Highlights
september 2016

Duurzaamheidscentrum op Dag van

Even voorstellen: John de Ruig, wijk-

de Duurzaamheid

agent IJsselstein Zuid

Op vrijdag 14 oktober a.s. viert
IJsselstein op de Dag van de
Duurzaamheid de opening van
het Duurzaamheidscentrum in
de bibliotheek aan de Overtoom.
Er is (met een hapje en een
drankje) een informatief en
inspirerend programma voor alle
Dag van de Duurzaamheid
IJsselsteiners. Iedereen is welkom, jong en oud!

‘’Mijn naam is John de Ruig en
ik ben sinds mei 2016 wijkagent
in IJsselstein-Zuid. Ik ben de
opvolger van Thijs ter Avest die
naar Woerden is vertrokken. Sinds
2008 werk ik bij de politie. Nadat
ik mijn opleiding had afgerond
werd ik geplaatst in het vroegere
wijkteam Oudewater/Montfoort
vanuit de locatie Woerden. Hier
heb ik mij verder ontwikkeld in de
functie van wijkagent.
Schakel tussen wijkbewoners en de
politie
Het persoonlijk contact met
burgers en dus de bewoners in de wijk vind ik leuk werk. Deze
opleidingen komen ook in IJsselstein goed van pas. Als wijkagent ben ik
de schakel tussen de wijk en de politieorganisatie. Mijn werk speelt zich
deels af op straat en deels achter de schermen. Hierin werk ik samen
met een heel team van collega’s uit bovengenoemd basisteam. Ik ben
voor de bewoners het eerste aanspreekpunt als het gaat om openbare
orde en criminaliteit in de wijk. Daarnaast onderhoud ik contact met
partners zoals de gemeente, welzijnsorganisaties, jongerenwerkers,
winkeliers en buurt- en bewonersorganisaties. Veiligheid is namelijk iets
waar we met z’n allen verantwoordelijk voor zijn!

Programma Dag van de Duurzaamheid
Vrijdag 14 oktober, 16.00 tot 18.00 uur
16.00 – 16.15 uur: Start Dag van de Duurzaamheid, achter de
bibliotheek, Vincent van den Berg (wethouder Duurzaamheid)
16.15 – 16.20 uur: Welkomstwoord in de bibliotheek
Gert Staal (directeur bibliotheek)
Vanaf 16.20 uur: Kinderprogramma (in souterrain van de bibliotheek)
Plastic soep = linke soep
16.20 – 16.40 uur: Praktijkervaring duurzaam bouwen woningen in
IJsselstein, EVA Architecten
16.40 – 16.50 uur: Verduurzaming stadhuis, Arjan van Koolwijk
(projectleider gemeente)
16.50 – 17.00 uur: Prijsuitreiking winnende naam
Duurzaamheidscentrum, Alexandra Maris (actrice)
17.00 – 17.10 uur: Muziek
16.30 – 17.30 uur: Pitches tussen het programma door
Wilt u meer weten over het Duurzaamheidscentrum?
Kijk dan op www.ijsselstein.nl

Internationale Repair Café Week in
IJsselstein: ”Weggooien? Mooi niet!”
Van 17 tot en met 23 oktober is
het Internationale Repair Café
Week. Wereldwijd organiseren
vrijwilligers in die week
bijeenkomsten die draaien om
samen repareren. Doe mee en
repareer uw kapotte spullen bij
het Repair Café!

Gun uw kapotte spullen een 2e
leven!

Vooral veel ouderen weten de weg
naar het RepairCafé te vinden. Sinds de opening is het bezoekersaantal
enorm gestegen t.o.v. voorgaande jaren. Van de aangeboden spullen
kan ruim 90% door reparatiedeskundigen weer worden hersteld. Ook
kan men zelf meehelpen met het repareren. Het repareren kost niets.
Er wordt alleen een vrijwillige bijdrage gevraagd waarvoor bijvoorbeeld
gereedschap, koﬃe enz. kan worden gekocht. Alleen wanneer er
daadwerkelijk onderdelen moeten worden vervangen, zoals een
ﬁetslamp of een binnenband, wordt daarvoor het inkoopbedrag
berekend.
Waarvoor kunt u bij het RepairCafé terecht? Voor het herstel van uw
kleding, het inzetten van ritssluitingen, het korter maken van jurken
en/of broeken. Verder voor alle mogelijke reparaties aan ﬁetsen
en uw elektrische apparatuur zoals stofzuigers, koﬃezetapparaten,
schemerlampen enz.
Locatie: basisschool de Brug aan de Poortdijk 101

Puberruil: Kom je bij mij eten?

Samen koken, samen eten!

Leerlingen van groep 8 en
ouders/verzorgers met
verschillende culturen en
achtergronden in IJsselstein
schuiven in de Week van de
Opvoeding, 3 t/m 7 oktober, bij
elkaar aan tafel. Het gaat om de
wijken IJsselveld, Achterveld en
Zenderpark.

Om de week feestelijk af te sluiten, gaan de leerlingen op vrijdag
7 oktober, onder begeleiding van het jongerenwerk, een diner
voorbereiden voor hun ouders. Op deze manier kunnen ook zij dan
kennis met elkaar maken. De kinderen nemen allemaal hun favoriete
ingrediënt mee zoals bijvoorbeeld gehakt, couscous, witlof enz. Het
jongerenwerk zorgt voor de basisproducten zodat er op een creatieve
en culinaire manier met alle producten lekker gekookt kan worden.
Jongerenwerk Pulse wil met dit project op een toegankelijke manier
leeftijdsgenoten en hun ouders kennis met elkaar laten maken. Op
deze manier werkt het jongerenwerk mee aan de participatie van
zeer verschillende wijken in IJsselstein. Locatie: Xpress Zenderpark
Merkelbachlaan 2
Neem voor meer informatie contact op met jongerenwerker Stella de
Bie. Telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag op (06) 542 979 21
of per e-mail op: s.de.bie@stichting-pulse.nl

Contact:
U kunt mij telefonisch bereiken op 0900-8844 of per mail: john.
de.ruig@politie.nl Bekijk ook de Facebook pagina van de politie
IJsselstein. Bij spoedeisende hulp en/of verdachte situaties kunt u 112
bellen. Alleen samen met u kunnen we de criminaliteit terug dringen!’’

Straatfeesten 2016
In IJsselstein zijn er afgelopen
voorjaar en zomer vele
straatfeesten georganiseerd.
Actieve buurtbewoners namen
het initiatief waardoor op ruim
25 locaties burenontmoetingen
plaatsvonden. In totaal genoten
meer dan 1000 mensen van een
feestelijke dag met de buren!
Elke wijk in IJsselstein heeft een
straatfeestbudget. Dit budget
is beschikbaar gesteld door
Gezellig met elkaar feesten in de
Gemeente IJsselstein. Deze
straat!
ﬁnanciële tegemoetkoming is
bedoeld om elk straatfeest net even wat leuker te maken. Deze subsidie
is aan te vragen via Stichting Pulse en te besteden aan bijvoorbeeld de
huur van een springkussen, versiering of ander materiaal. Tip: regel
uw aanvraag minimaal twee weken vóór de datum van de geplande
activiteit.
Wilt u ook een feest voor de buurt organiseren? Bijvoorbeeld een
halloweenfeest, wintermarkt, kerstborrel of oud-en nieuwfeest? Neem
dan contact op met het wijkgericht werken bij Stichting Pulse door een
e-mail te sturen naar redactie@onsijsselstein.nl of te bellen met
(030) 686 80 30.

Pulse en CJG geven voor de vierde
keer succesvolle Oppascursus
Het jongerenwerk van
Stichting Pulse organiseert
in samenwerking met het
CJG voor de vierde keer de
Oppassen met een diploma op zak!
succesvolle Oppascursus. In
deze cursus maken jongeren
kennis met de verschillende
verantwoordelijkheden die bij oppassen komen kijken. Onderwerpen
zoals het maken van afspraken, salarisbespreking, EHBO, veiligheid,
omgaan met gedrag en speltips komen aan bod. In de cursus krijgen
de jongeren ook inzicht in hun eigen kwaliteiten en leren zij zichzelf
presenteren.
De cursus is bedoeld voor jongens en meiden tussen de 13 en 18 jaar.
Deze cursus is gratis en start op donderdagmiddag 27 oktober, 3, 10
en 17 november van 16.30 tot 18.00 uur in het Jongeren Informatie
Punt(JIP) aan de Overtoom 7 te IJsselstein.
Na afronding van de cursus ontvangen de deelnemers een
CJG-Oppasdiploma. De lessen worden gegeven door een
jeugdverpleegkundige en de jongerenwerkers van het JIP/Stichting
Pulse.
Aanmelden en extra informatie opvragen kan door jouw naam,
geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer te mailen naar
jip@stichting-pulse.nl of te appen naar (06) 441 322 70.

Volg Ons IJsselstein ook op Facebook:
Facebook.com/indewijk

Wat:
Waar:

RepairCafé
Basisschool de Brug, Poortdijk 101, via de zij-ingang
aan de pleinzijde
Wanneer: Dinsdagmiddag van 13:00 uur – 16:00 uur
Extra:
Door een reorganisatie is het RepairCafé sinds
23 augustus geopend op dinsdagmiddag i.p.v.
woensdagmiddag.
Wat:
Waar:

Jeu de boules
* Jeu de Boules Baan Noord – schakelﬂat Miranda –
Diamantenhof
* Jeu de Boules Baan West – Achtersloot in de buurt
van het basketbalveldje
* Jeu de Boules Baan Centrumgebied – Speeltuin
Kloosterplantsoen
Wanneer: 24 uur per dag, 7 dagen in de week
Extra:
U kunt hier vrij jeu de boules spelen. Kom gauw eens
langs!
Wat:
Tuindagen met een kopje kruidenthee
Waar:
Historische Kruidentuin en Wijktuin Hooghe Camp
Wanneer: - Elke dinsdagavond van 19.00-21.00 uur in de
Historische Kruidentuin
- Elke woensdagmiddag van 15:00-18:00 uur in
Wijktuin de Hooghe Camp
- Elke vrijdagmiddag van 15:00 -18:00 uur in de
Historische Kruidentuin
Extra:
Tijdens tuindagen kun je ook stekjes en/of
kruidenbosjes kopen voor € 0,50. (Gratis voor
Vrienden en Vrijwilligers van Eetbaar IJsselstein).
Wat:

Crea- ochtend – Mandala kleuren, neem uw
kleurpotloden mee!
Waar:
Ontmoetingsruimte Sportzaal Poortdijk, Poortdijk 36
Wanneer: Woensdag 12 oktober, start om 10.00 uur
Extra:
Wilt u graag meedoen? U bent van harte welkom!
Wanneer niet anders is vermeld is deelname gratis.
Een vrijwillige bijdrage stellen wij altijd op prijs. Laat
even telefonisch, (06) 298 204 46 of per e-mail,
europa-oranje@outlook.com, weten dat u komt.
Wat:
Waar:
Wanneer:
Extra:

Dag van de Duurzaamheid
Bibliotheek IJsselstein, Overtoom 7
Vrijdag 14 oktober van 16.00 – 18.00 uur
Opening Duurzaamheidscentrum in de bibliotheek.
Er is (met een hapje en een drankje) een informatief
en inspirerend programma voor alle IJsselsteiners.
Iedereen is welkom,jong en oud!

Wat:
Waar:
Wanneer:
Extra:

Week van de Veiligheid
kijk op www.deweekvandeveiligheid.nl
10 t/m 16 oktober
Veiligheid voor ondernemers én inwoners. Veel
gemeenten organiseren activiteiten om
ondernemers te steunen in hun strijd tegen
criminaliteit. Ook vinden er veel acties plaats tegen
woninginbraak, ﬁetsendiefstal, straatroof en
overvallen.

Wat:
Waar:
Wanneer:
Extra:

Halloween pompoen snijden
Xpress, Merkelbachlaan 2 (WOC) in IJsselstein
Woensdag 12 oktober, van 16.00 – 17.00 uur.
Verkleden in Halloweenstijl mag! Kosten €1,-, vooraf
te betalen. Kijk voor meer informatie over
aanmelden op www.halloween.actiefzenderpark.nl

Wat:
Wanneer:
Waar:
Extra:

Workshop percussie - Trommelen voor beginners
27 oktober van 19.30-21.00 uur
Ontmoetingsruimte Sportzaal Poortdijk, Poortdijk 36
Maximaal 20 deelnemers. Wilt u graag meedoen?
U bent van harte welkom!
€4,- inclusief koﬃe/thee. Laat even telefonisch,
(06) 298 204 46, of per e-mail, europa-oranje@
outlook.com, weten dat u komt.

Kosten:

Wat:
Halloweenoptocht 2016
Wanneer: Zaterdag 29 oktober 2016
Waar:
In het mysterieuze Lage Land in Zenderpark waar je
monsters, spoken en Halloweengriezels kunt
spotten!
Extra:
Pak je agenda en teken een groot zwart kruis op
deze datum. Houd voor meer informatie de website
www.halloweenzenderpark.nl in de gaten.

Contactgegevens
Wijkgericht werken Pulse
redactie@onsijsselstein.nl
Bewonersgroep Achterveld-Groenvliet
achterveld-groenvliet@outlook.com
Bewonersgroep Edelstenenwijk
ijsselveld.west@gmail.com
Bewonersgroep IJsselveld Oost
ijsselveld-oost@ijsselstein-noord.nl
Bewonersgroep Europa-Oranjekwartier
europa-oranje@outlook.com
Werkgroep Actief Zenderpark
info@actiefzenderpark.nl

* Wilt u uw wijk op de hoogte
stellen van een leuke activiteit
of een verandering? Mail het dan
naar redactie@onsijsselstein.nl

