Buurtplein Batau – maart 2021

Beste inwoners, initiatiefnemers, samenwerkingspartners en collega’s,
Februari laten we weer achter ons. Een maand van tegenstellingen. We gingen van heel koud met veel ijs en
sneeuwpret naar heerlijk warm lenteweer met een lekker voorjaarszonnetje.
Het is weer tijd voor vogeltjes die fluiten, en iedereen weer lekker naar buiten!
Eind maart/ begin april is er weer de lenteweek. Kijk binnenkort op onze website en facebookpagina voor meer
informatie. We zullen Nieuwegein in ieder geval trakteren op muzikale noten en een pub quiz.
Wij hebben er zin in! Doe je met ons mee!
Veel leesplezier en mocht je vragen hebben of een leuk idee?
Dan hoor ik het graag!
Met vriendelijke groet,
Chantal Bos
(buurtverbinder Batau & Doorslag)

Internationale vrouwendag
Op maandag 8 maart is het internationale vrouwendag. In
deze rare tijd kunnen we wel iets positiefs gebruiken.
Daarom lanceren wij de campagne

” ’n geinige noot”.
Speciaal voor vrouwendag zetten wij vrouwen in het
zonnetje met een

vrolijke noot!

De afgelopen weken konden nieuwegeiners vrouwen
hiervoor aanmelden. En dat hebben vele gedaan.
Vrouwen uit Nieuwegein die een zware tijd achter de rug
hebben en wel een vrolijke noot kunnen gebruiken of een
lieve buurvrouw die altijd je kliko buiten zet omdat je daar
zelf niet meer toe in staat bent of actieve vrouwelijke
Nieuwegeiner die allerlei hand- en spandiensten verricht
voor de sportvereniging of in het buurtplein. Veel vrouwen
in Nieuwegein zetten zich in voor anderen.
Op maandag 8 maart gaan wij dan deze vrouwen
verrassen met een “vrolijke noot”.
Volg onze FB pagina of de website om de kijken wie wij
verrast hebben!

Complimenten dag
Wat vind ik het leuk dat je dit leest! Want 1 maart is het
weer nationale complimentendag. Een dag waarop het
geven van complimenten aan elkaar centraal staat.
Bekijk ons complimentenfilmpje online,
https://youtu.be/VY4C8EwZfSc
en laat dat een inspiratiemomentje zijn!

Recepten Nieuwegein kookt samen met…
Remy en Bianca op de dag van geluk.
Vanuit de campagne ’n geinige noot’ van welk recept
heb jij genoten!
Eten roept emoties en herinneringen op. Van welk
recept gaat jouw maag al knorren, of heb je hele
goede herinneringen aan?
Wij zijn benieuwd naar jouw recept waar je het meest
van genoten hebt.
Deel jij met ons jouw recept en kook je met ons mee
op de dag van geluk!
Laten we samen mensen genieten van jouw recept
wat we ook uitdelen op 25 maart bij Diner op
donderdag.
Maar online op 20 maart ( de dag van geluk) kun je
zelf ook al met ons meekoken.
Houd de website van MOvactor in de gaten voor de
link en laatste informatie.
Je kunt je recept mailen naar onze buurtverbinder
Remy van Engelen,
rvanengelen@movactor.nl of inleveren op een van de
buurtpleinen bij jouw in de buurt.
Alle recepten zullen wij bundelen in het receptenboek
om nooit te vergeten, editie genieten.

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

Speel mee!

Team Batau
Buurtverbinder
Chantal Bos 06-14847119
cbos@movactor.nl
Buurtverbinder in de wijk
Hanz Lasthuis
tel. 06-43368431
hlasthuis@movactor.nl

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 )

Muzikale noot on tour
In de week van de lente, 29 maart tot en met 12 april gaan wij door de
wijken van Nieuwegein met livemuziek tijdens onze buurtbabbels, of te
wel

'de muzikale noot on tour'.
Want in deze rare tijd kunnen we wel iets positiefs gebruiken dachten wij
zo.
Wij brengen samen met de muzikant de muzikale nootjes bij de mensen
langs. En zo kunnen de nieuwegeiners op afstand vanaf het balkon/de
galerij of uit de tuin een vrolijk nootje meebeleven. Zing en dansen jullie
met ons mee?
Met een briefje door de deur zullen we laten weten of we bij jou in de
straat komen!

Online cursus Grip & Glans
De online cursus Grip & Glans is speciaal ontwikkelt om juist ook
nu te leren hoe je actief je eigen welbevinden kunt verbeteren.
De cursus is voor mensen vanaf 55 jaar die door veranderingen en
verliezen ervaren dat hun leven te weinig glans heeft.
Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met
Sigrid van der Meij 06 11 88 54 05
svandermeij@movactor.nl
of kijk bij nieuws op de
MOvactor website.

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

