Buurtplein Batau – februari 2021

Beste inwoners, initiatiefnemers, samenwerkingspartners en collega’s,
Januari laten we weer achter ons. Hallo februari! Helaas zijn we nog steeds in lockdown. Maar er is licht aan het
eind van de tunnel. We komen steeds dichter bij weer samen eten, de narigheid van nu kunnen vergeten, dichter bij
een kus en een knuffel kunnen geven. We moeten vol blijven houden. Om vol te kunnen blijven houden moeten we
naar elkaar om blijven kijken. Een klein gebaar tovert vaak al een lach op iemand zijn gezicht. En een lach brengt
een beetje geluk in deze rare tijd. En geluk kun je delen door het te vermenigvuldigen. Dus één mooi gebaar van jou
kan zoveel betekenen voor heel veel mensen. Groet bijvoorbeeld minstens 5 mensen per dag, ik garandeer op ieder
gezicht een lach! In deze nieuwsflits is ook weer veel te lezen over wat er allemaal speelt deze maand. Er gebeurt
zoveel moois om je heen, samen houden we elkaar op de been. Zo kun je lezen over de voorbereidingen voor de
Kerst-Inn 2021, de start van speel mee maar ook koken we samen en toch alleen.
Veel leesplezier en mocht je vragen hebben of een leuk idee?
Dan hoor ik het graag!
Met vriendelijke groet,
Chantal Bos
(buurtverbinder Batau & Doorslag)

Nieuwegein kookt samen
(met Chantal en Jaimy)
Chantal en Jaimy koken speciaal voor Valentijn samen
een heerlijke liefdes maaltijd. Kook en eet jij ook met ons
mee? Samen eten/ koken (s)maakt gelukkiger.
Deel jij op Valentijnsdag ook een bordje
Kerst-Inn met jou in 2021!
spaghetti met jouw liefje? Net als Lady
De kerstdagen, ze lijken alweer zo ver weg!
en de Vagebond in de bekende filmscène.
We hadden een gezellig programma met elkaar klaar staan,
Heb jij nog een leuk idee of heb je nog vragen?
maar dat heeft helaas niet door kunnen gaan.
Ik hoor het graag!
Kijk op:
Alsnog hebben we vele mensen mogen verblijden op 2e
Met vriendelijke groet,
http://www.movactor.nl/buurtverbinders/receptenboekkerstdag met een verrassingspakket. We hebben leuke
Chantal Bos
om-nooit-te-vergeten-voor meer informatie.
gesprekken aan de deur gehad en elkaar toch nog wat
(buurtverbinder Batau en Doorslag)
Stuur ook een foto van jouw Valentijns diner naar
positieve aandacht gegeven.
buurtverbinders@movactor.nl of per WhatsApp naar
06-14847119?
Voor 2021 beginnen de eerste voorbereidingen voor kerst
Dan kunnen we de liefde in Nieuwegein met elkaar delen.
alweer. Omdat we jouw mening belangrijk vinden, vragen
we je de enquête in te vullen. Klik op de link om bij de
vragenlijst te komen. Zo kunnen we komend jaar zo goed
Speel mee!
mogelijk een Nieuwegeinse Kerst-Inn organiseren!
behoeftepeiling Kerst-Inn 2021
Feestelijke groet,
Team buurtverbinders

Dagactiviteiten in de buurt
Er is steeds meer vraag naar dagactiviteiten in de
buurt waar ouderen zonder verwijzing terecht kunnen.
Activiteiten waar talenten waardevol zijn. Waar mensen
samen komen, elkaar inspireren. Denk hierbij aan creatief
bezig zijn, hersengym, taal en ontmoeting, schilderen of
samen en spelletjes doen. Voor iedereen, ook voor
degenen waarbij niet alles vanzelf gaat. Ook in deze
coronatijd vinden er nog steeds activiteiten plaats en is er
de mogelijkheid elkaar te ontmoeten.
Dit alles natuurlijk binnen de RIVM richtlijnen.
Is er een belemmering qua vervoer,
we denken met u mee.
Buurtverbinder dagactiviteiten
Carin van Meegen 06-25645837

Misschien weet jij wel een leuk spel om samen te spelen!
Wij nemen onze bakfiets met speelgoed mee en gaan
lekker buitenspelen.
Doe je mee?
We zijn op verschillende plekken in de wijk te vinden. Wil
je weten waar? Geef ons een belletje dan kunnen we
samen spelen!
kinderwerk MOvactor
Jaouad Izmar (tel. 06-34657621 / jizmar@movactor.nl )

#Keitof
Loop je lekker door het Park, zie je opeens een felgekleurde steen liggen.
En, heeft die steen nou een gezicht?
Nee dit is geen sprookje, het kan je echt overkomen.
Ze duiken op in meerdere plaatsen in Nederland:
beschilderde stenen met vrolijke tekeningen erop.
Het idee is simpel: vind je een versierde steen, deel daar dan een foto
van in de facebookgroep Kei Tof. Mét de plek waar je de steen hebt
gevonden. Daarna kies je of je de steen wilt houden, weer teruglegt of
ergens anders neerlegt. Zo kan een steen uiteindelijk door de hele plaats
zwerven. Zelf nieuwe stenen beschilderen en ‘verstoppen’ mag ook. Dag
berenjacht en hallo keienspeurtocht!

Nieuwegein Kookt!
Omdat Nieuwegein in juli haar 50e verjaardag viert hebben drie culinaire,
Nieuwegeinse dames het project Nieuwegein Kookt! bedacht.
Dit initiatief bestaat uit een challenge waarbij er gezocht wordt naar hét
recept van Nieuwegein.
Deelnemen aan de challenge kan door jouw authentieke recept via een
verhaal, filmpje, vlog of op een andere creatieve wijze met ons te delen.
Waarin jij laat zien en vertelt in welke wijk je woont
en hoe jouw Nieuwegeins recept tot stand is gekomen. Alle inwoners
mogen meedoen; oud én jong!
Per wijk wordt één inzending
genomineerd voor deelname
aan de finale. Inwoners brengen
hun stem digitaal uit op hun favoriete
recept per wijk. In totaal strijden er 10 deelnemers
mee om de Gouden Pollepel. De jury, bestaande uit
onder andere burgemeester Frans Backhuijs, kiest uit de 10
genomineerden de winnaar. Deze ontvangt naast de trofee nog een leuke
verrassing. Doe je ook mee? Stuur jouw inzending naar
nieuwegeinkookt@gmail.com

Gluren bij de buren 2021 (tuineditie)
Stichting de Buhne staat voor cultuur en ontmoeting, in huiskamers en in
tuinen bij jou in de buurt. Daarom organiseren zij tweemaal per jaar,
samen met inwoners, een prachtig evenement. Ondanks deze roerige
tijden en eventuele beperkingen, doen zij er alles aan om in 2021 gewoon
door te gaan met mooie projecten. Voor 2021 kiezen ze daarom voor een
veiligere buiteneditie van Gluren bij de Buren in het voorjaar op zondag 30
mei, en vindt Struinen in de Tuinen plaats in het najaar op zondag 12
september. Lijkt het jou ook leuk om jouw tuin om te toveren tot minipodia
voor lokaal talent? Houd dan de website in de gaten.
Inschrijving gaat in februari van start.
https://www.glurenbijdeburen.nl/nieuwegein

Nieuwegein kookte samen met Remy

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 06-12611983.
Thuisadministratie
Hulp nodig bij uw administratie?
Wilt u meer informatie?
thuisadministratie@movactor.nl
telefoon: 030-6033748
mobiel: 06-43368437

NLdoet 2021
Het Oranje Fonds organiseert samen met
duizenden organisaties in het land weer
NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de
spotlights en nodigt iedereen uit om een
dagje de handen uit de mouwen te steken.
Dit jaar zal Nl doet vanwege de huidige
coronabesmettingscijfers niet zoals elk jaar
op 12 en 13 maart zijn. Het Oranje Fonds
stelt NLdoet 2021 uit naar het weekend van
28 en 29 mei 2021. Doe je ook mee? Kijk
voor meer informatie op:
https://www.nldoet.nl/

Woensdag 20 januari was er Nieuwegein kookt samen met
...Remy! Heb je ons gemist? Dan kun je hier nog even terug
kijken! https://youtu.be/Y8ncQI6ghpY

Ben ik als vrijwilliger goed verzekerd?
Wilt u de nieuwsbrief per mail ontvangen? Stuur dan
een mail naar cbos@movactor.nl

Ja, als vrijwilliger ben je altijd, binnen heel Europa,
verzekerd. Lees er meer over in onderstaande toelichting:

Wilt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief, stuur dan
een mail naar cbos@movactor.nl

https://vrijwilligershuis-nieuwegein.nl/faq/ben-ik-alsvrijwilliger-goed-verzekerd/

