Buurtplein Batau – december 2020

Beste inwoners, initatiefnemers, samenwerkingspartners en collega’s,
Voor u ligt de laatste nieuwsflits van het jaar 2020, en de laatste nieuwsbrief geschreven door mij.
Na 4,5 jaar gewerkt te hebben bij Movactor ga ik de organisatie verlaten. Ik ben begonnen als
welzijnscoach, en werkte de laatste anderhalf jaar als buurtverbinder op Batau. Vanaf januari ga ik
werken in het wijkteam in Amersfoort. Ik heb er veel zin in, maar vind het natuurlijk ook jammer om het
buurtplein te gaan verlaten. In de blauwe balk in de nieuwsbrief staat wie mij wanneer vervangt voor
zaken omtrent het buurtplein.
Ik vond het heel leuk om met jullie samen te werken op het buurtplein, en de mooie initiatieven en
verbindingen te zien ontstaan. Het afgelopen jaar was een heel bijzonder jaar, waarin alles anders liep
dan we van te voren hadden verwacht. Door de corona waren er minder mogelijkheden om elkaar
fysiek te ontmoeten dan we zouden willen.
Toch zie ik dat iedereen er het beste van maakt, en dat er mooie andere manieren worden gevonden
om er voor elkaar te zijn. Mensen bellen of videobellen elkaar wat vaker, ontmoeten elkaar thuis in
kleinere gezelschappen, of wandelen met elkaar.
Helaas is het in deze tijd niet mogelijk voor mij om in een groep afscheid te nemen van jullie allemaal.
Ik hoop jullie nog te zien of te spreken. Ik heb een hele mooie tijd gehad op buurtplein Batau en zal
jullie missen. Ik wens jullie heel veel plezier met de initiatieven en hoop dat het buurtplein een fijne plek
zal blijven waar iedereen welkom is, en waar het in de toekomst weer zal bruisen van de activiteiten.
Ik wens iedereen al vast hele fijne feestdagen, en vooral, blijf gezond!
Met vriendelijke groet, Kim Buitenhuis (Buurtverbinder Batau)

Vier de winter!
De zomerperiode is voorbij en we maken ons
weer langzaam op voor de winter!
Veel mensen ervaren deze tijd van koude en
donkere dagen als lang en eenzaam. Daarom
is er op www.movactor.nl/vierdewinter een
programma te vinden wat er allemaal te doen
is op de buurtpleinen van MOvactor.
Dit zijn online en live activiteiten voor ouderen
maar zeker ook voor kinderen.
Doe je mee? Meld je dan vooral aan! Dan
maken we er samen een warme winter van!
De Buurtverbinders van MOvactor

Kerst-Inn
Zaterdag 26 december
Een periode gaat aanbreken met vele
feestelijke dagen en warme
momenten. Tijdens de corona periode
staat dat niet stil.
Ook de kersdagen, het lijkt zo ver weg
maar is al dichterbij dan we denken,
komen er weer aan.
Een moment in het jaar om even stil te
staan met elkaar en aandacht te
hebben voor onze naasten, juist ook in
deze bijzondere tijd. Helaas is dit niet
voor iedereen gewoon, "samen kerst".
Met alle coronamaatregelen in acht
houdend, organiseren wij een fijn
moment met de kerst, de Kerst-Inn, op
Buurtplein Batau en Buurtplein Zuid.
Weet jij nog iemand die wij samen een
waardevol moment kunnen geven 2e
kerstdag? Laat het ons weten via
buurtverbinders@movactor.nl
Heb je vragen dan kun je deze ook
mailen naar dit mail adres of vragen
aan jouw buurtverbinder.

Team Batau
Buurtplein Batau
Tel. 030-6008834
Buurtverbinder op het buurtplein t/m 15 december
Kim Buitenhuis
tel. 06-43368442
kbuitenhuis@movactor.nl
Vervangend buurtverbinder van 16 t/m 20
december en 26 t/m 31 december
Bianca Florant
tel. 06-14847159
bflorant@movactor.nl
Vervangend buurtverbinder van 21 t/m 25
december
Remy van Engelen
tel. 06-29199773
rvanengelen@movactor.nl
Tijdelijke buurtverbinder vanaf 1 januari 2021
Chantal Bos
tel. 06-14847119
cbos@movactor.nl
Buurtverbinder in de wijk
Hanz Lasthuis
tel. 06-43368431
hlasthuis@movactor.nl
Jeugd/Jongerenwerk
Jaouad Izmar
tel. 06-34657621
jizmar@movactor.nl
Op Maat en Vief
Carin van Meegen
tel. 06-25645837
cvanmeegen@movactor.nl

Wilt u de nieuwsbrief digitaal
ontvangen?
Stuur een mail naar:
cbos@movactor.nl
Dan ontvangt u de volgende nieuwsflits
in uw mailbox.

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

