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Beste mede-wijkbewoners,
Het voorjaar is warm en droog
begonnen en het groen is op
zijn mooist. De vogels zijn
druk hun nestjes aan het bouwen en zo kunnen we genieten
van de mooie omgeving waarin we wonen.
In het park kwam ik vogelhuisjes tegen, die
opgehangen zijn door de gemeente. Om
kleine vogelsoorten de kans te geven hun
jongen uit te broeden en hen ook in te zetten in de strijd tegen de eikenprocessierups.
Ik doe weer een oproep aan de bewoners
van onze wijk om deel te nemen aan het
Wijknetwerk Batau-Zuid. Ik wil u uitnodigen
om de vergaderingen van het wijknetwerk
bij te wonen om positieve en negatieve geluiden met elkaar te bespreken. Verderop in
deze wijkkrant ziet u data en locaties waar
de vergaderingen gehouden worden.
Het wijknetwerk heeft ook dit jaar weer geld
beschikbaar gesteld om de wijk op te fleuren met hanging baskets. Ze zullen half mei
opgehangen worden.
En...we zoeken nog steeds een nieuwe
voorzitter!!
We wensen jullie een fijne zomer toe en een
mooie vakantie.
Hartelijke groet, Hans Schenk | interim-voorzitter
wijknetwerk.

Eerste bijeenkomst Werkgroep
Warmtetransitie
In de vorige wijkkrant
stond een oproep voor
bewoners van de wijk
Batau-Zuid om zich te
melden voor een werkgroep die zich met de
Warmtetransitie in de wijk gaat bezighouden.
Dit hangt samen met de ambitie van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn.
Onder andere moeten dan alle woningen van
het gas zijn afgekoppeld; uiteraard moet er
dan wel een alternatieve warmtevoorziening
zijn. De werkgroep bestaat uit vier personen en
is nu voor het eerst bij elkaar geweest. Het
verslag van deze eerste bijeenkomst kan gelezen worden op de website van het Wijknetwerk Batau-Zuid onder wijkthema’s.
Nieuwe aanmeldingen voor de werkgroep zijn
trouwens welkom!
Jos de Vries | werkgroep fysieke leefomgeving
Wijknetwerk Batau-Zuid.

Fiets-Rommelroute Bewoners
Batau-Noord Batau-Noord
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Betere Buurten knapt Gebouwendriften op
Het project Betere Buurten Gebouwendriften is op 30 maart van start gegaan met een bijeenkomst van bewoners en vertegenwoordigers van de gemeente. In een gezellige sfeer
werd van gedachten gewisseld over de plannen voor het opknappen van de buurt. Bijzonder aan dit Betere Buurten project is dat, naast het vernieuwen van de openbare ruimte, de
buurt ook aardgasvrij gaat worden gemaakt.

Een aardgasvrije buurt

Samen met bewoners gaat de gemeente
Nieuwegein de komende jaren de buurt
Gebouwendriften opknappen met het project Betere Buurten. Speciaal is, dat niet
alleen de straten, stoepen, speelplekken en
het groen vernieuwd worden, maar met de
buurt ook wordt gewerkt aan een aardgasvrije buurt.

bewoners denken en doen mee

Het project startte 30 maart via een gezellige aftrap met 80 tot 100 buurtbewoners.
Naast serieuze gesprekken was er ook tijd
voor een kopje koffie en soep en stond er
een springkussen voor de kinderen
klaar. Het was een fijne bijeenkomst met
veel bewoners die heel graag mee willen
denken, maar ook zelf de handen uit de
mouwen willen steken. Bijvoorbeeld om de
buurt schoon te houden of om buurtevenementen te organiseren.

Uitwerken eerste schetsontwerp

Met alle input die nu door bewoners is gegeven werken de ontwerpers van de gemeente een eerste schets uit die past bij de
wensen van de bewoners. Na de zomer
wordt deze schets gepresenteerd aan de

De bewoners kwamen met veel ideeën voor hun
buurt. Hun input is verzameld en wordt verwerkt
in een eerste schetsontwerp.

buurt en gaan we verder in gesprek. In de
tussentijd wordt er al gewerkt aan ideeën en
initiatieven vanuit de bewoners.
Sander Derksen | Projectleider Betere Buurten.
Foto: Karel Riemersma | wijknetwerk.

Meer informatie over dit project:
ikbennieuwegein.nl/gebouwendriften
of mail/bel Projectleider Sander Derksen:
s.derksen@nieuwegein.nl 06-54 99 78 53

Maatregelen tegen sluipverkeer Batauweg
De Batauweg is een drukke verkeersweg. Om met name het sluipverkeer te ontmoedigen
worden verkeersbelemmerende maatregelen doorgevoerd, waaronder het aanbrengen van
een ‘knip’ in de weg. Over plaats en uitvoering van de knip konden belangstellenden zich
tijdens een inspraakavond op 12 april uitspreken.

Proef van een jaar
Verkeerstechnisch bureau DTV verzorgde
een presentatie over de knip. Er werd niet
meer gevraagd óf de knip er moet komen;
dat besluit is al genomen door de raad. Wel
is de knip op proef voor maximaal één jaar.
Na dat jaar wordt er geëvalueerd, bij onvoldoende of ongewenst resultaat gestopt, bij
goed resultaat permanent gemaakt.

De plek
Er zijn twee plekken in beeld waar de knip
kan komen. Namelijk de kruising
Batauweg/Nedereindseweg en ter hoogte
van de oversteekplaats voor het Muntplein.

Optie 1: de kruising Batauweg/Nedereindseweg.
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V AN DE POLITIE

Georganiseerde criminaliteit in je buurt

Georganiseerde criminaliteit bestaat gewoon om ons heen. Er wordt veel geld mee verdiend
ten koste van de samenleving. Het gebeurt onder de dekmantel van alledaagse situaties.
Toch zijn er vaak zichtbare signalen.

Herken je dat?

De kapper waar je nooit terecht kunt voor
een afspraak… Die winkel om de hoek waar
nooit klanten komen… De huurder die
grote bedragen alleen contant wil betalen…
Een buurman die altijd afgeplakte ramen
heeft… Je zus die een persoonsgebonden
budget (PGB) heeft, maar geen zorg
krijgt….

Voel je je veilig?

Dit zijn verdachte situaties die te maken
kunnen hebben met georganiseerde criminaliteit. Ook jij kunt daar bewust of onbewust mee in aanraking komen. Criminelen
hebben namelijk andere mensen nodig om
hun activiteiten uit te kunnen voeren. Zij
verdienen veel geld op een oneerlijke manier. Onze samenleving wordt door deze

georganiseerde criminaliteit verzwakt. Dit
heet ondermijning of ondermijnende criminaliteit. Als burger voel je je daardoor niet
veilig meer.

Wat kun je doen?

De criminele activiteiten vinden stiekem
plaats. Het duurt soms lang, voordat dit
wordt ontdekt. Daarom is ook jouw hulp
heel hard nodig. Heb je het vermoeden dat
een crimineel zaken met je wil doen? Of zie
je verdachte situaties waarvan je het gevoel hebt dat er iets niet klopt? Bel de politie op nummer: 0900-8844. Anoniem bellen
kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 08007000.
Janien Haars & Wietse Hamming |
Wijkagenten Batau-Noord en -Zuid.

Achter de afgeplakte ramen kan zomaar een
wietkwekerij schuil gaan.

U kunt de wijkagenten bereiken via
0900-8844 | 0800-7000 (anoniem)
 wietse.hamming@politie.nl
 janien.haars@politie.nl

Hanging baskets 2022 Cliëntenraad de Roerdomp vraagt uw mening
De cliëntenraad van Gezondheidscentrum de Roerdomp behartigt
gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het centrum.
Om haar werk beter te kunnen doen krijgt de raad graag input van
die cliënten. Misschien denkt u nu: “Waarom staat dat in onze
wijkkrant?” Het blijkt dat ook veel bewoners van Batau-Zuid ingeschreven zijn bij het gezondheidscentrum. En ook hún inbreng zal erg gewaardeerd worden.

De bloemenbaskets, op de foto nog bij de kweker in de kas, worden na de IJsheiligen, zo half
mei, weer opgehangen. De planten die dit jaar
in de baskets zitten zijn rode en lila Pelargoniums (geranium) en blauwe, witte en roze Surfinia’s (hangpetunia). Het is een mix van bijen- en
vlinderplanten.
Audrey Story | Wijknetwerk Batau-Zuid.

Zomeravondvoetbal
voor 35+ bij JSV
Wil je samen met je vriend, buurman of collega lekker voetballen? Maar je hebt niet
elke week tijd? Kom dan bij voetbalvereniging JSV een paar keer meedoen aan het
zomeravondvoetbal-toernooi voor 35+.
Je kunt je voor
drie vrijdagen
inschrijven. Dat
kan alleen, of
met een team. Je
team mag uit minimaal 7 en maximaal 10
deelnemers bestaan. De speelavonden zijn
13 mei, 3 en 10 juni van 19.30-22.00 uur.
Het kost €15,00 p.p. Kun je niet al deze
avonden? Kom dan de avonden dat je wel
tijd hebt.
Je kunt je aanmelden voor het toernooi inclusief een afsluitende BBQ, maar ook zonder de BBQ. Geef je op via
mijnsportid.nl/zoek-sportactiviteiten
Het zomeravond-voetbaltoernooi wordt georganiseerd door Sport ID en JSV. Zij willen
er een jaarlijks terugkerend toernooi van
maken. Meer informatie via Esther Jansen:
e.jansen@merwestein.nl

De Cliëntenraad behartigt binnen het gezondheidscentrum de (gemeenschappelijke) belangen van
cliënten. In de Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen is dit wettelijk vastgelegd. De wet
geeft de cliëntenraad een formele stem in de organisatie door middel van advies- en instemmingsrecht.
Bijdragen aan goede kwaliteit van zorg
De Cliëntenraad volgt het beleid van het gezondheidscentrum op de voet en is gesprekspartner
over onderwerpen die van invloed zijn op een goede zorgverlening. Zij behartigt uw belangen en
adviseert het bestuur over zaken waar u als cliënt
mee te maken heeft. Een goede samenwerking
tussen Cliëntenraad, bestuurder en Raad van Toezicht van het gezondheidscentrum draagt bij aan
een goede kwaliteit van de zorg. Denkt u bijvoorbeeld aan de wijze waarop informatie aan u wordt

Volg het wijknetwerk via

gegeven, de inrichting van de wachtkamer, openingstijden, hoe u een medewerker kunt bereiken
en gebruik van het Patiëntportaal (e-health, afspraak maken, herhaalrecepten, laboratoriumuitslagen e.d.)
Meer reacties betekent meer invloed
Hoe meer de cliëntenraad van u hoort, hoe beter
zij haar werk kan doen! Met uw reactie wordt vanzelfsprekend zorgvuldig omgegaan. U kunt uw
reacties en opmerkingen, maar ook uw vragen,
mailen of per post sturen t.a.v. de cliëntenraad.
E-mailadres: clientenraad@roerdomp.nl
Postadres: Gezondheidscentrum De Roerdomp
Kauwenhof 12
3435 SN Nieuwegein
Website:

Wilt u ook eens Adverteren
in de wijkkrant?

facebookpagina

WIJKNETWERK BATAU ZUID

www.roerdomp.nl

Wnw_batauzuid@hotmail.com

Uitnodiging voor de Fiets-Rommelroute Batau-Noord
Beste bewoners van Batau-Zuid,
Hierbij nodigen wij jullie van harte uit om onze jaarlijkse gezellige FietsRommelroute door Batau-Noord te komen bezoeken. Op zondag 3 juli
bieden wij tussen 11.00 en 16.00 uur weer onze tweedehands- en zelfgemaakte spullen aan vanaf onze eigen adressen in de wijk. Fietsend of
wandelend langs de inmiddels meer dan 100 deelnemende bewoners
zijn er zeker veel leuke koopjes te vinden. Gezellig is het in ieder geval.
Informatie over de rommelroute en de locaties van, en plattegrond met,
de deelnemende adressen zal te vinden zijn op onze facebookpagina:
Fiets-Rommelroute Batau-Noord en Instagram: wijknetwerkbataunoord
Je mag ons ook altijd je vragen mailen via rommelroutebatau-noord@outlook.com
Wij hopen jullie op zondag 3 juli te ontmoeten in onze wijk!
Hartelijke groet, de bewoners van Batau-Noord.
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Cultuurcentrum de Partner

VERGADERINGEN

Het wijktheater van Batau

In 2022 op de data:

Hoe chique wil je het hebben? Als wijk je eigen theater, om het hoekje. Het gebouw van de
Partner heeft in zijn lange bestaan al veel functies vervuld. Nu is het dé ontmoetingsplek
voor iedereen die van cultuur in al haar vormen houdt. Of je er nu op het podium gaat
staan of in de zaal gaat zitten.
Het bekende pand aan de Nedereindseweg
401/A, op de grens van Batau-Noord en Zuid, was vroeger een buurthuis, maar dat
is niet meer. Ook is het geen jongerencentrum meer. Met Cultuurcentrum de Partner
hebben de wijken Batau-Noord en -Zuid als
enige in Nieuwegein nu een wijktheater.

Plek voor creativiteit

Maak van je wijktheater ook jouw plek!
Beoefen je zelf kunst? Speel je drums,
maar kan dat niet thuis? Wil je zangles geven? Zoek je een podium voor de try-out
van je show? Neem eens contact op met de
Partner. De Partner is een luisterpodium,
met respect voor de artiesten.

16 mei | 4 juli | 12 september | 24 oktober
12 december | 6 febr 2023
Wij vergaderen op:
Buurtplein Batau - Dukatenburg 1
3437 AA Nieuwegein
U kunt de actuele informatie over de vergaderdata vinden op
onze website en onze facebookpagina
De agenda vindt u er een week voor de vergadering.

Doe je ook mee met
de voetbal4daagse?

Vrijwilligers

Zonder subsidie biedt een team van vrijwilligers een fijne plek voor cultuur, ontmoeting en beleving. Op het programma staat
film op de middag, thé dansant, boeken,
een jamsessie en veel soorten muziek.
Sinds kort ook af en toe toneel. De voorstelling DOEK! van schrijfster Maria Goos,
gespeeld door Zeevlam, kreeg alleen maar
positieve reacties. De spelers komen terug.

WIJKNETWERK

Voor alle informatie
www.departnernieuwegein.nl

In de zomervakantie wordt weer de Voetbal4daagse voor de jeugd georganiseerd.
Hou jij van voetballen en wil je meestrijden
voor het kampioenschap? Schrijf je tot en
met 4 juli in via de website van Sport ID.

Zit je liever als aandachtig publiek in onze
knusse zaal? Je bent van harte welkom,
alleen of met elkaar. Zeker als inwoner van
Batau, je kunt UIT IN DE BUURT.
Alvast voor je agenda

Hippiefeest

Zaterdagavond 25 juni met live band

The Beatkings

GLUREN bij de BUREN in huiskamer en tuin
De voetbal4daagse is voor alle kinderen
van 6 t/m 13 jaar uit Nieuwegein. Er zijn
drie leeftijdsgroepen. De teamindelingen
worden willekeurig gemaakt op basis van
De acts bestaan uit muzikale optredens, theater, het geboortejaar. Helaas is het niet te realiseren om vriendjes/vriendinnetjes op verdans, poëzie en andere podiumkunst.
zoek in hetzelfde team te laten spelen.

Op zondag 3 juli wordt weer het populaire festival Gluren bij de Buren & Struinen in de Tuinen gehouden. De organisatie is nog op zoek naar bewoners die hun tuin of huiskamer die dag beschikbaar willen
stellen voor een optreden. Ook lokale acts zijn nog van harte welkom. Aanmelden kan tot 22 mei.
Het festival verbindt amateur podiumkunstenaars
aan huiskamers of tuinen
van Nieuwegeiners die
zich daarvoor aangemeld
hebben. Op de locaties
verzorgen de acts, op vaste tijdstippen, drie keer
een optreden van een half uur. Bezoekers kunnen een route uitstippelen en verschillende
optredens bezoeken.

In Nieuwegein is de organisatie nog op zoek
naar lokale acts en naar bewoners die hun tuin
of huiskamer op 3 juli beschikbaar willen stellen
voor het festival.
Aanmelden als host of act kan tot 22 mei via
www.glurenbijdeburen.nl
Actuele informatie op www.facebook.com/
glurenbijdeburennl/

Maatregelen Batauweg

[vervolg van pag. 1]

De voetbal4daagse is van maandag 15
augustus t/m donderdag 18 augustus in de
ochtend en de middag. Woensdag 17
augustus is het alleen ‘s ochtend.
Er wordt gevoetbald bij voetbalvereniging
JSV op Sportpark Galecop in Nieuwegein.
Inschrijven kost € 20,00 p.p. en kan tot en
met maandag 4 juli 2022 via de website
van mijnsportid : https://mijnsportid.nl/
zoek-sportactiviteiten
Daar kun je ook meer informatie vinden.
Esther Jansen | Buurtsportcoach Sport ID

• Een bussluis. Alleen voor OV en

bevoorradend vrachtverkeer.

• Bemande bewaking.

Uiteraard zullen hulpdiensten vrijgesteld
zijn van de maatregelen.

Halteren

• Bebording ‘Verboden in te rijden’.

Los van de knip gaat ‘halteren’ doorgevoerd
worden op de Batauweg. Dit betekent dat
een OV bus niet meer naar de kant uitwijkt
en stopt op de halte, maar stopt op de
hoofdrijbaan. Het overige verkeer wordt
maximaal gehinderd en komt tot stilstand.
De snelheid is er uit, de weg wordt onaantrekkelijk, wat ook weer minder verkeer
‘oplevert’. Het fietsverkeer wordt achter de
bushalte omgeleid en dus niet meer door de
bus gesneden, hoogstens alleen nog door
de voetgangers-buspassagiers, wat aanzienlijk veiliger is…
Uitgebreider informatie op onze website
www.nieuwegeinsewijken.nl/batau-zuid/
safety.php

• Een poller (een inzinkbare cilinder).

Karel Riemersma | communicatie wijknetwerk

Optie 2: de oversteekplaats voor het Muntplein.

De vorm
Automobilisten moet ontmoedigd of onmogelijk gemaakt worden de Batauweg te gebruiken als sluiproute. De beperking kan 24
uur actief zijn, of alleen tijdens de spits.
Methoden welke de revue passeerden:

Servicelijn 14 030
U kunt de Servicelijn bellen voor het melden
van problemen in de wijk zoals:
slecht onderhoud, ‘groen’-problemen,
kapotte speeltoestellen, (zwerf) afval,
onveilige situaties e.d.
Meld ook overvolle prullen-/hondenbakken!

Of doe de melding ter plaatse op
uw smartphone via de app:

Buiten Beter
GPS bepaalt de plaats van uw
melding en u kunt meteen
een foto meesturen.
Handig: R M N a f v a l k a l e n d e r !
Print hem uit of zet de app op je gsm.
Voor info: RMN 0900-603 9222
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Het wordt mooi op de Walnootgaarde
Het zal u niet ontgaan zijn, er gebeurt veel op de Walnootgaarde.
Onze populaire buurtsuper breidt uit! Het was onvermijdelijk dat dit
gepaard zou gaan met ongemak voor publiek en omwonenden. De
fraaie nieuwe gevel belooft in ieder geval veel goeds. Waarom de
supermarkt zo rigoureus op de schop ging én wanneer u er, in de
nieuwe indeling, weer gewoon uw boodschappen kunt doen zocht
onze reporter Karel Riemersma voor u uit. In gesprek met Jumbofiliaalmanager Michel Meuleman-Bot.
Het hebben en behouden van een buurtsuper is belangrijk in een
meer en meer vergrijzende buurt. Een supermarkt op loop- of
‘rollatorafstand’. En als je van de auto afhankelijk bent, niet meteen de hoofdprijs voor parkeren. Het is nog gratis bij de Jumbo.
Maar de Walnootgaarde, waar de supermarkt aan ligt, is óók de
belangrijkste toegangsweg naar de Kruidengaarde-buurt.
Behalve gemak leverde de supermarkt ook de nodige overlast.
’s Ochtends uitladend vrachtverkeer, precies als je met de auto
naar je werk gaat en de wijk uit moet… Is uitbreiden dan wel een
goed idee?

...geen vrachtverkeer op de Walnootgaarde...
Jazeker, want er wordt mooi ingespeeld op
dit probleem. De belangrijkste verbetering:
vrachtverkeer komt niet meer op de Walnootgaarde. Vanuit het noorden komende,
zwaait de vrachtauto soepel naar het
(uit)laadstation aan de kopse kant van de
Walnootgaardebebouwing. En na uitladen
rijdt de vrachtauto weer even soepel de
Batauweg op.

...de winkel sluit drie weken...
In mijn gesprek met Michel Meuleman-Bot
tekende ik nóg enkele interessante feiten
op. Het exterieur is zo goed als klaar. De
gevels zijn mooi afgewerkt met houtschrootjes-look. Walnootgaarde kan je niet
meer missen, het staat met mammoetletters op de gevel… Daaronder een led paneel
waarop de naam ‘Jumbo’ oplicht.

De gevel is vrijwel af. Aan het interieur wordt nog hard gewerkt. Daarom is
de supermarkt vanaf 19 mei dicht. Op woensdag 8 juni is om 9:00 uur de
feestelijke heropening.

Het interieur van de supermarkt gaat nu op
de schop. De winkel sluit voor een periode
van drie weken.

...feestje voor de klanten...
Jumbo belooft er ook nog een feestje voor
de klanten van te maken! Op 18 mei is de
laatste verkoopdag en uitverkoop van versproducten (geen dagvers). Drie weken later, op woensdag 8 juni om 9:00 uur is de
feestelijke opening van de vernieuwde supermarkt met een leuke surprise voor de
vroege klanten… Wat? Dat blijft nog een
verrassing!

Voor de cijferaars:
* Uitbreiding verkoopruimte van 860 m2
naar 1160 m2.
* Acht parkeerplaatsen erbij.

Wijknetwerk kan buurtinitiatief financieel steunen
Als jij in jouw buurt(je) iets leuks (zoals een barbecue) wilt organiseren om de onderlinge saamhorigheid te versterken, denk dan eens aan Wijknetwerk Batau-Zuid. Wij kunnen je daar wellicht financieel bij ondersteunen door een bijdrage te geven voor zo'n activiteit. Dus ben je van plan om iets te
organiseren, mail dan je voorstel naar Wijknetwerk Batau-Zuid: wnw_batauzuid@hotmail.com
Dan zullen wij daar naar kijken en als bestuur beoordelen of daarvoor een bijdrage beschikbaar
gesteld kan worden.
Groet, Ingrid de Vries | penningmeester wijknetwerk.

...en de kenniszoekers:
* Jumbo breidt ook haar ‘take away’ verskeuken uit; belegde broodjes e.d.
Geen zitjes of hangbar, alleen meenemen
en dan opeten. Niet andersom…
* De toegang van de Jumbo wordt één
raam-segment naar rechts verplaatst.
Tijdens de sluitingsperiode verspreidt Jumbo een reclameflyer in het postcodegebied
3436 waarin onder meer een plattegrond
van de nieuwe winkel. Woont u buiten
3436? Raadpleeg dan voor nadere info de
Jumbo-Walnootgaarde facebook pagina:
www.facebook.com/jumbowalnootgaarde
Tekst/foto: Karel Riemersma |
communicatie/website wijknetwerk.
De Wijkkrant DIGITAAL lezen ?
www.nieuwegeinsewijken.nl/batau zuid/wijkkrant.php

Ook voor het actuele nieuws uit de wijk!

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: september 2022
Aanleveren kopij voor: maandag 12 sept.
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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