Buurtplein Batau – januari 2021

Beste initiatiefnemers, samenwerkingspartners en buurtbewoners,
Het nieuwe jaar is weer van start gegaan. Ik wens je een inspirerend, goed maar vooral gezond 2021. Een jaar voor
nieuwe contacten, oude contacten herstellen of blijvende contacten versterken. 2021 moet het jaar gaan worden
waarin we elkaar weer mogen en kunnen ontmoeten en waarin het plein weer kan gaan bruisen.
2020 was voor ons allen een bijzonder jaar! Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen is Kim
Buitenhuis vanaf 1 januari niet meer werkzaam bij MOvactor. Dat betekent dat haar plek als buurtverbinder op Batau
vrij kwam. Ik zal een gedeelte van haar taken over gaan nemen en binnenkort zal er een nieuwe buurtverbinder ook
verbonden gaan worden aan jullie buurtplein. Wij zullen dan samen met jullie verder gaan bouwen aan een
buurtplein van en voor de buurt. Een buurtplein waar jong en oud welkom is, iedereen zichzelf mag en kan zijn en
een bijdrage mag leveren aan deze waardevolle plek in de wijk.
Tot 19 januari zitten wij helaas weer in een lock-down, dit betekent dat het buurtplein beperkt open is voor bepaalde
activiteiten/initiatieven.
Het blijft belangrijk om naar elkaar om te blijven kijken, een klein gebaar kan al veel voor iemand betekenen.
Heb jij nog een leuk idee of heb je nog vragen?
Ik hoor het graag!
Met vriendelijke groet,
Chantal Bos
(buurtverbinder Batau en Doorslag)

Kerst inn 2020
Het plan was om in 2020 kerst groots te vieren. Alle
grote plannen werden door het jaar heen helaas
steeds kleiner door de coronamaartregelen en
resulteerde uiteindelijk in een warm bezoekje van
een buurtverbinder. Op tweede kerstdag in de
kerstoutfits zijn alle Buurtverbinders langs ruim 70
inwoners gegaan met een kleine verrassing. De
dankbaarheid was overweldigend. En wij hopen u
natuurlijk in 2021 wel te kunnen verrassen met een
groot kerstfeest!

Oud & Nieuw Speurtocht 4-12 jaar!
Volg de route en vind alle Oud & Nieuw plaatjes!
Bij elke plaatje vind je een letter. Verzamel alle
letters en vind het juiste woord voor een leuk
cadeautje! Lever je ingevulde kaart vanaf
dinsdag 26 januari t/m donderdag 28 januari in,
tussen 13.00 en 16.00 uur op Buurtplein
Galecop en krijg je cadeau mee. Het adres van
Buurtplein Galecop: Thorbeckepark 183, 3437
JT Nieuwegein. De bingo kaart is te
downloaden op
www.facebook.nl/kinderplatformnieuwegein

Nieuwjaarsquiz Nieuwegein
Vier je de start van het nieuwe jaar èn de aftrap van 50
jaar Nieuwegein met ons mee?
Vrijdag 8 januari om 19.00 uur is er een online
nieuwjaarsquiz met een feestelijk programma.
Alle Nieuwegeiners zijn welkom om mee te doen.
Meld je hiervoor aan via
https://www.nieuwegein50jaar.nl/voor.../nieuwjaarsquiz/
En een quiz is natuurlijk geen quiz zonder prachtige
prijzen!
Wat dacht je van de hoofdprijs:
een kookworkshop, gegeven door niemand minder dan
burgemeester Frans Backhuijs zelf.
Ook zijn nieuwjaarsspeech komt tijdens deze avond
voorbij, net als de jaarlijkse uitreiking van de
Jongerenlintjes.
Normaal vieren we het nieuwjaarsfeest van de stad in DE
KOM op de eerste maandag van het jaar. Dat kan nu door
de coronamaatregelen niet doorgaan. Daarom hebben de
gemeente Nieuwegein, MOvactor, Verbindion,
bibliotheek De tweede verdieping en DE KOM
stadstheater en kunstencentrum een feestelijk alternatief
bedacht.
Ben jij er ook bij?
Vergeet je niet aan te melden via
www.nieuwegein50jaar.nl/voor-inwoners/nieuwjaarsquiz/

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

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

