
 

 

 

Beste Buurtbewoners. 
De zomer loopt op zijn einde, heb je ook kunnen genieten van de initiatieven die er op het buurtplein plaats 
vinden? Begin september is ook de start het nieuwe seizoen. De scholen zijn weer begonnen, op het 
buurtplein komen alle initiatieven weer tot bloei. 
Op de galecop.nl kun je het interview lezen over Hanz Lasthuis de buurtverbinder in de wijk. 
Op het buurtplein ligt een overzicht van de activiteiten die dit seizoen plaats vinden op het buurtplein. 
De voorbereidingen van het wijkfeest Galecop zijn in volle gang, deze weken zal de flyer uitkomen met nadere 
informatie. Het is een bomvolle nieuwsflits, veel plezier met lezen. 
 

Met vriendelijke groet, 
Bianca Florant (Buurtverbinder Galecop) 

Buurtplein Galecop september 2019 

De Week van Geluk! 
 
“Deel je geluk”.  
In de week van 21 tot 28 september wordt er vanuit het 
Lijfstyle netwerk de Week van Geluk georganiseerd. Door 
heel Nieuwegein worden diverse activiteiten 
georganiseerd door en voor alle inwoners in 
Nieuwegein. Alle activiteiten die worden georganiseerd 
zullen in het thema staan van "Geluk".  
Op de buurtpleinen zijn er in deze week een aantal 
activiteiten die in het teken staan van “deel je geluk”. 
 
Buurtplein Galecop: Recepten om nooit te vergeten! 
Je weet het nog precies. Die geur van dat éne gerecht 
zoals jouw moeder, opa, zus of buurvrouw dat altijd 
maakte. Herkenbaar uit duizenden en door niemand zo 
lekker klaargemaakt. Dat geluk wil je toch met iemand 
delen! Welk recept wil jij delen? Op donderdag 26 
september 12.00-13.00 € 2,75 opgeven 
bflorant@movactor.nl of op het plein. 
 
Buurtplein Batau: Minifestival “proef je geluk!”  Een 
middag vol met leuke initiatieven/activiteiten. Wilt u ook 
uw geluk delen? neem contact op met de buurtverbinder. 
Dan maken we er samen een geweldig festival van! 
Op woensdag 25 september Buurtplein Batau van 
14.00-17.00 uur! 

 

Nationale sportweek 
Samen met de andere host city Den Haag 
vertegenwoordigt Nieuwegein dit jaar de NOC*NSF 
Nationale Sportweek, die plaatsvindt van vrijdag 20 
september tot zondag 29 september. De Sportweek heeft 
als doel sport te promoten en mensen te inspireren te 
gaan bewegen. De landelijke campagne staat dit jaar in 
het teken van ‘Sport doet iets met je.’ Het thema zet in op 
de maatschappelijke en verbindende kracht van sport. 
Hiermee wordt het gedachtegoed van de gemeente om 
alle Nieuwegeiners plezier in het sporten en bewegen te 
laten ervaren verder uitgedragen. Bovendien zet 
Nieuwegein een nieuwe stap in de uitwerking van het 
lokaal sport- en beweegakkoord. Voor meer informatie en 
het programma: www.sportidnieuwegein.nl/de-nocnsf-
nationale-sportweek-in-nieuwegein/  

Ubuntugesprek:  
Samen in gesprek over geluk 
Woensdag 25 september van 14:00 tot 16:00 uur 
(in de week van Geluk)  is er een Ubuntu gesprek 
in buurtplein doorslag. Een Ubuntu gesprek is een 
gespreksvorm waarbij deelnemers op zoek gaan 
naar gezamenlijke wijsheid rondom een bepaald 
thema of gespreksonderwerp. Lijkt het u leuk om 
mee te doen aan dit gesprek? Geef u dan nu op bij 
Karin Alting: kalting@movactor.nl , tel 0615450091 



 

 

Samen eten (s)maakt gelukkiger  
Samen eten lijkt een ‘simpele dagelijkse bezigheid’, maar 
vanzelfsprekend is het niet. Het samen eten komt in vele 
huishoudens niet eens dagelijks voor, 
want je eet bijvoorbeeld onderweg, voor de televisie, op je 
werk of na het sporten. In andere culturen is men het 
anders gewend: eten doe je samen! En het liefst zo vaak 
mogelijk, want samen eten doet een mens goed. Op 
buurtplein Zuid is er van alles mogelijk om samen te 
kunnen eten en zelfs samen koken.  
MOvactor heeft gemerkt dat de wens er is om meer 
gebruik te kunnen maken van de keuken en het restaurant 
op het buurtplein. Daarin gaan we natuurlijk voorzien! 
Immers de buurtpleinen zijn er voor jullie. Dit betekent dat 
er de mogelijkheid is om overdag onze keuken en 
restaurant te benutten als inwoner van Nieuwegein voor 
gezellige kook- en eetmomenten. Hoe meer, hoe liever! 
Je bent er van harte welkom! Wil je weten wat er mogelijk 
is, heb je ideeën, kom vooral even een kop koffie met 
Bianca drinken om samen van gedachten te wisselen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

Buurtverbinder 
Bianca Florant: 06 14 84 71 59  
Hanz Lasthuis: 06 43 36 84 31 (wijk) 

Jeugd/Jongerenwerk 
Melanie van Kleef 06 15 63 06 84 

Welzijnscoach 
Sigrid van der Meij 06 11 88 54 05 

Op Maat en Vief 
Carin van Meegen: 06 25 64 58 37 

Sociaal, Juridisch Servicepunt 
Heeft u informatie of advies nodig bij een sociale of 
juridische vraag?  
Kom langs op één van de spreekuren: 
Buurtplein Zuid op donderdag van 9 tot 12 uur. 
Buurtplein Batau op dinsdag van 9 tot 12 uur. 
Stadshuis op maandag en woensdag van 9 tot 12 uur. 
Kijk op www.sjsnieuwegein.nl voor meer informatie of 
bel 06-12611983.  
 

Team Galecop Geef je leven glans! 
Geef uw leven glans met de cursus Grip 
en Glans 

Hoe geeft u meer glans aan het leven? Hoe 
zorgt u voor leuke en gezonde bezigheden, 
een prettige vrienden- en/of kennissenkring? 
Hoe zorgt u dat u uw sterke punten kent en 
gebruikt? Deze vragen komen aanbod in 
de cursus Grip en Glans. 
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. Concrete onderwerpen zijn: Positief 
zijn, initiatief nemen, vriendschappen, 
doelen stellen en sterke punten ontdekken. 

Voor wie is de cursus Grip & Glans 
bedoeld? 
U bent 45 jaar of ouder. 
Als u verder één of meerdere van de 
volgende stellingen met ‘ja’ 
beantwoordt, dan is de cursus Grip & Glans 
heel geschikt voor u. 

• Ik mis soms mensen en gezelligheid om 
me heen 
• Mijn kennissenkring kan wel wat 
uitgebreider 
• Ik vind dat ik te weinig leuke bezigheden 
heb 
• Ik wil wel iets ondernemen, maar ik stel het 
steeds uit 

Datum: 24 oktober, 31 okt, 7, 14, 21,28 
november 2019. Aanvang: 10.00 uur. 
Locatie: Buurtplein zuid, Ratelaar 37 (naast 
de tramhalte Nieuwegein zuid) Een pauze is 
inbegrepen, waarbij voor thee en koffie 
wordt gezorgd. De groep zal uit ongeveer 10 
tot 12 deelnemers bestaan en worden 
begeleid door ervaren cursusleiders. 
Bijdrage: 30 euro inclusief cursusmap en 
koffie/thee. Met stadspas 50% korting. 

Voor meer informatie en aanmelding neem 
contact op met welzijnscoach Karin Alting 
(06-15450091 kalting@movactor.nl) of 
welzijnscoach Laura Dingemans (06-
21465524 ldingemans@movactor.nl) 

Buurtbijeenkomst verward gedrag 
We zien allemaal wel eens iemand die een verwarde indruk 
maakt. Op straat, in een winkel of op het werk. Hoe 
reageer je daarop? Vaak weten we niet goed hoe we erop 
moeten reageren. Terwijl de persoon die verward is, vaak 
juist hulp kan gebruiken. Daarom organiseert de gemeente 
in september op de buurtpleinen bijeenkomsten waarin we 
leren verward gedrag beter te begrijpen en krijgen we tips 
hoe we hier als bewoners het beste mee om kunnen gaan. 
Dinsdag 10 september 18:00 tot 21:00 uur buurtplein 
Galecop. aanmelden via: i.leijten@nieuwegein.nl  

 


