de Walnootgaarde.
Eind maart 2022 worden winkelcentrum en
Walnootgaarde geheel vernieuwd opgeleverd. De hele renovatie zal in fases plaatsvinden om zoveel mogelijk hinder te voorkomen. De appartementen boven het winkelcentrum worden door een andere partij

Aanmelden Sinterklaasactie
Speelgoedbank.

Week van de Ontmoeting
op Buurtplein Batau
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opgeknapt. Met die werkzaamheden is
reeds begonnen.
Bron: Roland de Laak | Blauwdruk Investeringen

Impressie van hoe het nieuwe winkelcentrum
eruit komt te zien.

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/

Onderzoek aardwarmtewinning afgeblazen
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V AN DE POLITIE Als je gepakt wordt ben je ‘af’!
Het komt in alle soorten en maten voor, bij alle winkels waar je iets kunt kopen, winkeldiefstal. Een hardnekkig verschijnsel waar ook de winkeliers van het Muntplein dagelijks mee te
maken hebben. Mensen stelen om ‘goedkoop’ boodschappen te doen. Maar welke prijs
betaal je er uiteindelijk voor?

Het strafblad

Misschien denk je dat het stelen van boodschappen je voordeel oplevert, maar dat is
zeker niet het geval. Als je gepakt wordt
ben je ‘af’. Je krijgt er niet alleen een straf
voor, maar je krijgt er ook een strafblad
door.
Met een strafblad is het moeilijker om een
baan te vinden of om aan werk te komen.
Daarnaast krijg je een winkelverbod opgelegd waardoor je voor de duur van één of
meestal twee jaar niet meer in die winkel
mag komen. Kom je er toch dan pleeg je
huisvredebreuk en heb je een nog groter
probleem.

De rekening

De meeste winkeliers zijn verbonden aan
een organisatie die direct een bedrag van
€ 181,- in rekening brengt bij de winkeldief.
Dit komt dus naast de straf en het strafblad
wat je ook krijgt. Dit bedrag krijg je als
rekening omdat de winkelbediende tijd
kwijt is aan het afhandelen van de winkeldiefstal en die tijd niet kan besteden aan
het werk in de winkel.

De Speelgoedbank organiseert weer haar
jaarlijkse Sinterklaasactie. Ouders die dat
zelf niet kunnen bekostigen mogen op 19 en
20 november gratis nieuw speelgoed komen
uitzoeken voor hun kinderen.
U kunt deelnemen aan deze actie als u kinderen hebt van 0 tot 12 jaar. Bovendien
heeft u een Stadspas of een doorverwijzing
van een officiële instantie nodig.

De winkels lopen door de diefstallen inkomsten mis, dat komt weer bovenop de prijzen
die we allemaal moeten betalen in de winkels. Uiteindelijk moet iedereen dus mee
betalen en zijn we allemaal duurder uit. Als
je dus iemand ziet die aan het stelen is,
waarschuw dan iemand van de winkel zodat
zij kunnen optreden.

De pakkans

De kans om gepakt te worden als dief,
wordt steeds groter. De politie maakt het
de winkeliers steeds makkelijker om aangifte te doen. Ook worden de beveiligingscamera’s in de winkels steeds beter waardoor
dieven herkenbaarder op beeld staan. Deze
beelden mogen gedeeld worden met de
politie. Je kan dan alsnog worden aangehouden voor een diefstal die je eerder hebt
gepleegd.

U kunt de wijkagenten bereiken via
 0900-8844
 wietse.hamming@politie.nl
 janien.haars@politie.nl
SCHRIJF U EERST IN!
U moet zich wel eerst
inschrijven voor deze
actie, anders kunt u
niet meedoen.
Inschrijven kan t/m
12 november op iedere vrijdagmiddag bij
de Speelgoedbank. Op
19 en 20 november
kunt u dan gratis
nieuw speelgoed komen uitzoeken. Houdt u zich daarbij alstublieft wel aan de huisregels.

Inschrijven t/m 12 november | elke vrijdag 12.30-16.00 uur | bij de Speelgoedbank.
Speelgoed uitzoeken 19 november 18.00-21.00 uur | 20 november 9.30-12.30 uur.
Speelgoedbank Nieuwegein | Vredebestlaan 76 | Nieuwegein.

Adviesraad Sociaal Domein van en voor de burger
Onder sociaal domein worden de inspanningen verstaan die een gemeente doet rond participatie, werk en zelfredzaamheid van haar inwoners.
Een complex geheel waarin B & W zich graag laat adviseren. In Nieuwegein hebben we daarom de Adviesraad Sociaal Domein, ofwel ASD. Zij
voorziet de gemeente van advies, aan de hand van ervaringen van de
bewoners zelf.
De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit
zestien vrijwilligers, wonend in Nieuwegein.
Vanuit hun persoonlijke situatie, werk of
opleiding, hebben zij kennis van en ervaring met de onderwerpen.
Vervullen brugfunctie
De adviesraad is van en voor de burgers en
dan vooral de kwetsbare burgers. Zij vervult een brugfunctie tussen de inwoners en
de gemeente. Met haar adviezen wil de ASD
eraan bijdragen dat alle burgers naar vermogen kunnen participeren in de samenleving.
Ervaringen bewoners belangrijk
Om de daartoe benodigde informatie te
verkrijgen, zoekt de ASD contacten via bijASD | POSTBUS 1 | 3430 AA NIEUWEGEIN
WWW.ASD-NIEUWEGEIN.NL
ADVIESRAADSOCIAALDOMEIN@NIEUWEGEIN.NL

voorbeeld de Algemene Hulpdienst, het
Vrijwilligershuis en de Buurtpleinen. Maar
zij bezoekt ook de overleggen van de wijknetwerken. Zo horen de vrijwilligers van de
ASD veel over hoe het sociaal domein functioneert in Nieuwegein en wat bewoners
daarvan vinden. Al die ervaringen nemen
zij mee in hun adviezen.
In gesprek met de ASD
Heeft u vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld mensen die in armoede leven of
jongeren die problemen ondervinden? Heeft
u misschien te maken met licht dementerende ouderen of vragen over de leefbaarheid van uw woonomgeving? De adviesraad
nodigt u graag uit om daarover te komen
praten en zo van u te leren. Op de website
van de ASD kunt u uitgebreider informatie
vinden. U kunt er ook een reactie achterlaten.
Bron: Peter Selten | voorzitter ASD

De pakkans wordt steeds groter. De kans op een
strafblad voor de rest van je leven dus ook.

Goedkoper uit

Kortom; je bent goedkoper uit als je gewoon betaalt voor je boodschappen, je kan
gewoon je boodschappen blijven doen bij
de winkel om de hoek en het voorkomt dat
je er een strafblad aan overhoudt.
Janien Haars & Wietse Hamming |
Wijkagenten Batau-Noord en -Zuid.

Geslaagde buiteneditie
Gluren bij de Buren
Na anderhalf jaar afwezigheid kon op 5 september weer een Gluren bij de Buren worden georganiseerd. Dit keer niet bij bewoners binnen, maar buiten, in hun tuin. Mede
door het heerlijke weer werd ‘Struinen in de
Tuinen’ een zeer geslaagde dag.
In onze wijk konden belangstellenden op
drie locaties aanschuiven. De deelnemende
bewoners stelden hun tuinen gastvrij ter
beschikking. Ook dit jaar waren de acts
weer van een hoog niveau.
Lian Blasse verzorgde onder de naam ‘Lian’
prachtige luisterliedjes zoals je die niet
vaak hoort. Haar fragiele stem bracht een
betovering door de tuin. Een aantal deuren
verderop brachten The Weeping Willows
alle grote hits ten gehore, gewikkeld in hun
eigen ‘bar’. Ook On The Road Again speelde
bekende covers, maar met een geheel eigen twist.
Op 13 februari 2022 komt Gluren bij de
Buren weer terug. Wilt u dan zelf een keer
meedoen als host en/of act? Bezoekt u dan
even de website.

Gluren bij de Buren is een landelijk evenement.
Per gemeente kunt u informatie vinden op
WWW.GLURENBIJDEBUREN.NL of stuur een e-mail naar
NIEUWEGEIN@GLURENBIJDEBUREN.NL

De Wijkkrant DIGITAAL ?
Wijkkrant Batau-Zuid is een uitgave van
Wijknetwerk Batau-Zuid. De wijkkrant verschijnt in januari, mei en september en
wordt dan in de wijk bezorgd. Maar u kunt
de wijkkrant ook digitaal lezen, op de website van het wijknetwerk. Gaat u dan naar:
www.nieuwegeinsewijken.nl/batau zuid/wijkkrant.php

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/
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Zangkoor Cantare hervat haar repetities

Ons zangkoor Cantare repeteert weer. Daarbij houden we rekening
met de covidmaatregelen. Bij Cantare zingen we in een gezellige
sfeer zowel a capella als met muziek. Ons repertoire is licht populair, zoals liedjes/ballades van Leonard Cohen, ABBA, Beatles en
Simon & Garfunkel. Het koor staat onder de deskundige leiding van
onze dirigent Michel Valk.
Tijdens de schoolvakanties zijn er geen repetities. Voor informatie
over de data, het vakantierooster, lid worden, contributie en andere
zaken kunt u onze website raadplegen.
Wilt u kennis maken met Cantare? U mag twee keer gratis komen
kijken of meezingen bij een repetitie. Natuurlijk hopen wij dat u dan
net zo enthousiast wordt als wij en u bij ons koor wilt aansluiten.
Namens Cantare: Wietske ten Kate
CANTARE REPETEERT IN DE PARTNER, NEDEREINDSEWEG 401A OP DINSDAG VAN
14.00-16.00 UUR, INLOOP 13.45 UUR.
WEBSITE: WWW.CANTARENIEUWEGEIN.NL | E-MAIL: CANTARENIEUWEGEIN@GMAIL.COM

Kom erbij en doe mee! Week van
Bladkorven & bladcampagne
de ontmoeting op Buurtplein Batau Begin november gaat de jaarlijkse bladcampagne weer van start. Medewerkers van de geVan donderdag 30 september tot en met
donderdag 7 oktober vindt de landelijke
Week tegen de Eenzaamheid plaats. In Nieuwegein is dit de Week van de Ontmoeting en
staan verbinding en elkaar ontmoeten centraal. Buurtplein Batau organiseert een aantal gezellige activiteiten.

meente gaan dan met veegwagens en bladblazers al het afgevallen herfstblad te lijf. In alle
wijken van Nieuwegein worden ook weer de bladkorven geplaatst, waarin u tussentijds zelf
het blad van uw stoep en uit uw tuin kwijt kunt.

Waar staan de bladkorven?

In onze wijk stonden de bladkorven in 2020
aan de Andreasgaarde, Anijsgaarde, Dillegaarde, Morelgaarde en Nedereindseweg.
Naar alle waarschijnlijkheid zal daar dit jaar
weinig in veranderd zijn.

Bladkorf aanvragen?

Wilt u een bladkorf aanvragen voor uw
eigen straat/buurt? Belt u dan de Servicelijn
14 030. De gemeente bekijkt voor plaatsing
of de betreffende plek veilig is en of de korf
goed bereikbaar is. De bladkorven zijn alleen bedoeld voor afgevallen blad. Al het
andere groenafval kan in de groene kliko.

Wanneer worden ze geleegd?
Voorleeslunch

Speciaal voor de week van de ontmoeting
organiseren we op Nationale Ouderendag,
op vrijdag 1 oktober, een Voorleeslunch
met als titel ‘Een broodje verhaal’. Elkaar
ontmoeten, samen luisteren en gezellig
eten. U bent van harte welkom vanaf 12.00
uur en de kosten zijn € 1,00 per persoon. U
kunt zich aanmelden voor de lunch per email: buurtverbinders@movactor.nl of loopt
u even binnen op het buurtplein.

Volg het wijknetwerk via

Wijknetwerk Batau Zuid
of

Wijk Batau Zuid

Bloeiend Nieuwegein
De wilde bloemen weide bij de Margrietschool heeft voor het tweede jaar uitbundig gebloeid. Het seizoen is nu bijna voorbij en de bloemen zijn vrijwel uitgebloeid. Begin oktober
wordt de weide gemaaid. De zaden vallen in de ondergrond en zullen volgend jaar opnieuw
tot een bloemenweide uitgroeien die weer veel nuttige insecten zal lokken.

Elkaar ontmoeten
en samen eten.

Koffie-inloop

Op woensdagochtend hebben we iedere week
de Koffie-inloop van 10.00 tot 12.00 uur.
Gezelligheid staat hoog
in het vaandel !

Buurthuiskamer

Iedere vrijdagmiddag is de Buurthuiskamer
weer open. Tussen 13.00 en 15.00 uur bent
u van harte welkom voor een gezellig babbeltje en een lekker kopje koffie of thee. Als u
naar de buurthuiskamer komt maakt u dan
gebruik van de zijdeur van het Buurtplein
aan de kant van de Batauweg ter hoogte van
de bushalte. Voor vragen over de buurthuiskamer kunt u bellen met Mila Flos via
06-27 30 74 75.
Kom er ook bij en doe mee met de activiteiten die deze week in Nieuwegein worden
georganiseerd. Voor meer informatie:
www.movactor.nl/weekvandeontmoeting
Evelien Vroomen | Buurtverbinder Batau
Telefoon 06 588 209 85

Op gezette tijden worden de bladkorven
geleegd. Om efficiënt te werken wordt het
blad tijdelijk op een centrale plek verzameld, waar het later in één keer opgehaald
wordt. Is de bladkorf bij u in de buurt tussentijds al vol? Belt u ook dan de Servicelijn
14 030. Rond half december worden de
korven weer verwijderd.

Met al uw vragen over bladcampagne en bladkorven kunt u de Servicelijn 14 030 bellen.

Het maaien van het bloemenveld gebeurt op 4 oktober. Het
maaisel blijft een week liggen
zodat de zaden in de weide
kunnen vallen. Dan wordt het maaisel bijeen geharkt en later opgehaald. Voor het
harken wordt de hulp van de leerlingen van
de nabijgelegen scholen ingeroepen. Het
uitgevallen zaad zal volgend voorjaar weer
voor een nieuwe bloemenweide zorgen.
Margrietschool eerste locatie
Het wilde bloemenveld bij de Margrietschool
was de eerste locatie van het nieuwe project ‘Bloeiend Nieuwegein’ dat in 2020 werd
geïnitieerd door Josien van Harten. Het
project werd breed gesteund, onder andere
door ons eigen wijknetwerk.
Dat het initiatief aansloeg blijkt. Het afgelopen jaar werden door heel Nieuwegein
meer dan tien andere locaties met wilde
bloemen ingezaaid. Deze velden en veldjes
trekken enorm veel bijen en andere voor
onze voedselvoorziening onmisbare insecten aan en dragen bij aan hun voortbestaan en de biodiversiteit.

www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/
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Fotoboek Jaap Wisse zeer gewild

Servicelijn 14 030

Weet u nog dat Jaap Wisse voor het door hem samengestelde fotoboek van onze wijk een
plek zocht om het tentoon te stellen? In de wijkkrant van mei kon u daar over lezen. Jaap
heeft inmiddels zoveel reacties gekregen dat hij een plek voor het boek heeft gekozen. Bovendien gaat hij een aantal nabestellingen realiseren.

U kunt de Servicelijn bellen voor het melden
van problemen in de wijk zoals:

Beste medewijkbewoners,

SLECHT ONDERHOUD, ‘GROEN’-PROBLEMEN,
KAPOTTE SPEELTOESTELLEN, (ZWERF) AFVAL,

Dit voorjaar vertelde ik in de wijkkrant over
het fotoboek, dat ik had gemaakt van Batau-Zuid. Een boek dat is ontstaan op mijn
wandelingen het hele jaar door. Omdat ik
bij toeval een tweede exemplaar toegestuurd kreeg kwam ik op het idee dit een
plekje te geven waar het voor iedereen in
de wijk kan worden gezien.
Tot mijn verrassing kreeg ik een flink aantal
reacties vanuit de wijk met een aantal goede tips. Waarvoor dank!
Buurtplein Batau lijkt de beste plek.
Uiteindelijk lijkt het Buurtplein Batau de
beste plek. Door de Covid was dit de afgelopen maanden niet voldoende toegankelijk. Ik heb afgesproken dat zodra het
buurthuis weer geheel open is het daar
voor enige tijd neer te leggen. Dat zal binnenkort hopelijk het geval zijn.

ONVEILIGE SITUATIES E.D.
MELD OOK OVERVOLLE
PRULLENBAKKEN/HONDENBAKKEN!
U kunt deze meldingen ook ter plaatse
doen op uw smartphone via de app:

Buiten Beter
Het prachtige fotoboek dat Jaap Wisse maakte
van Batau-Zuid en omgeving.

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

Ik overweeg ook om bij voldoende belangstelling een nieuwe versie op te zetten met
recentere foto’s met minder bladzijden
(100-120). Ik mik dan op een kostprijs van
zo’n €35 à €40. Ik hoor graag van u als u
belangstelling heeft voor één van beide
opties.

Een nieuwe versie met recentere foto’s.
Voor een aantal mensen heb ik het boek op
Jaap Wisse
hun verzoek extra laten drukken. Iemand
wilde het zelfs als verjaardagscadeau voor
U kunt Jaap Wisse mailen via de redactie:
haar man! Bijzonder leuk! Nooit bij stil gestaan dat mijn foto’s nog eens voor dat doel BATAU-ZUIDWIJKKRANT@OUTLOOK.COM
gebruikt zouden worden! Mocht er nog
meer interesse zijn dan wil ik wel nagaan of Heeft u geen beschikking over een computer of
smartphone, belt u dan met 06-23 00 93 27.
bijbestellen nog mogelijk is (ca. € 70).

ONDERZOEK AARDWARMTEWINNING NIEUWEGEIN AFGEBLAZEN
Het onderzoeksproject Lean naar de mogelijkheden van aardwarmtewinning in Nieuwegein wordt niet voortgezet. Zorgvuldige
(publieke) besluitvorming voor het afwegingskader neemt meer tijd in beslag dan we als
initiatiefnemers hadden voorzien. Gezien de
krappe tijdsvensters voor het verkrijgen van
subsidies, achten we het niet langer haalbaar
het project voort te zetten.
Dat neemt niet weg dat aardwarmte volop in
beeld blijft als potentiële duurzame bron voor
het verduurzamen van de warmtevraag. Dat
het project in Nieuwegein niet wordt voortgezet neemt niet weg dat aardwarmte in de
provincie Utrecht volop in beeld blijft als potentiële duurzame bron.

De Bloemenbaskets hingen dit jaar
weer prachtig langs de Batauweg. Ze waren
extra feestelijk ingeplant in verband met 50
jaar Nieuwegein.

Colofon
Ook in Nieuwegein blijft aardwarmte wat ons
betreft op de agenda staan.
Warmtebron Utrecht.

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: januari 2022
Aanleveren kopij voor: (nog niet bekend)
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/

