
Nieuws van Movactor: 
reserveringssysteem: 
U kunt nu zelf een ruimte voor 
uw activiteit reserveren via  
www.buurtpleinen.nl  
 
Sociaal juridisch servicepunt: 
Heeft u hulp nodig bij uw 
belastingaangifte of met 
andere juridische of sociale 
vragen? Dan kunt u terecht 
bij het spreekuur Zorg en 
Welzijn of bij de 
rechtswinkel. voor meer 
informatie en dagen en tijden 
zie: www.sjsnieuwegein.nl  
of bel tel. 030-6033748 
 
Team MOvactor Galecop: 
Buurtverbinder 
Bewonersinitiatief,  activiteiten, 
vrijwilligerswerk en dergelijke.  
Voor het Buurtplein; Bianca 
Florant  06-14847159 
Voor de wijk : Hanz Lasthuis 
06-43368431 
 
Jeugd / Jongerenwerk 
Voor vragen van of over 
jongeren en activiteiten voor en 
door jongeren. Melanie  van 
Kleef  
06 156 30 684  
 
Welzijnscoach 
Voor een persoonlijk gesprek 
en kortdurende ondersteuning 
om zelf een positieve draai aan 
het leven te geven. 
Sigrid van der Meij  
06 – 11885405 
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Nieuws van de Buurtverbinder   
Beste buurtbewoners, 
 
De lente is weer begonnen,  alles 
gaat weer bloeien. Ook 
Buurtplein Galecop staat in bloei. 
Het Buurtplein is voor iedereen! 
U bent welkom voor een kop 
koffie en een praatje of u kunt 
mee doen met één van de 
activiteiten. Maar wist u al dat 
u ook terecht kan met uw 
bewonersinitiatief? Heeft u 
een idee voor het organiseren 
van een activiteit in het 
Buurtplein? 
Onze ruimtes zijn regelmatig 
beschikbaar. Wilt u hierover 
met mij in gesprek dan hoor 

ik dit graag. Elke maand wil ik 
u op de hoogte houden van alle 
bijzonderheden van het  
buurtplein. Wilt u iets plaatsen 
in de nieuwsbrief dan hoor ik 
dat graag. Met vriendelijke 
groet, 
Bianca Florant 
(Buurtverbinder Buurtplein 
Galecop) 
 

 

Steentje bijdragen? 
 Er zijn een paar buurtbewoners die aangegeven hebben 

om graag het buurtplein een beetje gezelliger/sfeervoller 
te willen maken. Door bijvoorbeeld een ander kleurtje op 
de muur, of de kussentjes bekleden zodat ze in de 
ontmoetingsruimte kunnen blijven liggen. Lijkt u het 
leuk om daar ook een steentje aan bij te dragen en 
hierover mee te denken? Geef u dan op bij de balie van 
het Buurtplein. 

 Een koekje bij de koffie geeft extra gezelligheid. lijkt het u 
leuk om wekelijks koekjes te bakken op het buurtplein? Neem 
dan contact op met de buurtverbinder. 



 

Wat is er nog meer 
in Nieuwegein: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten uitgelicht: 
 

 Op de donderdagmiddag van 14.00-16.30 is de Galercopperband op het 
buurplein, zij hebben nog een paar plekjes vrij. Deze middag is gevuld 
met activiteiten voor senioren, o.a. creativiteit, gerechten maken, 
geheugen en andere spelletjes. € 1,50 per keer incl. materiaal. 
Voor info: Will 0621843030 of Nicoline 0612727018 

 Elke maandag start van het buurtplein de wandelgroep van sport id. zij 
starten om 10.00 tot 11.30 aansluitend drinken zij koffie in de 
ontmoetingsruimte, loop je ook eens mee? Voor info: Esther 0306004267 

 Op maandag heeft Esther Jansen van Sport id. spreekuur voor vragen 
m.b.t. sport & bewegen, zij is dan aanwezig op het plein van 13.00-
15.00. 

Op het Buurtplein kun je informatie krijgen over alle andere activiteiten.  

 

Informatiemarkt Positieve gezondheid:  
Voeding op maat 
vrijdag 12 april 13.00 - 15.30 uur  
Centrale bibliotheek (Stadshuis) 
 
Pluscafé: 
Het PLUS-café is het lifestyle-café voor 55-plussers uit 
Nieuwegein en omgeving. Iedere maandagmiddag (14.30 tot 
16.00 uur)  
Centrale bibliotheek (Stadshuis) 
 
Ouder-kin ochtend: 
Elke woensdagochtend  
10.00-11.00 uur.  
een gezellige bijeenkomst voor (groot)ouders en hun kinderen 
en kleinkinderen (0-3 jaar).  
Centrale bibliotheek (Stadshuis) 
 

Mocht u de Nieuwsbrief 
voortaan digitaal willen 
ontvangen, laat uw 
emailadres dan achter op 
het Buurtplein of stuur 
een mail naar 
bflorant@movactor.nl 
 


