Buurtplein Batau – augustus en september 2020

Beste inwoners, initatiefnemers, samenwerkingspartners en collega’s,
Met deze nieuwsbrief wil ik jullie graag informeren over de laatste nieuwtjes. Het is alweer
augustus. De kinderen genieten van een heerlijke zomervakantie en doen door heel Nieuwegein
mee aan de zomerspelen.
Vanaf september zullen er weer enkele activiteiten kunnen starten op het buurtplein en in de tuin
van het buurtplein, natuurlijk met in acht neming van de coronaregels. Helaas zijn wij nog niet
open voor een kopje koffie. Misschien is het met jouw initiatief mogelijk om op afstand buiten
samen te komen? Neem gerust contact op als je wil overleggen over jouw initiatief.
Met vriendelijke groet, Kim Buitenhuis (Buurtverbinder Batau)

INITIATIEVEN UITGELICHT
Vief wandelclub.
Op de dinsdagmorgen, om 10.30 uur start er
wekelijks een klein groepje wandelaars vanaf
Buurtplein Batau.
Onder begeleiding van deskundige vrijwilligers
maken zij in een rustig tempo een wandeling door
de wijk. De wandeling duurt ongeveer 45 minuten
tot een klein uur en er wordt in rustig tempo
gewandeld. Rollator geen bezwaar. Wekelijks
bepaalt de groep met elkaar de route. En na afloop
wordt er met elkaar een heerlijk kopje koffie
gedronken.
De gezelligheid staat voorop, maar lichte training en
beweging is natuurlijk ook van belang. Interesse?
Kom eens binnen op de dinsdagmorgen en loop
een keer mee.
Vief actief.
Dinsdagmiddag 14.00 uur, een groep enthousiaste
65 plussers verzamelen zich op het buurtplein voor
een gezellige en nuttige middag. Van 14.00 tot
15.00 een uurtje het geheugen trainen, een pauze
van 20 minuten en daarna trainen we ook nog even
het lichaam met leuke niet te moeilijke
beweegoefeningen, gericht op balans en versterken
van kracht en souplesse. Dat duurt tot 16.00 uur.
Belangstelling? Kom een keer kijken, wel graag van
te voren aanmelden bij Carin van Meegen op het
telefoonnummer 06 25645837.

Op Maat creatief
Wilt u in ontspannen sfeer leuk creatief bezig zijn?
Dat kan op donderdagmiddag van 14.00 uur tot
16.00 uur. Deskundige vrijwilligers zijn aanwezig
om u te ontvangen en daar waar nodig te helpen.
Alles is mogelijk, kaarten maken, kleuren, creatief
met naald en draad, eigen werk meenemen.
De samenstelling van de groep is divers qua
leeftijd en interesses.
Neem bij belangstelling even contact op met Carin
van Meegen 06 25645837 of Kirsten Brakke 06
29427220.
Muziek en Meer.
Heeft muziek uw interesse, luistert u er graag na of
speelt u wellicht zelf ook een instrument?
Donderdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur
komt een kleine groep geïnteresseerden bij elkaar.
Samen luisteren naar elkaar, favoriete muziek, van
pop tot klassiek. Het met elkaar bespreken en
informatie erover uitwisselen zijn de onderwerpen
van gesprek. Maar ook de actualiteit komt voorbij.
Kortom een gezellig samenzijn met als verbinding
de muziek. Er is de mogelijkheid om ook zelf uw
kunsten ten gehore te brengen of te luisteren naar
een muzikant die graag een keer live komt spelen.
U bent van harte welkom om een keer aan te
schuiven. Laat het ons even weten van te voren.
Carin van Meegen 06 25645837, Kirsten Brakke
06 29427220

Nieuws van Movactor
Movactor komt naar je toe deze
zomer.
Deze zomer komen de buurtverbinders
naar je toe. We zullen met onze
zomerbuurtbabbels elke wijk
bezoeken. Wat kun je van ons
verwachten: een gezellige babbel met
een zomers thema, een bakkie koffie,
workshop versier je eigen koffiemok en
nog veel meer. Wij kijken ernaar uit.
Op 13 augustus staan we van 13.00 –
14.30 uur in Plettenburg op het
grasveld bij de Edisonbaan.
Op 18 augustus staan we van 11.00 –
12.30 uur in het centrum op het
pleintje bij de Schouwstede en
Ruiterstede.
Kom je ook gezellig babbelen?
Bibliotheek
De bibliotheek op Batau is op
maandag en woensdag geopend
tussen 9 uur en 12 uur.
De bibliotheek in het centrum is
volledig geopend: op werkdagen van
09.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van
09.00 tot 17.00 uur.
Wilt u de nieuwsbrief digitaal
ontvangen?
Stuur een mail naar:
kbuitenhuis@movactor.nl
Dan ontvangt u de volgende nieuwsflits
in uw mailbox.

Team Batau
Buurtplein Batau
Tel. 030-6008834
Buurtverbinder op het buurtplein
Kim Buitenhuis
tel. 06-43368442
kbuitenhuis@movactor.nl
Buurtverbinder in de wijk
Hanz Lasthuis
tel. 06-43368431
hlasthuis@movactor.nl
Jeugd/Jongerenwerk
Jaouad Izmar
tel. 06-34657621
jizmar@movactor.nl
Welzijnscoach
Laura Dingemans
tel. 06-21465524
ldingemans@movactor.nl
Op Maat en Vief
Carin van Meegen
tel. 06-25645837
cvanmeegen@movactor.nl
Sociaal Juridisch Servicepunt
Heeft u informatie of advies nodig bij een sociale
of juridische vraag? U kunt op dinsdagochtend op
afspraak terecht op buurtplein Batau. U kunt een
afspraak maken door te bellen met het
telefoonnummer 030-6033748 of door een email
te sturen naar info@sjsnieuwegein.nl
Thuisadministratie
Hulp nodig bij uw administratie?
Wilt u meer informatie?
thuisadministratie@movactor.nl
telefoon: 030 6033748
mobiel: 06 43368437

