Buurtplein Batau – april 2021

Beste inwoners, initiatiefnemers, samenwerkingspartners en collega’s,
Het zonnetje schijnt, de lucht wordt weer blauw, de lente komt eraan en dat vieren we met jou!
Vanaf 1 april start onze nieuwe collega Evelien Vroomen als buurtverbinder van buurtplein Batau. Ik zal samen met haar
het buurtverbindende werk in en om buurtplein Batau vorm gaan geven. De komende weken zal zij stap voor stap worden
ingewerkt.
Heb je al gehoord van onze campagne 'n geinige noot ?!
In deze rare tijd kunnen we wel iets positiefs gebruiken. We hebben samen een harde noot te kraken. Daarom lanceerde
MOvactor ‘n geinige noot.
Deze campagne loopt heel 2021 door en komt op diverse momenten terug.
En nu met de 'lentenootjes'
Op http://www.movactor.nl/-n-geinige-noot kun je onze nootjes vinden!
Samen vieren we de Lente!
Veel leesplezier en mocht je vragen hebben of een leuk idee?
Dan hoor ik het graag!
Met vriendelijke groet,
Chantal Bos
(Buurtverbinder Batau & Doorslag)

Vrolijke nootjes met
vrouwendag
Maandag 8 maart was het
#internationalevrouwendag. Hiervoor konden
mensen de afgelopen weken vrouwen
opgeven voor een vrolijke noot. Een vrolijke
verrassing waarbij er even een moment van
aandacht was voor haar inzet voor een
ander. Mantelzorger/initiatiefnemer/goede
buur/ sterke vrouw, jong en oud. We hebben
vele hartverwarmende reactie mogen
ontvangen. Het was een dag met een
gouden randje! via deze link(
https://youtu.be/5QAjgYAH9rg) kun je een
impressie zien van onze ontmoetingen!

Kinderwerk in de
meivakantie
In de meivakantie hoef je je niet te
vervelen! Er is van alles te doen in jouw
wijk. Wil je weten wat? Kijk binnenkort op:
www.kinderplatform.nl of neem contact op
met jouw kinderwerker.
Wilt u de nieuwsbrief per mail ontvangen? Stuur dan een
mail naar cbos@movactor.nl
Wilt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief, stuur dan een
mail naar cbos@movactor.nl

Knabbelen en babbelen
Wij komen een vrolijk nootje brengen.
Jouw buurtverbinder komt bij je langs en hoort graag je verhaal over jouw
straat of buurtje.
We zijn benieuwd wat jij ervaart. Ken jij je buren of help je al iemand?
Kun je wel wat hulp gebruiken? Of zin om even te babbelen?
Als er leuke weetjes uit de buurtbabbel komen, zullen we die natuurlijk
met de hele straat delen!
Bezoeken we jouw straat in de weken tussen 29 maart en 9 april dan
laten we dat weten met een berichtje in de brievenbus!

Vrolijke Nieuwegeinse notenmix!
Vanaf 29 maart is er op spotify een vrolijke mix van diverse muzieknoten
te vinden! Heb jij nog een suggestie? Dan horen we dat graag en maken
we samen een Nieuwegeinse notenmix! De mix is te vinden op:
https://open.spotify.com/playlist/0e2tMtbMeGZcBq5tOnmUiB?si=nu7XQM
saQDqvzRiAFNkVEQ

Notenkraker
In deze rare tijd kunnen we wel iets positiefs gebruiken. Daarom hebben
wij de campagne ’n geinige noot.
Vul deze notenkraker in en geef de oplossing door via
buurtverbinders@movactor.nl.
En maak kans op een verrassende noot!
Meer info www.movactor.nl

Krakende nootjes Pubquiz!
Maak je klaar voor DE krakende nootjes in de week van de lente!

Vrijdagavond 9 april, 19.30 uur
Verzamel je in kleine groepjes, en quizzen maar! Het wordt een
pubquiz voor iedereen in Nieuwegein. Digitaal – via een
livestream – dus we gaan er echt alles aan doen om die noten te
kraken.
Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan op via
buurtverbinders@movactor.nl met naam (van je team en aantal
teamgenoten), je adres en je email waarop we je kunnen
bereiken.
Van ons krijg je dan een berichtje met de link naar de krakende
nootjes en een verrassende noot.
Natuurlijk willen we je ook voor deze nootjes wijzen op de
geldende coronarichtlijnen. Mocht je bij elkaar gaan zitten voor de
quiz, zorg er dan voor dat je de richtlijnen vanuit de overheid in
acht neemt. Op afstand en toch samen een team? Teams mogen
maximaal uit 5 personen bestaan.
We beginnen om 19.30 uur en verwachten (exclusief pauze) 2 uur
bezig te zijn. We hopen je (digitaal) te mogen verwelkomen bij de
krakende nootjes.

Team Batau
Buurtverbinder
Chantal Bos 06-14847119
cbos@movactor.nl
Buurtverbinder in de wijk
Hanz Lasthuis
tel. 06-43368431
hlasthuis@movactor.nl
Kinder/Jongerenwerk
Jaouad Izmar
tel. 06-34657621
jizmar@movactor.nl
Recreatieve Dagactiviteiten
Carin van Meegen
tel. 06-25645837
cvanmeegen@movactor.nl
Sociaal Juridisch Servicepunt
Heeft u informatie of advies nodig bij een
sociale of juridische vraag?
Kijk op www.sjsnieuwegein.nl voor meer
informatie of
Bel tel. 030 60 33 748
Thuisadministratie
Hulp nodig bij uw administratie?
Wilt u meer informatie?
thuisadministratie@movactor.nl
telefoon: 030-6033748

