Buurtplein Batau – oktober 2020

Beste inwoners, initatiefnemers, samenwerkingspartners en collega’s,
Met deze nieuwsbrief wil ik jullie graag informeren over de laatste nieuwtjes. Het is alweer oktober.
De herfst staat voor de deur. De blaadjes dwarrelen naar beneden en het wordt weer langzaam
kouder. De R zit weer in de maanden er worden nu weer steeds meer mensen verkouden. En in
deze tijd betekent dat helaas thuis blijven en testen. Laten we vooral naar elkaar om blijven kijken.
Een telefoontje of een kaartje kunnen al zoveel verschil maken voor de mensen die helaas met
klachten thuis moeten blijven. Belangrijk blijft ook dat we ons samen aan de regels houden, ook op
het buurtplein. “Samen krijgen we corona onder controle”. Dus help elkaar ook om je aan de regels
te houden, spreek elkaar aan op verkeerd gedrag, en zorg dat het voor iedereen veilig is om mee te
blijven doen.
Met vriendelijke groet, Kim Buitenhuis (Buurtverbinder Batau)

INITIATIEVEN UITGELICHT

Dans activiteit op afstand.
Nieuws van Movactor
Op de foto zie je de dames dansen op afstand.
Dit vond afgelopen zondag plaats op het
buurtplein. Het was erg gezellig. De
damesactiviteit vond altijd plaats op de 1e
zondag van de maand. De dames kijken met
elkaar hoe en wanneer zij de activiteit voort
gaan zetten. Houd de nieuwsflits in de gaten!

Wandelen elke dinsdag ochtend van 10.30
tot 12.00 uur.
Lijkt het u leuk om in de ochtend lekker te gaan
wandelen met een leuke groep? Kom dan
gezellig mee! De verzamelplaats is voor de
deur van het buurtplein.

Soepbabbel
In de week van de ontmoeting is er soep voor
jou en jouw buren. Neem een (klap-)
stoeltje/rollator mee en geniet van een heerlijk
kopje verse soep samen met je buurt. Helaas
kunnen we niet overal in Nieuwegein staan.
Op 1 oktober zijn we bij de kern geweest in het
centrum. Het was mooi om de enthousiaste
reacties van de buurtbewoners te zien en de
mooie contacten tussen de inwoners
onderling.
Deze week staan we op donderdag 8 oktober
van 11:30-13:00 op de Lijsterbesstraat. We
kijken er naar uit om jullie te ontmoeten. Kom
je ook een soepje doen?

Beweegplein Batau.
Zondag 27 september is het
beweegplein geopend in Batau. Het
Beweegplein is gelegen direct naast
de sportzaal De Waterlelie en de
scholen Veldrakker en Lucas. Het
plein is voor alle buurtbewoners van
Batau Noord en Zuid.

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

Inwonersinitiatief
Dit is Gerrit. Hij is actief bij de
spelletjesochtend op de vrijdag. Op de
foto verwijdert hij het onkruid voor de
deur van het buurtplein. Naast de
gezelligheid die hij brengt bij de
spelletjesochtend, draagt hij ook graag
bij aan de nette omgeving van het
buurtplein. Bedankt Gerrit!

Wilt u de nieuwsbrief digitaal
ontvangen of wilt u zich afmelden?
Stuur een mail naar:
kbuitenhuis@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

