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Grip en glans 
Vanaf 24 juni start op het buurtplein de cursus “Grip en 
Glans. De cursus is 6 bijeenkomsten van 13:30 tot 
15:30 uur. Met deze cursus biedt MOvactor 
ondersteuning in het zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden om uw tijd prettiger in te vullen. Ook 
leert u vaardigheden aan om zelf actief bij te dragen 

aan de glans van uw leven. Bent u 45 jaar of ouder en 
wilt u meer Glans aan uw leven geven? Bij interesse 
neem contact op met Laurette Vossepoel 06-30038509 
of Sigrid van der Meij 06-11885405 

Beste buurtbewoners, 
 
De lente is nu in volle gang,  alles bloeit weer. De lente week is voorbij en hebben we alle 
activiteiten in het zonnetje gezet. Heeft u de zaadjes voor de zomer al geplant? 
Er hebben veel gasten genoten van de paaslunch op de diverse dagen. Wat een gezelligheid. De 
kinderen van de Lucasschool kwamen langs op woensdag 17 april, met Palmpasen stokken voor 
de ouderen op Buurtplein Galecop, wat een feestje was het. 
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? 
 De jeugd is de toekomst, ook zien we graag 

jeugd in het buurtplein. Er staat al een 
kinderzwerfboek station op het plein. Hier kun je 
boeken meenemen, lezen en weer door laten 
zwerven. kom je snel eens kijken. Ook zou het 
leuk zijn om dit uit te breiden met een 
kinderhoekje. Hiervoor hebben we inmiddels een 
leuk setje met tafel en een stoeltje, we missen 
nog wat speelgoed.  
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Nieuws van MOvactor 
Automaatje 
Bent u minder mobiel, heeft u geen auto en is het 
openbaar vervoer of de taxi een probleem? 
Wilt u graag op familiebezoek, de kapper of naar 
een leuke activiteit? U kunt dan gebruik maken 
van de bijzondere vervoersdienst: ANWB 
Automaatje Nieuwegein. Wilt u een rit reserveren? 
een rit is tot twee werkdagen van te voren aan te 
vragen via 030-6033748 of mail naar 
automaatje@movactor.nl  
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Buurtverbinder 
Bianca Florant: 06 14 84 71 59  
Hanz Lasthuis: 06 43 36 84 31 (wijk) 
 

Jeugd/Jongerenwerk 
Jaouad Izmar: 06 34 65 76 21 
Melanie van Kleef: 06 15 63 06 84 (Vreeswijk) 
 

Welzijnscoach 
Sigrid van der Meij 06 11 88 54 05 
 

Op Maat en Vief 
Karin Alting: 06 15 45 00 91 
Carin van Meegen: 06 25 64 58 37 
 

Fairs 
Ellemieke Hemmers: 06 58 82 09 85 
 

Het Juridisch Servicepunt 
Te bereiken via: 030 603 37 48 

 
 

Pak je Kans deze zomer! 
In de lenteweek zijn er zaadjes gepland voor de 
Zomer. Wil jij jouw idee tot bloei laten komen deze 
zomer? Het buurtplein staat tot jouw beschikking. 
Neem contact op met de Buurtverbinder. Dan 
maken we er samen een leuke zomer van! 

Team Galecop 

 

Activiteiten uitgelicht: 
 

 Op vrijdag 17 mei organiseert het 
event team van buurtplein Galecop 
de Indische maaltijd. Zij zullen 
Indische gerechten koken en er is live 
muziek aanwezig. Eet je mee? Geef 
je snel op bij de balie. De maaltijd 
kost € 12,50. 

 Met ingang van vrijdag 24 mei 15.00-
17.00 is er een make-up tutorial 
workshop voor tieners. € 10,00 voor de 
reeks van 6 of € 2,50 per keer. De 
workshop is om de 14 dagen. Meer 
info op het buurtplein, of via 
bflorant@movactor.nl 

 Elke maandagmiddag van 15.00-
16.00 heeft Sigrid van der Meij 
(welzijnscoach) spreekuur. Voor 
kortdurende ondersteuning. 

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

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


