
Op donderdagochtend 3, 10, 17, 24 en 31 maart 

 organiseert MOvactor een Carrousel van Activiteiten  

Op Maat. Tijdens de Carrousel worden verschillende 

 Activiteiten Op Maat aangeboden, waaraan je een keer 
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 zonder aanmelding.
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Activiteiten Op Maat
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en wel graag andere mensen wilt ontmoeten.
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Deze activiteiten vinden plaats in een veilige en prettige 
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€ 1,50 voor 1 activiteit en koffie/thee. 

€ 2,50 voor 2 activiteiten en koffie/thee. 
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De activiteiten worden begeleid door een vakdocent  

of deskundige vrijwilliger, die weet hoe hij/zij kan  

zorgen voor een prettige sfeer in de groep. 

Carrousel Activiteiten Op Maat 
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MOvactor - Ambulant Jongerenwerk 

Het team ambulant jongerenwerk van MOvactor zoekt  jongeren 

op in hun directe omgeving, op plaatsen waar zij hun (vrije)  

tijd doorbrengen. De jongerenwerkers gaan in gesprek met 

jong eren en gaan samen op zoek naar hun wensen en behoef-

ten. Zij ondersteunen de jongeren om hun talenten/ kwaliteiten  

in te zetten om deze behoeften vorm te geven. Een voorbeeld 

is het opzetten van een activiteit voor andere jongeren in de wijk 

of het creëren van een eigen plek in de wijk.

Zijn er zaken die de ontwikkeling van de talenten van de jong-

eren in de weg staan, dan ondersteunen de jongerenwerkers 

hen bij het zoeken naar een oplossing. Bijvoorbeeld bij het 

vinden van een stageplaats, een baan of het omgaan met alcohol.

Naast het ondersteunen van jongeren is een belangrijke  

rol van de jongerenwerkers ook het leggen van verbindingen 

tussen jongeren, wijkbewoners en andere belanghebbenden 

in de wijk. Dit met als doel het integreren van jongeren in de 

(eigen) wijk en leefomgeving. Het ambulant jongerenwerk 

werkt hierin samen met o.a. gemeente, politie (wijkagenten), 

woningbouwcorporaties en wijkplatforms. 

Wil je meer weten of heb je een vraag, neem dan contact  

op met de jongerenwerker in jouw wijk. 

Hanz Lasthuis  

Galecop, Hoogzandveld, Zandveld, Lekboulevard en Vreeswijk

e-mail:  hlasthuis@movactor.nl

telefoon/whatsapp: 06 – 433 68 431

Jacob Veldstra 

Juthpaas, Wijkersloot, Batau Noord, Batau Zuid en Fokkesteeg

e-mail:  jveldstra@movactor.nl

telefoon/whatsapp:  06 – 433 68 424

Nynke Joustra 

Doorslag, Stadscentrum, Merwestein, Zuilenstein, Huis de 

Geer en Blokhoeve

e-mail:  njoustra@movactor.nl

telefoon/whatsapp:

              @Jong_Nwegein

             facebook.com/jongerenwerknieuwegein

  06 – 433 68 433
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De jongerenwerkers op de foto van  

links naar rechts: Jacob Veldstra,  

Hanz Lasthuis en Nynke Joustra.
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Huiswerkbegeleiding

Scholieren die tijdelijk een steuntje in de rug 

 nodig hebben bij het maken van hun huiswerk 

kunnen gebruik maken van de huiswerkbege-

leiding   van MOvactor. Ook meiden en jongens die 

thuis geen rustige plek hebben om te studeren, 

zijn van harte welkom.

MOvacor werkt in dit project samen  

met  bibliotheek De Tweede Verdieping.

Wat bieden wij:

•  Ondersteuning bij het maken van sommen, 

 spelling en werkstuk

•   Een rustige plek om huiswerk te maken

•  Hulp bij het inplannen van huiswerk

Huiswerk af? 

Dan zijn er tal van mogelijkheden voor de 

 scholier om ‘verder te leren’ of in een prettige 

sfeer te  ont spannen in de Bibliotheek.

Voor leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool 
tot en met de 3e klas van de middelbare school

 
Wanneer:

Woensdag van 15.00 - 17.00 uur

Zaterdag van 10.00 - 12.00 uur

Waar:

MOvactor en bibliotheek 2e verdieping

Stadshuis, Stadsplein 1a Nieuwegein.

Aanmelden en informatie: Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met  

Sjarita Jhinkoe-Rai | Telefoon: 030 - 603 37 48 | E-mail: jip@movactor.nl

 

check it out

Jongeren Informatie Punt
j ip Nieuwegein

Heb je Vragen? of wil je Informatie?

Vraag bij MOvactor naar Sjarita Jhinkoe-Rai 
Stadsplein 1a, 3431 LZ Nieuwegein • Tel. 030 60 33 748 / 06 49 96 19 71

Of mail: jip@movactor.nl 

Steunpunt Vrijwilligerswerk Nieuwsbrief

INLEIDING SVN 
De nieuwsbrief van het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
 Nieuwegein in een nieuw jasje, zoals u ziet. Dit heeft  
te maken met de nieuwe huisstijl van MOvactor waar  
het SVN deel van uitmaakt. Steunpunt Vrijwilligerswerk 
blijft dezelfde diensten  leveren voor alle vrijwilligers  
en maatschappelijke en  vrijwilligersorganisaties in 
 Nieuwegein als u van ons  gewend bent. Zo kunt u te-
recht voor bemiddeling in  vrijwilligers onder andere via 
de  website Vrijwilligers vacaturebank: www.nieuwegein. 
vrijwilligersgids.nl

Voor informatie over het cursusaanbod kunt u bij ons 
 terecht onder andere via de Website Vrijwilligersacademie: 
www.vrijwilligersacademielekstroom.nl. En voor informa-
tie over wet en regelgeving en ander nieuws kunt u terecht 
bij de telefonische helpdesk en  via Website SVN info & 
advies: www.steunpuntvrijwilligerswerk-nieuwegein.nl

Nieuws en wetenswaardigheden

NLdoet 15 en 16 maart:
Heeft  uw organisatie al een klus ingediend in het kader  
van NLdoet? Dat kan nog. Het is een unieke gelegenheid om 
een klus of activiteit voor uw klanten/bezoekers/bewoners  
te laten doen. Ga naar www.nldoet.nl of kijk op  
www.steunpunt vrijwilligerswerk-nieuwegein.nl voor  
een  uitgebreide  informatiebrief.

De vrijwilligersmarkt: 
Vindt dit jaar op 1 juni 2013 plaats op dezelfde plek als  
vorig jaar namelijk op de Raadstede (het bovendeel van  
de kuil naast het Stadshuis). Noteer de datum vast in uw 

 agenda. In maart wordt u daarover nader geïnformeerd en 
kunt u zich aanmelden. Er zijn geen kosten verbonden aan 
deelname. 

Speciale actie van het Oranje Fonds 
Ter gelegenheid van de inhuldiging van Willem-Alexander! 
Kijk op www.kroonappels.nl en maak kans om 50.000 euro 
te winnen én een Appeltje van Oranje uitgereikt te krijgen 
op Paleis Noordeinde door de nieuwe koning en koningin.
Oranje Fonds is op zoek naar de mooiste, beste, succesvolste 
en leukste sociale initiatieven in gemeenten.

Welke organisaties kunnen meedoen?
-  organisatie of initiatief dat de samenhang of leefbaarheid 

in de buurt versterkt
- organisatie of initiatief dat de kansen voor de jeugd verbetert
-  organisatie of initiatief waarbij centraal staat dat 

elkaar de helpende hand bieden, bijvoorbeeld waarbij 
 vrijwilligers zich duurzaam inzetten voor de medemens

U kunt zich aanmelden tot en met 8 maart! 
Voorwaarden:
-  deelname kan uitsluitend na volledige aanmelding op 

www.kroonappels.nl
- alleen officiële stichtingen en verenigingen kunnen meedoen. 
-  organisatie moet minimaal één jaar operationeel zijn en 

activiteiten ontplooien 

Concert tegen gereduceerd tarief voor vrijwilligers in 
Nieuwegein
Stichting SPON, een gelegenheidsorkest met Europese 
jonge muzikanten, geeft op 1 juni een concert in De Kom. 
Voor het gereduceerde tarief van € 5,00 wordt vrijwilligers 
in Nieuwegein de gelegenheid geboden dit concert bij te 
 wonen. Meer info www.spon.info

Nummer 1 • jaargang 6 • februari 2013

samen voo

aeoo

Steunpunt V

versterktMOvactor - Ambulant Jongerenwerk 

Het team ambulant jongerenwerk van MOvactor zoekt  jongeren 

op in hun directe omgeving, op plaatsen waar zij hun (vrije)  

tijd doorbrengen. De jongerenwerkers gaan in gesprek met 

jong eren en gaan samen op zoek naar hun wensen en behoef-

ten. Zij ondersteunen de jongeren om hun talenten/ kwaliteiten  

in te zetten om deze behoeften vorm te geven. Een voorbeeld 

is het opzetten van een activiteit voor andere jongeren in de wijk 

of het creëren van een eigen plek in de wijk.

Zijn er zaken die de ontwikkeling van de talenten van de jong-

eren in de weg staan, dan ondersteunen de jongerenwerkers 

hen bij het zoeken naar een oplossing. Bijvoorbeeld bij het 

vinden van een stageplaats, een baan of het omgaan met alcohol.

Naast het ondersteunen van jongeren is een belangrijke  

rol van de jongerenwerkers ook het leggen van verbindingen 

tussen jongeren, wijkbewoners en andere belanghebbenden 

in de wijk. Dit met als doel het integreren van jongeren in de 

(eigen) wijk en leefomgeving. Het ambulant jongerenwerk 

werkt hierin samen met o.a. gemeente, politie (wijkagenten), 

woningbouwcorporaties en wijkplatforms. 

Wil je meer weten of heb je een vraag, neem dan contact  

op met de jongerenwerker in jouw wijk. 

Hanz Lasthuis  

Galecop, Hoogzandveld, Zandveld, Lekboulevard en Vreeswijk

e-mail:  hlasthuis@movactor.nl

telefoon/whatsapp: 06 – 433 68 431

Jacob Veldstra 

Juthpaas, Wijkersloot, Batau Noord, Batau Zuid en Fokkesteeg

e-mail:  jveldstra@movactor.nl

telefoon/whatsapp:  06 – 433 68 424

Nynke Joustra 

Doorslag, Stadscentrum, Merwestein, Zuilenstein, Huis de 

Geer en Blokhoeve

e-mail:  njoustra@movactor.nl

telefoon/whatsapp:

              @Jong_Nwegein

             facebook.com/jongerenwerknieuwegein

  06 – 433 68 433

 

LogoMOvactorDEF4
Logo MOvactor
huisstijlkleur:   cmyk= 0-80-90-0
steunkleur: cmyk = 96-100-0-10 (+50%  cmyk=48-50-0-5)
Altijd met kader toepassen

Logo MOvactor CMYK

MOvactorVoordrukA4a.indd   1 10-10-12   12:59

De jongerenwerkers op de foto van  

links naar rechts: Jacob Veldstra,  

Hanz Lasthuis en Nynke Joustra.

LogoMOvactorDEF4
Logo MOvactor
huisstijlkleur:   cmyk= 0-80-90-0
steunkleur: cmyk = 96-100-0-10 (+50%  cmyk=48-50-0-5)
Altijd met kader toepassen

Logo MOvactor CMYK

MOvactorVoordrukA4a.indd   1

Huiswerkbegeleiding

Scholieren die tijdelijk een steuntje in de rug 

 nodig hebben bij het maken van hun huiswerk 

kunnen gebruik maken van de huiswerkbege-

leiding   van MOvactor. Ook meiden en jongens die 

thuis geen rustige plek hebben om te studeren, 

zijn van harte welkom.

MOvacor werkt in dit project samen  

met  bibliotheek De Tweede Verdieping.

Wat bieden wij:

•  Ondersteuning bij het maken van sommen, 

 spelling en werkstuk

•   Een rustige plek om huiswerk te maken

•  Hulp bij het inplannen van huiswerk

Huiswerk af? 

Dan zijn er tal van mogelijkheden voor de 

 scholier om ‘verder te leren’ of in een prettige 

sfeer te  ont spannen in de Bibliotheek.

Voor leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool 
tot en met de 3e klas van de middelbare school

 
Wanneer:

Woensdag van 15.00 - 17.00 uur

Zaterdag van 10.00 - 12.00 uur

Waar:

MOvactor en bibliotheek 2e verdieping

Stadshuis, Stadsplein 1a Nieuwegein.

Aanmelden en informatie: Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met  

Sjarita Jhinkoe-Rai | Telefoon: 030 - 603 37 48 | E-mail: jip@movactor.nl

 

check it out

Jongeren Informatie Punt
j ip Nieuwegein

Heb je Vragen? of wil je Informatie?

Vraag bij MOvactor naar Sjarita Jhinkoe-Rai 
Stadsplein 1a, 3431 LZ Nieuwegein • Tel. 030 60 33 748 / 06 49 96 19 71

Of mail: jip@movactor.nl 

Steunpunt Vrijwilligerswerk Nieuwsbrief

INLEIDING SVN 
De nieuwsbrief van het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
 Nieuwegein in een nieuw jasje, zoals u ziet. Dit heeft  
te maken met de nieuwe huisstijl van MOvactor waar  
het SVN deel van uitmaakt. Steunpunt Vrijwilligerswerk 
blijft dezelfde diensten  leveren voor alle vrijwilligers  
en maatschappelijke en  vrijwilligersorganisaties in 
 Nieuwegein als u van ons  gewend bent. Zo kunt u te-
recht voor bemiddeling in  vrijwilligers onder andere via 
de  website Vrijwilligers vacaturebank: www.nieuwegein. 
vrijwilligersgids.nl

Voor informatie over het cursusaanbod kunt u bij ons 
 terecht onder andere via de Website Vrijwilligersacademie: 
www.vrijwilligersacademielekstroom.nl. En voor informa-
tie over wet en regelgeving en ander nieuws kunt u terecht 
bij de telefonische helpdesk en  via Website SVN info & 
advies: www.steunpuntvrijwilligerswerk-nieuwegein.nl

Nieuws en wetenswaardigheden

NLdoet 15 en 16 maart:
Heeft  uw organisatie al een klus ingediend in het kader  
van NLdoet? Dat kan nog. Het is een unieke gelegenheid om 
een klus of activiteit voor uw klanten/bezoekers/bewoners  
te laten doen. Ga naar www.nldoet.nl of kijk op  
www.steunpunt vrijwilligerswerk-nieuwegein.nl voor  
een  uitgebreide  informatiebrief.

De vrijwilligersmarkt: 
Vindt dit jaar op 1 juni 2013 plaats op dezelfde plek als  
vorig jaar namelijk op de Raadstede (het bovendeel van  
de kuil naast het Stadshuis). Noteer de datum vast in uw 

 agenda. In maart wordt u daarover nader geïnformeerd en 
kunt u zich aanmelden. Er zijn geen kosten verbonden aan 
deelname. 

Speciale actie van het Oranje Fonds 
Ter gelegenheid van de inhuldiging van Willem-Alexander! 
Kijk op www.kroonappels.nl en maak kans om 50.000 euro 
te winnen én een Appeltje van Oranje uitgereikt te krijgen 
op Paleis Noordeinde door de nieuwe koning en koningin.
Oranje Fonds is op zoek naar de mooiste, beste, succesvolste 
en leukste sociale initiatieven in gemeenten.

Welke organisaties kunnen meedoen?
-  organisatie of initiatief dat de samenhang of leefbaarheid 

in de buurt versterkt
- organisatie of initiatief dat de kansen voor de jeugd verbetert
-  organisatie of initiatief waarbij centraal staat dat 

elkaar de helpende hand bieden, bijvoorbeeld waarbij 
 vrijwilligers zich duurzaam inzetten voor de medemens

U kunt zich aanmelden tot en met 8 maart! 
Voorwaarden:
-  deelname kan uitsluitend na volledige aanmelding op 

www.kroonappels.nl
- alleen officiële stichtingen en verenigingen kunnen meedoen. 
-  organisatie moet minimaal één jaar operationeel zijn en 

activiteiten ontplooien 

Concert tegen gereduceerd tarief voor vrijwilligers in 
Nieuwegein
Stichting SPON, een gelegenheidsorkest met Europese 
jonge muzikanten, geeft op 1 juni een concert in De Kom. 
Voor het gereduceerde tarief van € 5,00 wordt vrijwilligers 
in Nieuwegein de gelegenheid geboden dit concert bij te 
 wonen. Meer info www.spon.info

Nummer 1 • jaargang 6 • februari 2013

samen voo

aeoo

Steunpunt V

versterktMOvactor - Ambulant Jongerenwerk 

Het team ambulant jongerenwerk van MOvactor zoekt  jongeren 

op in hun directe omgeving, op plaatsen waar zij hun (vrije)  

tijd doorbrengen. De jongerenwerkers gaan in gesprek met 

jong eren en gaan samen op zoek naar hun wensen en behoef-

ten. Zij ondersteunen de jongeren om hun talenten/ kwaliteiten  

in te zetten om deze behoeften vorm te geven. Een voorbeeld 

is het opzetten van een activiteit voor andere jongeren in de wijk 

of het creëren van een eigen plek in de wijk.

Zijn er zaken die de ontwikkeling van de talenten van de jong-

eren in de weg staan, dan ondersteunen de jongerenwerkers 

hen bij het zoeken naar een oplossing. Bijvoorbeeld bij het 

vinden van een stageplaats, een baan of het omgaan met alcohol.

Naast het ondersteunen van jongeren is een belangrijke  

rol van de jongerenwerkers ook het leggen van verbindingen 

tussen jongeren, wijkbewoners en andere belanghebbenden 

in de wijk. Dit met als doel het integreren van jongeren in de 

(eigen) wijk en leefomgeving. Het ambulant jongerenwerk 

werkt hierin samen met o.a. gemeente, politie (wijkagenten), 

woningbouwcorporaties en wijkplatforms. 

Wil je meer weten of heb je een vraag, neem dan contact  

op met de jongerenwerker in jouw wijk. 

Hanz Lasthuis  

Galecop, Hoogzandveld, Zandveld, Lekboulevard en Vreeswijk

e-mail:  hlasthuis@movactor.nl

telefoon/whatsapp: 06 – 433 68 431

Jacob Veldstra 

Juthpaas, Wijkersloot, Batau Noord, Batau Zuid en Fokkesteeg

e-mail:  jveldstra@movactor.nl

telefoon/whatsapp:  06 – 433 68 424

Nynke Joustra 

Doorslag, Stadscentrum, Merwestein, Zuilenstein, Huis de 

Geer en Blokhoeve

e-mail:  njoustra@movactor.nl

telefoon/whatsapp:

              @Jong_Nwegein

             facebook.com/jongerenwerknieuwegein

  06 – 433 68 433

 

LogoMOvactorDEF4
Logo MOvactor
huisstijlkleur:   cmyk= 0-80-90-0
steunkleur: cmyk = 96-100-0-10 (+50%  cmyk=48-50-0-5)
Altijd met kader toepassen

Logo MOvactor CMYK

MOvactorVoordrukA4a.indd   1 10-10-12   12:59

De jongerenwerkers op de foto van  

links naar rechts: Jacob Veldstra,  

Hanz Lasthuis en Nynke Joustra.

LogoMOvactorDEF4
Logo MOvactor
huisstijlkleur:   cmyk= 0-80-90-0
steunkleur: cmyk = 96-100-0-10 (+50%  cmyk=48-50-0-5)
Altijd met kader toepassen

Logo MOvactor CMYK

MOvactorVoordrukA4a.indd   1

Huiswerkbegeleiding

Scholieren die tijdelijk een steuntje in de rug 

 nodig hebben bij het maken van hun huiswerk 

kunnen gebruik maken van de huiswerkbege-

leiding   van MOvactor. Ook meiden en jongens die 

thuis geen rustige plek hebben om te studeren, 

zijn van harte welkom.

MOvacor werkt in dit project samen  

met  bibliotheek De Tweede Verdieping.

Wat bieden wij:

•  Ondersteuning bij het maken van sommen, 

 spelling en werkstuk

•   Een rustige plek om huiswerk te maken

•  Hulp bij het inplannen van huiswerk

Huiswerk af? 

Dan zijn er tal van mogelijkheden voor de 

 scholier om ‘verder te leren’ of in een prettige 

sfeer te  ont spannen in de Bibliotheek.

Voor leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool 
tot en met de 3e klas van de middelbare school

 
Wanneer:

Woensdag van 15.00 - 17.00 uur

Zaterdag van 10.00 - 12.00 uur

Waar:

MOvactor en bibliotheek 2e verdieping

Stadshuis, Stadsplein 1a Nieuwegein.

Aanmelden en informatie: Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met  

Sjarita Jhinkoe-Rai | Telefoon: 030 - 603 37 48 | E-mail: jip@movactor.nl

 

check it out

Jongeren Informatie Punt
j ip Nieuwegein

Heb je Vragen? of wil je Informatie?

Vraag bij MOvactor naar Sjarita Jhinkoe-Rai 
Stadsplein 1a, 3431 LZ Nieuwegein • Tel. 030 60 33 748 / 06 49 96 19 71

Of mail: jip@movactor.nl 

Steunpunt Vrijwilligerswerk Nieuwsbrief

INLEIDING SVN 
De nieuwsbrief van het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
 Nieuwegein in een nieuw jasje, zoals u ziet. Dit heeft  
te maken met de nieuwe huisstijl van MOvactor waar  
het SVN deel van uitmaakt. Steunpunt Vrijwilligerswerk 
blijft dezelfde diensten  leveren voor alle vrijwilligers  
en maatschappelijke en  vrijwilligersorganisaties in 
 Nieuwegein als u van ons  gewend bent. Zo kunt u te-
recht voor bemiddeling in  vrijwilligers onder andere via 
de  website Vrijwilligers vacaturebank: www.nieuwegein. 
vrijwilligersgids.nl

Voor informatie over het cursusaanbod kunt u bij ons 
 terecht onder andere via de Website Vrijwilligersacademie: 
www.vrijwilligersacademielekstroom.nl. En voor informa-
tie over wet en regelgeving en ander nieuws kunt u terecht 
bij de telefonische helpdesk en  via Website SVN info & 
advies: www.steunpuntvrijwilligerswerk-nieuwegein.nl

Nieuws en wetenswaardigheden

NLdoet 15 en 16 maart:
Heeft  uw organisatie al een klus ingediend in het kader  
van NLdoet? Dat kan nog. Het is een unieke gelegenheid om 
een klus of activiteit voor uw klanten/bezoekers/bewoners  
te laten doen. Ga naar www.nldoet.nl of kijk op  
www.steunpunt vrijwilligerswerk-nieuwegein.nl voor  
een  uitgebreide  informatiebrief.

De vrijwilligersmarkt: 
Vindt dit jaar op 1 juni 2013 plaats op dezelfde plek als  
vorig jaar namelijk op de Raadstede (het bovendeel van  
de kuil naast het Stadshuis). Noteer de datum vast in uw 

 agenda. In maart wordt u daarover nader geïnformeerd en 
kunt u zich aanmelden. Er zijn geen kosten verbonden aan 
deelname. 

Speciale actie van het Oranje Fonds 
Ter gelegenheid van de inhuldiging van Willem-Alexander! 
Kijk op www.kroonappels.nl en maak kans om 50.000 euro 
te winnen én een Appeltje van Oranje uitgereikt te krijgen 
op Paleis Noordeinde door de nieuwe koning en koningin.
Oranje Fonds is op zoek naar de mooiste, beste, succesvolste 
en leukste sociale initiatieven in gemeenten.

Welke organisaties kunnen meedoen?
-  organisatie of initiatief dat de samenhang of leefbaarheid 

in de buurt versterkt
- organisatie of initiatief dat de kansen voor de jeugd verbetert
-  organisatie of initiatief waarbij centraal staat dat 

elkaar de helpende hand bieden, bijvoorbeeld waarbij 
 vrijwilligers zich duurzaam inzetten voor de medemens

U kunt zich aanmelden tot en met 8 maart! 
Voorwaarden:
-  deelname kan uitsluitend na volledige aanmelding op 

www.kroonappels.nl
- alleen officiële stichtingen en verenigingen kunnen meedoen. 
-  organisatie moet minimaal één jaar operationeel zijn en 

activiteiten ontplooien 

Concert tegen gereduceerd tarief voor vrijwilligers in 
Nieuwegein
Stichting SPON, een gelegenheidsorkest met Europese 
jonge muzikanten, geeft op 1 juni een concert in De Kom. 
Voor het gereduceerde tarief van € 5,00 wordt vrijwilligers 
in Nieuwegein de gelegenheid geboden dit concert bij te 
 wonen. Meer info www.spon.info
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Het team ambulant jongerenwerk van MOvactor zoekt  jongeren 

op in hun directe omgeving, op plaatsen waar zij hun (vrije)  

tijd doorbrengen. De jongerenwerkers gaan in gesprek met 

jong eren en gaan samen op zoek naar hun wensen en behoef-

ten. Zij ondersteunen de jongeren om hun talenten/ kwaliteiten  

in te zetten om deze behoeften vorm te geven. Een voorbeeld 

is het opzetten van een activiteit voor andere jongeren in de wijk 

of het creëren van een eigen plek in de wijk.

Zijn er zaken die de ontwikkeling van de talenten van de jong-

eren in de weg staan, dan ondersteunen de jongerenwerkers 

hen bij het zoeken naar een oplossing. Bijvoorbeeld bij het 

vinden van een stageplaats, een baan of het omgaan met alcohol.

Naast het ondersteunen van jongeren is een belangrijke  

rol van de jongerenwerkers ook het leggen van verbindingen 

tussen jongeren, wijkbewoners en andere belanghebbenden 

in de wijk. Dit met als doel het integreren van jongeren in de 

(eigen) wijk en leefomgeving. Het ambulant jongerenwerk 

werkt hierin samen met o.a. gemeente, politie (wijkagenten), 

woningbouwcorporaties en wijkplatforms. 

Wil je meer weten of heb je een vraag, neem dan contact  

op met de jongerenwerker in jouw wijk. 

Hanz Lasthuis  

Galecop, Hoogzandveld, Zandveld, Lekboulevard en Vreeswijk

e-mail:  hlasthuis@movactor.nl

telefoon/whatsapp: 06 – 433 68 431

Jacob Veldstra 

Juthpaas, Wijkersloot, Batau Noord, Batau Zuid en Fokkesteeg

e-mail:  jveldstra@movactor.nl

telefoon/whatsapp:  06 – 433 68 424

Nynke Joustra 

Doorslag, Stadscentrum, Merwestein, Zuilenstein, Huis de 

Geer en Blokhoeve

e-mail:  njoustra@movactor.nl

telefoon/whatsapp:

              @Jong_Nwegein

             facebook.com/jongerenwerknieuwegein

  06 – 433 68 433
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Huiswerkbegeleiding

Scholieren die tijdelijk een steuntje in de rug 

 nodig hebben bij het maken van hun huiswerk 

kunnen gebruik maken van de huiswerkbege-

leiding   van MOvactor. Ook meiden en jongens die 

thuis geen rustige plek hebben om te studeren, 

zijn van harte welkom.

MOvacor werkt in dit project samen  

met  bibliotheek De Tweede Verdieping.

Wat bieden wij:

•  Ondersteuning bij het maken van sommen, 

 spelling en werkstuk

•   Een rustige plek om huiswerk te maken

•  Hulp bij het inplannen van huiswerk

Huiswerk af? 

Dan zijn er tal van mogelijkheden voor de 

 scholier om ‘verder te leren’ of in een prettige 

sfeer te  ont spannen in de Bibliotheek.

Voor leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool 
tot en met de 3e klas van de middelbare school

 
Wanneer:

Woensdag van 15.00 - 17.00 uur

Zaterdag van 10.00 - 12.00 uur

Waar:

MOvactor en bibliotheek 2e verdieping

Stadshuis, Stadsplein 1a Nieuwegein.

Aanmelden en informatie: Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met  

Sjarita Jhinkoe-Rai | Telefoon: 030 - 603 37 48 | E-mail: jip@movactor.nl

 

check it out

Jongeren Informatie Punt
j ip Nieuwegein

Heb je Vragen? of wil je Informatie?

Vraag bij MOvactor naar Sjarita Jhinkoe-Rai 
Stadsplein 1a, 3431 LZ Nieuwegein • Tel. 030 60 33 748 / 06 49 96 19 71

Of mail: jip@movactor.nl 

Steunpunt Vrijwilligerswerk Nieuwsbrief

INLEIDING SVN 
De nieuwsbrief van het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
 Nieuwegein in een nieuw jasje, zoals u ziet. Dit heeft  
te maken met de nieuwe huisstijl van MOvactor waar  
het SVN deel van uitmaakt. Steunpunt Vrijwilligerswerk 
blijft dezelfde diensten  leveren voor alle vrijwilligers  
en maatschappelijke en  vrijwilligersorganisaties in 
 Nieuwegein als u van ons  gewend bent. Zo kunt u te-
recht voor bemiddeling in  vrijwilligers onder andere via 
de  website Vrijwilligers vacaturebank: www.nieuwegein. 
vrijwilligersgids.nl

Voor informatie over het cursusaanbod kunt u bij ons 
 terecht onder andere via de Website Vrijwilligersacademie: 
www.vrijwilligersacademielekstroom.nl. En voor informa-
tie over wet en regelgeving en ander nieuws kunt u terecht 
bij de telefonische helpdesk en  via Website SVN info & 
advies: www.steunpuntvrijwilligerswerk-nieuwegein.nl

Nieuws en wetenswaardigheden

NLdoet 15 en 16 maart:
Heeft  uw organisatie al een klus ingediend in het kader  
van NLdoet? Dat kan nog. Het is een unieke gelegenheid om 
een klus of activiteit voor uw klanten/bezoekers/bewoners  
te laten doen. Ga naar www.nldoet.nl of kijk op  
www.steunpunt vrijwilligerswerk-nieuwegein.nl voor  
een  uitgebreide  informatiebrief.

De vrijwilligersmarkt: 
Vindt dit jaar op 1 juni 2013 plaats op dezelfde plek als  
vorig jaar namelijk op de Raadstede (het bovendeel van  
de kuil naast het Stadshuis). Noteer de datum vast in uw 

 agenda. In maart wordt u daarover nader geïnformeerd en 
kunt u zich aanmelden. Er zijn geen kosten verbonden aan 
deelname. 

Speciale actie van het Oranje Fonds 
Ter gelegenheid van de inhuldiging van Willem-Alexander! 
Kijk op www.kroonappels.nl en maak kans om 50.000 euro 
te winnen én een Appeltje van Oranje uitgereikt te krijgen 
op Paleis Noordeinde door de nieuwe koning en koningin.
Oranje Fonds is op zoek naar de mooiste, beste, succesvolste 
en leukste sociale initiatieven in gemeenten.

Welke organisaties kunnen meedoen?
-  organisatie of initiatief dat de samenhang of leefbaarheid 

in de buurt versterkt
- organisatie of initiatief dat de kansen voor de jeugd verbetert
-  organisatie of initiatief waarbij centraal staat dat 

elkaar de helpende hand bieden, bijvoorbeeld waarbij 
 vrijwilligers zich duurzaam inzetten voor de medemens

U kunt zich aanmelden tot en met 8 maart! 
Voorwaarden:
-  deelname kan uitsluitend na volledige aanmelding op 

www.kroonappels.nl
- alleen officiële stichtingen en verenigingen kunnen meedoen. 
-  organisatie moet minimaal één jaar operationeel zijn en 

activiteiten ontplooien 

Concert tegen gereduceerd tarief voor vrijwilligers in 
Nieuwegein
Stichting SPON, een gelegenheidsorkest met Europese 
jonge muzikanten, geeft op 1 juni een concert in De Kom. 
Voor het gereduceerde tarief van € 5,00 wordt vrijwilligers 
in Nieuwegein de gelegenheid geboden dit concert bij te 
 wonen. Meer info www.spon.info
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09.30 – 10.30 uur Tekenen en 
Schilderen

Je kunt tekenen en schilderen. Twee vrijwilligers geven deskundig inhoudelijk advies  
op de technieken van het schilderen.

09.30 – 10.30 uur Visagie Je kunt bijvoorbeeld je nagels laten lakken, je gezicht laten opmaken etc.  
Dit wordt begeleid door een deskundige vrijwilliger.

10.30 – 11.00 uur Koffie/thee

11.00 – 12.00 uur Tekenen en 
Schilderen

Je kunt tekenen en schilderen. Twee vrijwilligers geven deskundig inhoudelijk advies  
op de technieken van het schilderen.

11.00 – 12.00 uur Visagie Je kunt bijvoorbeeld je nagels laten lakken, je gezicht laten opmaken etc.  
Dit wordt begeleid door een deskundige vrijwilliger.

Donderdag 3 maart

Programma
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MOvactor - Ambulant Jongerenwerk 

Het team ambulant jongerenwerk van MOvactor zoekt  jongeren 

op in hun directe omgeving, op plaatsen waar zij hun (vrije)  

tijd doorbrengen. De jongerenwerkers gaan in gesprek met 

jong eren en gaan samen op zoek naar hun wensen en behoef-

ten. Zij ondersteunen de jongeren om hun talenten/ kwaliteiten  

in te zetten om deze behoeften vorm te geven. Een voorbeeld 

is het opzetten van een activiteit voor andere jongeren in de wijk 

of het creëren van een eigen plek in de wijk.

Zijn er zaken die de ontwikkeling van de talenten van de jong-

eren in de weg staan, dan ondersteunen de jongerenwerkers 

hen bij het zoeken naar een oplossing. Bijvoorbeeld bij het 

vinden van een stageplaats, een baan of het omgaan met alcohol.

Naast het ondersteunen van jongeren is een belangrijke  

rol van de jongerenwerkers ook het leggen van verbindingen 

tussen jongeren, wijkbewoners en andere belanghebbenden 

in de wijk. Dit met als doel het integreren van jongeren in de 

(eigen) wijk en leefomgeving. Het ambulant jongerenwerk 

werkt hierin samen met o.a. gemeente, politie (wijkagenten), 

woningbouwcorporaties en wijkplatforms. 

Wil je meer weten of heb je een vraag, neem dan contact  

op met de jongerenwerker in jouw wijk. 

Hanz Lasthuis  

Galecop, Hoogzandveld, Zandveld, Lekboulevard en Vreeswijk

e-mail:  hlasthuis@movactor.nl

telefoon/whatsapp: 06 – 433 68 431

Jacob Veldstra 

Juthpaas, Wijkersloot, Batau Noord, Batau Zuid en Fokkesteeg

e-mail:  jveldstra@movactor.nl

telefoon/whatsapp:  06 – 433 68 424

Nynke Joustra 

Doorslag, Stadscentrum, Merwestein, Zuilenstein, Huis de 

Geer en Blokhoeve

e-mail:  njoustra@movactor.nl

telefoon/whatsapp:

              @Jong_Nwegein

             facebook.com/jongerenwerknieuwegein

  06 – 433 68 433
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 nodig hebben bij het maken van hun huiswerk 
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thuis geen rustige plek hebben om te studeren, 

zijn van harte welkom.
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Wat bieden wij:

•  Ondersteuning bij het maken van sommen, 

 spelling en werkstuk

•   Een rustige plek om huiswerk te maken

•  Hulp bij het inplannen van huiswerk

Huiswerk af? 

Dan zijn er tal van mogelijkheden voor de 

 scholier om ‘verder te leren’ of in een prettige 

sfeer te  ont spannen in de Bibliotheek.

Voor leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool 
tot en met de 3e klas van de middelbare school
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recht voor bemiddeling in  vrijwilligers onder andere via 
de  website Vrijwilligers vacaturebank: www.nieuwegein. 
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Voor informatie over het cursusaanbod kunt u bij ons 
 terecht onder andere via de Website Vrijwilligersacademie: 
www.vrijwilligersacademielekstroom.nl. En voor informa-
tie over wet en regelgeving en ander nieuws kunt u terecht 
bij de telefonische helpdesk en  via Website SVN info & 
advies: www.steunpuntvrijwilligerswerk-nieuwegein.nl

Nieuws en wetenswaardigheden
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Heeft  uw organisatie al een klus ingediend in het kader  
van NLdoet? Dat kan nog. Het is een unieke gelegenheid om 
een klus of activiteit voor uw klanten/bezoekers/bewoners  
te laten doen. Ga naar www.nldoet.nl of kijk op  
www.steunpunt vrijwilligerswerk-nieuwegein.nl voor  
een  uitgebreide  informatiebrief.

De vrijwilligersmarkt: 
Vindt dit jaar op 1 juni 2013 plaats op dezelfde plek als  
vorig jaar namelijk op de Raadstede (het bovendeel van  
de kuil naast het Stadshuis). Noteer de datum vast in uw 

 agenda. In maart wordt u daarover nader geïnformeerd en 
kunt u zich aanmelden. Er zijn geen kosten verbonden aan 
deelname. 

Speciale actie van het Oranje Fonds 
Ter gelegenheid van de inhuldiging van Willem-Alexander! 
Kijk op www.kroonappels.nl en maak kans om 50.000 euro 
te winnen én een Appeltje van Oranje uitgereikt te krijgen 
op Paleis Noordeinde door de nieuwe koning en koningin.
Oranje Fonds is op zoek naar de mooiste, beste, succesvolste 
en leukste sociale initiatieven in gemeenten.

Welke organisaties kunnen meedoen?
-  organisatie of initiatief dat de samenhang of leefbaarheid 

in de buurt versterkt
- organisatie of initiatief dat de kansen voor de jeugd verbetert
-  organisatie of initiatief waarbij centraal staat dat 

elkaar de helpende hand bieden, bijvoorbeeld waarbij 
 vrijwilligers zich duurzaam inzetten voor de medemens

U kunt zich aanmelden tot en met 8 maart! 
Voorwaarden:
-  deelname kan uitsluitend na volledige aanmelding op 

www.kroonappels.nl
- alleen officiële stichtingen en verenigingen kunnen meedoen. 
-  organisatie moet minimaal één jaar operationeel zijn en 

activiteiten ontplooien 

Concert tegen gereduceerd tarief voor vrijwilligers in 
Nieuwegein
Stichting SPON, een gelegenheidsorkest met Europese 
jonge muzikanten, geeft op 1 juni een concert in De Kom. 
Voor het gereduceerde tarief van € 5,00 wordt vrijwilligers 
in Nieuwegein de gelegenheid geboden dit concert bij te 
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bij de telefonische helpdesk en  via Website SVN info & 
advies: www.steunpuntvrijwilligerswerk-nieuwegein.nl

Nieuws en wetenswaardigheden

NLdoet 15 en 16 maart:
Heeft  uw organisatie al een klus ingediend in het kader  
van NLdoet? Dat kan nog. Het is een unieke gelegenheid om 
een klus of activiteit voor uw klanten/bezoekers/bewoners  
te laten doen. Ga naar www.nldoet.nl of kijk op  
www.steunpunt vrijwilligerswerk-nieuwegein.nl voor  
een  uitgebreide  informatiebrief.

De vrijwilligersmarkt: 
Vindt dit jaar op 1 juni 2013 plaats op dezelfde plek als  
vorig jaar namelijk op de Raadstede (het bovendeel van  
de kuil naast het Stadshuis). Noteer de datum vast in uw 

 agenda. In maart wordt u daarover nader geïnformeerd en 
kunt u zich aanmelden. Er zijn geen kosten verbonden aan 
deelname. 

Speciale actie van het Oranje Fonds 
Ter gelegenheid van de inhuldiging van Willem-Alexander! 
Kijk op www.kroonappels.nl en maak kans om 50.000 euro 
te winnen én een Appeltje van Oranje uitgereikt te krijgen 
op Paleis Noordeinde door de nieuwe koning en koningin.
Oranje Fonds is op zoek naar de mooiste, beste, succesvolste 
en leukste sociale initiatieven in gemeenten.

Welke organisaties kunnen meedoen?
-  organisatie of initiatief dat de samenhang of leefbaarheid 

in de buurt versterkt
- organisatie of initiatief dat de kansen voor de jeugd verbetert
-  organisatie of initiatief waarbij centraal staat dat 

elkaar de helpende hand bieden, bijvoorbeeld waarbij 
 vrijwilligers zich duurzaam inzetten voor de medemens

U kunt zich aanmelden tot en met 8 maart! 
Voorwaarden:
-  deelname kan uitsluitend na volledige aanmelding op 

www.kroonappels.nl
- alleen officiële stichtingen en verenigingen kunnen meedoen. 
-  organisatie moet minimaal één jaar operationeel zijn en 

activiteiten ontplooien 

Concert tegen gereduceerd tarief voor vrijwilligers in 
Nieuwegein
Stichting SPON, een gelegenheidsorkest met Europese 
jonge muzikanten, geeft op 1 juni een concert in De Kom. 
Voor het gereduceerde tarief van € 5,00 wordt vrijwilligers 
in Nieuwegein de gelegenheid geboden dit concert bij te 
 wonen. Meer info www.spon.info
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versterktMOvactor - Ambulant Jongerenwerk 

Het team ambulant jongerenwerk van MOvactor zoekt  jongeren 

op in hun directe omgeving, op plaatsen waar zij hun (vrije)  

tijd doorbrengen. De jongerenwerkers gaan in gesprek met 

jong eren en gaan samen op zoek naar hun wensen en behoef-

ten. Zij ondersteunen de jongeren om hun talenten/ kwaliteiten  

in te zetten om deze behoeften vorm te geven. Een voorbeeld 

is het opzetten van een activiteit voor andere jongeren in de wijk 

of het creëren van een eigen plek in de wijk.

Zijn er zaken die de ontwikkeling van de talenten van de jong-

eren in de weg staan, dan ondersteunen de jongerenwerkers 

hen bij het zoeken naar een oplossing. Bijvoorbeeld bij het 

vinden van een stageplaats, een baan of het omgaan met alcohol.

Naast het ondersteunen van jongeren is een belangrijke  

rol van de jongerenwerkers ook het leggen van verbindingen 

tussen jongeren, wijkbewoners en andere belanghebbenden 

in de wijk. Dit met als doel het integreren van jongeren in de 

(eigen) wijk en leefomgeving. Het ambulant jongerenwerk 

werkt hierin samen met o.a. gemeente, politie (wijkagenten), 

woningbouwcorporaties en wijkplatforms. 

Wil je meer weten of heb je een vraag, neem dan contact  

op met de jongerenwerker in jouw wijk. 

Hanz Lasthuis  

Galecop, Hoogzandveld, Zandveld, Lekboulevard en Vreeswijk

e-mail:  hlasthuis@movactor.nl

telefoon/whatsapp: 06 – 433 68 431

Jacob Veldstra 

Juthpaas, Wijkersloot, Batau Noord, Batau Zuid en Fokkesteeg

e-mail:  jveldstra@movactor.nl

telefoon/whatsapp:  06 – 433 68 424

Nynke Joustra 

Doorslag, Stadscentrum, Merwestein, Zuilenstein, Huis de 

Geer en Blokhoeve

e-mail:  njoustra@movactor.nl

telefoon/whatsapp:

              @Jong_Nwegein

             facebook.com/jongerenwerknieuwegein

  06 – 433 68 433
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Huiswerkbegeleiding

Scholieren die tijdelijk een steuntje in de rug 

 nodig hebben bij het maken van hun huiswerk 

kunnen gebruik maken van de huiswerkbege-

leiding   van MOvactor. Ook meiden en jongens die 

thuis geen rustige plek hebben om te studeren, 

zijn van harte welkom.

MOvacor werkt in dit project samen  

met  bibliotheek De Tweede Verdieping.

Wat bieden wij:

•  Ondersteuning bij het maken van sommen, 

 spelling en werkstuk

•   Een rustige plek om huiswerk te maken

•  Hulp bij het inplannen van huiswerk

Huiswerk af? 

Dan zijn er tal van mogelijkheden voor de 

 scholier om ‘verder te leren’ of in een prettige 

sfeer te  ont spannen in de Bibliotheek.

Voor leerlingen vanaf groep 6 van de basisschool 
tot en met de 3e klas van de middelbare school

 
Wanneer:

Woensdag van 15.00 - 17.00 uur

Zaterdag van 10.00 - 12.00 uur

Waar:

MOvactor en bibliotheek 2e verdieping

Stadshuis, Stadsplein 1a Nieuwegein.

Aanmelden en informatie: Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met  

Sjarita Jhinkoe-Rai | Telefoon: 030 - 603 37 48 | E-mail: jip@movactor.nl

 

check it out

Jongeren Informatie Punt
j ip Nieuwegein

Heb je Vragen? of wil je Informatie?

Vraag bij MOvactor naar Sjarita Jhinkoe-Rai 
Stadsplein 1a, 3431 LZ Nieuwegein • Tel. 030 60 33 748 / 06 49 96 19 71

Of mail: jip@movactor.nl 
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INLEIDING SVN 
De nieuwsbrief van het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
 Nieuwegein in een nieuw jasje, zoals u ziet. Dit heeft  
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09.30 – 10.30 uur Wandelen Gezamenlijk wandelen in Nieuwegein. Dit kan in een aangepast tempo. 

09.30 – 10.30 uur Crea Je kunt zelf kiezen wat je leuk vindt om te maken op basis van aanwezige materialen.  
De vakdocent begeleidt je hierbij en geeft je ideeën.

10.30 – 11.00 uur Koffie/thee

11.00 – 12.00 uur Alleen op  
de wereld?

Kennis maken met elkaar aan de hand van een thema of fotokaarten. Zo kom je meer over de 
ander te weten. De eerste stap op weg naar nieuwe kennissen? Er is deskundige begeleiding.

11.00 – 12.00 uur Crea Je kunt zelf kiezen wat je leuk vindt om te maken op basis van aanwezige materialen. 
De vakdocent begeleidt je hierbij en geeft je ideeën.

Donderdag 10 maart

09.30 – 10.30 uur Kaarten 
 maken

Samen kaarten maken en elkaar inspireren. 
Neem hiervoor je eigen materialen mee. 

09.30 – 10.30 uur Schilderles Je schildert binnen je eigen mogelijkheden. Je wordt hierin begeleid door een vakdocent.

10.30 – 11.00 uur Koffie/thee

11.00 - 12.00 uur Kaarten 
 maken

Samen kaarten maken en elkaar inspireren. 
Neem hiervoor je eigen materialen mee. 

11.00 - 12.00 uur Schilderles Je schildert binnen je eigen mogelijkheden. Je wordt hierin begeleid door een vakdocent.

Donderdag 24 maart

09.30 – 10.30 uur Yoga Yogales onder begeleiding van een yogadocent. 

09.30 – 10.30 uur Spelletjes Samen een spelletjes spelen. Er zijn diverse gezelschapsspellen aanwezig. 
Je kunt ook een eigen spel meenemen.

10.30 – 11.00 uur Koffie/thee

11.00 – 12.00 uur Alleen op  
de wereld?

Kennis maken met elkaar aan de hand van een thema of fotokaarten. Zo kom je meer over de 
ander te weten. De eerste stap op weg naar nieuwe kennissen? Er is deskundige begeleiding.

11.00 - 12.00 uur Spelletjes Samen een spelletjes spelen. Er zijn diverse gezelschapsspellen aanwezig. 
Je kunt ook een eigen spel meenemen.

Donderdag 31 maart

Informatie: 

Informatie bij Arnold Bocken 06-43368442, abocken@Movactor.nl of 

Marja de Ruiter 06-4856 9505, mderuiter@movactor.nl.

10.30 – 11.00 uur Koffie/thee

10.30 uur 
 verzamelen bij de 
kassa zwembad 
Merwestein.

Zwemmen Samen zwemmen en intensief bewegen met mensen die het lastig vinden om  
aan te haken bij een reguliere zwemactiviteit. Begeleid door een vakdocent.  
Aansluitend kan gezamenlijk geluncht worden in de Sport Brasserie.

Donderdag 17 maart


