Highlights

Wijkatlas geeft inzicht in de wijk
Op dit moment wordt er door de Gemeente IJsselstein en Stichting
Pulse gewerkt aan een wijkatlas voor de wijken Noord, West, Zuid en
Centrum. Op basis van statische informatie, analyses, beschrijvende
informatie en interviews zijn de atlassen tot stand gekomen. De
wijkatlas geeft inzicht in de wijk. Ook dient het als basis voor het
opstellen van wijkplannen voor de ontwikkeling van de wijk.
Iedereen die in de wijk woont of met de wijk te maken
heeft, speelt een rol in de Wijkatlas: bewoners, gemeente,
woningbouwvereniging, zorg- en welzijnorganisaties,
sportverenigingen, scholen en alle andere vrijwilligers en
professionele organisaties.
Aan de hand van de wijkatlas wordt het Wijkprogramma gemaakt
voor de komende jaren. Het Wijkprogramma is niet het eindpunt,
maar eerder het beginpunt. Het begin om samen in de wijk te starten
met het oppakken van vraagstukken vanuit de wijk en ruimte te
bieden voor eigen kracht en maatwerk. Ieder pakt op waar hij/zij
verantwoordelijk voor is en goed in is. Met het Wijkprogramma als
vertrekpunt verbinden gemeente, bewoners en organisaties zich
aan gezamenlijke doelen. Zij zijn complementair, ondersteunend en
facilitair naar elkaar toe.
Meer weten over de wijkatlas of het wijkprogramma van uw wijk? Ga
naar de website www.onsijsselstein.nl

De wijkatlassen geven inzicht in de vier wijken van IJsselstein

Maak van uw idee een succesvolle activiteit!
Een fantastisch idee of gezellige activiteit is soms zo bedacht. Maar
hoe dan verder? Stichting Pulse wil graag bewoners motiveren
en ondersteunen bij het realiseren van een succesvolle activiteit.
Daarom is er het stappenplan!
Wellicht bent u de stappenplankaart al tegengekomen in uw wijk.
Het stappenplan is ontwikkeld om u te begeleiden bij het realiseren
van uw ideeën voor de wijk. Van straatbarbecue tot wijkfeest! Er
zijn ontzettend veel mogelijkheden. Wist u bijvoorbeeld dat er
wijkbudgetten beschikbaar zijn? En er een apart budget is voor een
straatbarbecue?

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Extra:

Recreatie markt
27 april
12:00 tot 17:00 uur
Binnenstad IJsselstein
De gratis toegankelijke, informatie- en belevings
markt voor jong en oud is de start van het nieuwe
toeristische seizoen. Kijk voor meer informatie op
www.uitinijsselstein.nl

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Extra:

Boekenmarkt
24 mei
10:00 tot 16:00 uur
Binnenstad IJsselstein
Uit het hele land komen boekhandelaren naar
IJsselstein met een ruim gesorteerde collectie.
Kijk voor meer informatie op
www.uitinijsselstein.nl

Activiteit:
Datum:
Locatie:
Extra:

Nationale Buitenspeeldag
11 juni
Heel Nederland
Kijk voor meer informatie op
www.beleven.org/feest/buitenspeeldag

Activiteit: Reünie oud leerlingen Heerendijk
Datum:
20 september
Tijd:
14.00 uur voor oud-docenten en om 16.00 uur
voor oud-leerlingen. De reünie eindigt om
20.00 uur
Locatie:
Cals College in IJsselstein, de Hoge Dijk 1
Extra:
De kosten voor deelname aan de reünie bedragen
€ 17,50. Hiervoor krijgt u een entreebewijs en
drie consumptiebonnen en een pistoletje gezond.
Inschrijven kan via www.reunieheerendijk.nl
Activiteit:
Datum:
Locatie:
Extra:

Burendag
27 september
Heel Nederland
Kijk voor meer informatie op www.burendag.nl

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Wereldfestival
28 september
13:00 tot 17:00 uur
Parkeerterrein van het winkelcentrum
De Clinckhoeff in IJsselstein-Noord
Diverse optredens, workshops, demonstraties en
kraampjes met verschillende hapjes en drankjes
uit diverse werelddelen. Kijk op
www.ijsselveldfestivals.nl voor meer informatie.

Extra:

Bij een idee is het altijd de eerste stap om draagvlak te creëren
met buurtbewoners en hen te informeren over de ideeën die u
heeft. Houdt er rekening mee dat niet iedereen even enthousiast
kan zijn over het idee, maar er kan altijd over gesproken worden!
De bewonersgroep in uw wijk beheert het wijkbudget. Via een
aanvraagformulier kunt u, uw idee onder de aandacht brengen en
middelen daarvoor vragen. Daarnaast zijn er mogelijkheden via
fondsen. Op onsijsselstein.nl kan precies gelezen worden wat het
budget is voor uw wijk en wat de spelregels zijn.

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Extra:

MOOIJ, Meer Ouders Ontmoeten in IJsselstein
eerste donderdag van de maand
10:00 tot 11:30 uur
Bibliotheek, Overtoom 7
Ouders ontmoeten andere ouders en de kinderen
worden voorgelezen. Wilt u meer informatie?
Neem contact op via
a.vandervoorn@vitrascmd.nl of 06 51454062

Op diverse plaatsen in de wijk zoals in de bibliotheek, gemeentehuis,
op diverse locaties van Pulse, is de stappenplankaart mee te nemen.
Lees welke stappen het beste genomen kunnen worden om het idee
tot een succesvolle activiteit te maken. Of kijk op de website
www.onsijsselstein.nl.
Succes!

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Extra:

De doelgroep bereiken, boeien en
verleiden tot actie!

Scootmobielclub
Eerste dinsdag van de maand
13:00 tot 16:30 uur
Start bij de Oase, Benschopperweg 342
Samen met de scootmobiel op pad, soms verder
dan u alleen zal gaan.Neem gerust contact op 		
met Nico van Schie, nagvanschie@gmail.com of
bel naar 6873173

Contactgegevens

Bent of wilt u een betrokken bewoner worden in de wijk en weet
u niet altijd de andere bewoner te bereiken of andere bewoners
te enthousiasmeren om iets voor de wijk te betekenen? Kom dan
naar de workshop ‘interactie met wijkbewoners’ op donderdag 19
juni a.s. om 19.30 uur in de Sterrenwacht, Marinus Vermeerplein 1
(achter de Clinckhoeff).
De workshop is gratis toegankelijk en voor bewoners van IJsselstein,
die zich met vragen bezig houden als; “Hoe prikkel ik interactie in
de wijk”, “Welke communicatievormen en interactievormen zijn
er” en “Wanneer en hoe zet ik de juiste werkvorm in?” Deze avond
geeft inspiratie tot nieuwe ideeën en geeft energie om aan de slag
te gaan zodat kleinschalige activiteiten grote successen worden. De
avond wordt begeleid door Tom Zoethout. Tom helpt sinds 2004
bedrijven succesvol te worden. Het wordt een praktische workshop.
Het aantal plaatsen is beperkt, dus reserveer nu via José van Vliet
telefoon: 030 6868030 of email: j.v.vliet@stichting-pulse.nl
Programma van de avond is:
19.00 – 19.30 uur: inloop met koffie en thee
19.30 – 21.30 uur: workshop
21.30 – 22.00 uur: napraten en netwerken

Samenwerken aan activiteiten in de wijk

Wijkgericht werken
Contactpersonen: Jacqueline van Rooijen, José van Vliet &
		
Dionne van der Sluijs
E-mail:		 Redactie@onsijsselstein.nl
Telefoon:		
030 6868030
Internet:		
www.onsijsselstein.nl

Onsijsselstein.nl is de website voor nieuws, activiteiten
en ontwikkelingen in IJsselstein. In samenwerking met
bewonersgroepen verzorgt
Pulse de actuele nieuwsberichten en brengt eens per
kwartaal de digitale nieuwsbrief uit.
Zo houdt Ons IJsselstein u op de hoogte van wat er in de
omgeving plaats vindt. Wilt u ook eens per kwartaal de
digitale nieuwsbrief ontvangen of heeft u iets aan te bieden
of te vragen? Ga dan naar www.onsijsselstein.nl Heeft u
opmerkingen en/of aanvullingen voor de nieuwsbrief? Of
wilt u meewerken aan deze nieuwsbrief? Dan kunt u contact
opnemen via redactie@onsijsselstein.nl

Highlights

Opheffing bewonersgroep

Activiteiten Centrumgebied

Na dertien jaar lang zich ingezet te hebben voor het belang van
de wijken, heeft bewonersgroep Centrumgebied besloten de
bewonersgroep op te heffen. Per direct stopt de bewonersgroep te
bestaan.

Door het besluit van de bewonersgroep Centrumgebied om haar
activiteiten voor de wijk neer te leggen worden bepaalde activiteiten
niet meer georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de Straatspeeldag
Vicarielaan, koffieochtenden in Isselwaerde en kaartavonden in ’t
Slot.

Een aantal zaken heeft de bewonersgroep doen besluiten er mee
te stoppen. Hier lichten zij hun besluit toe; “Ten eerste is er een
geringe belangstelling van de wijkbewoners om de bewonersgroepen
te ondersteunen. Dit geldt voor zowel zitting nemen in de
bewonersgroep als voor het ondersteunen bij acties. Mede door
de geringe animo zijn bijvoorbeeld de schoonmaakacties in
Kasteelkwartier al een aantal jaren geleden beëindigd.
Daarnaast is door de nieuwe werkwijze van het Wijkgericht werken,
de ondersteuning van de Gemeente in onze ogen verslechterd. Veel
energie is er door de bewonersgroep gestoken in het meedenken
over oplossingen voor de parkeer problematiek van de binnenstad.
Helaas is er geconstateerd, dat een actiegroep meer effect heeft. In
het verleden hebben wij mee mogen denken over de aanpassing van
de Touwlaan, na hier jarenlang niets meer van gehoord te hebben,
worden wij nu verrast met een uitgewerkt plan. Daarbij wordt dit
plan ook nog gepresenteerd, met de mededeling dat dit plan tot
stand is gekomen na inspraak met de bewoners en bewonersgroep.

Vindt u het jammer dat deze activiteiten niet doorgaan? Dan kunt u
dit aangeven bij Stichting Pulse. Met bewoners wordt dan bekeken of
een aantal activiteiten alsnog georganiseerd kunnen worden. Er zijn
al een aantal bewoners die interesse hebben getoond. Met elkaar
kunnen we er voor zorgen dat er sociale activiteiten in de wijk blijven
bestaan!
Mee weten?
Stichting Pulse verzorgt het Wijkgericht Werken in IJsselstein.
Opbouwwerker Jacqueline van Rooijen is voor Centrumgebied
de contactpersoon. Wilt u meer weten? Neem contact op met
Jacqueline, Telefoon 0306868030 of stuur een e-mail naar
j.vanrooijen@stichting-pulse.nl

Nadat de vergaderingen in eerste instantie gehouden werden in
het oude IJSW gebouw aan de Abbink Spainkstraat, kregen wij door
tussenkomst van Provides, een eigen ruimte in één van de flats
op de Vicarielaan, welke op de nominatie stonden om te worden
afgebroken. Toen deze daadwerkelijk werden afgebroken, zijn de
spullen van de bewonersgroep tijdelijk in een box opgeslagen. In
juni 2011 werd er een ruimte in ’t Slot beschikbaar gesteld, echter
hebben wij nu te horen gekregen, deze ruimte te moeten verlaten.

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Extra:

Moederdag High Tea
11 mei
14:30 tot 16:00 uur
Ewoud, Jan van der Heydenweg 2
High Tea met muzikale omlijsting.

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Koersbal spelen
15 mei
14:30 tot 16:00 Uur
Ewoud, Jan van der Heydenweg 2

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Extra:

Concert zangkoor De Lofstem
20 mei en 2 juni
19:30 tot 20:30 uur
Ewoud, Jan van der Heydenweg 2
Kaartjes zijn voor 1,- te koop bij de verwensuper
van woonzorgcentrum Ewoud

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Extra:

Rondleiding/Wandeling door IJsselstein
26 mei
Vanaf 14:30 uur
Ewoud, Jan van der Heydenweg 2
Aanmelden kan bij de verwensuper van
woonzorgcentrum Ewoud

Contactgegevens

Bovenstaande zaken hebben ons er toe doen besluiten te stoppen
met al onze activiteiten.’’

Stichting Pulse
Contactpersoon:
Telefoon:		
E-mail:		
Internet:		

Namens bewonersgroep Centrumgebied

Jacqueline van Rooijen
030 6868030
j.vanrooijen@stichting-pulse.nl
www.onsijsselstein.nl

Highlights

Workshops
Regelmatig organiseert de bewonersgroep Achterveld-Groenvliet
leuke workshops. Zoals de Cup Cake workshop en knooparmbanden
maken. Bij de highlights en op onsijsselstein.nl kunt u zien welke
workshops er op het programma staan en vindt u praktische
gegevens. Houdt de website en de highlights in de gaten en geef u
op!

middel van een vragenlijst worden ouderen geïnterviewd.
Het Preventief Huisbezoek is in samenwerking met de GGD en de
gemeente. De vragenlijst is door de GGD opgesteld en de gegevens
worden anoniem verwerkt tot een rapportage.

Oproep!
Enthousiaste leden gezocht die willen helpen met een of meerdere
activiteiten! Iets voor u? Neem dan contact op met de voorzitter van
de bewonersgroep Martijn Theune, telefoonnummer 030-201 6616.

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg en het
welzijn voor alle inwoners van de gemeente IJsselstein. Om te kijken
hoe zij inwoners de juiste ondersteuning kunnen bieden, start een
Sociaal Team. Het doel is efficiënte ondersteuning bieden en die op
elkaar af stemmen. Op 1 april is het Sociaal Team in Achterveld en
Groenvliet gestart.

Waardebon winnen?
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten in IJsselstein-west?
Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via www.onsijsselstein.nl.
De mensen uit de wijk die zich voor 1 juli 2014 aanmelden maken
kans op een waardebon te besteden in het gehele winkelcentrum
Achterveld.
Groot succes de Buurtkamer
De Buurtkamer nu ook op dinsdagochtend van 10:00 - 12:00 uur
open. Loop gerust eens langs bij Xperience, Teenschillerpad 2!

Sociaal Team in IJsselstein-West

Waarom een Sociaal Team?
Het Sociaal Team helpt inwoners die problemen hebben en er zelf,
tijdelijk, niet uitkomen. Bij het Sociaal Team heeft u één hulpverlener
als vast aanspreekpunt die samen met u één plan maakt waarin alle
hulpvragen aan de orde komen.
U kunt bij het Sociaal Team binnenlopen aan de Heemradenlaan 34A.
Op maandag-, dinsdag-, en donderdag- ochtend van 9.00 – 12.00 uur.
dienstverlening is gratis, een verwijzing is niet nodig.

Preventief Huisbezoek voor
75+ in Achterveld-Groenvliet
Sinds drie jaar is Stichting Pulse begonnen met het Preventief
huisbezoek voor 75+’ers. Het preventief huisbezoek is er om
problemen te signaleren en zodanig te verhelpen. Kleine problemen
op eigen kracht of met eventueel ondersteuning van het sociaal team
van IJsselstein-West of vrijwillige hulp. Dat is fijn voor de betreffende
personen en voor hun omgeving, maar ook voor de maatschappij:
minder grote problemen betekent minder hoge kosten.
Met huisbezoeken worden ouderen geïnformeerd over
voorzieningen, activiteiten en diensten. Tegelijkertijd worden
wensen, behoeftes, knelpunten en ervaringen geïnventariseerd op
het gebied van wonen, zorg en welzijn. Dit jaar ontvangen de 75+’ers
in IJsselstein-West een brief over de Huisbezoeken. Deze worden
door vrijwillige seniorenvoorlichters in heel 2014 uitgevoerd. Door

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Extra:

Wijkspeeldag
27 september
14:00 tot 16:00 uur
Xperience, Teenschillerpad 2
Alle kinderen kunnen gratis komen spelen

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Extra:

Cup Cake workshop
4 oktober en 1 november
12.00 - 14.00 en 14.30 - 16.30 uur
Xperience, Teenschillerpad 2
Inschrijven kan door € 3,00 over te maken op
rekeningnummer NL38RABO01584.45.961 van
bewonersgroep achterveld groenvliet o.v.v. cup
cakes versieren. Noteer hierbij je naam, leeftijd
en adresgegevens

Activiteit: Knooparmbanden maken voor kinderen van
7 t/m 10 jaar.
Datum:
11 oktober
Tijd:
12:00 tot 15:30 uur
Locatie:
Xperience, Teenschillerpad 2
Extra:
Inschrijven kan door € 3,00 over te maken op
rekeningnummer NL38RABO01584.45.961 van
bewonersgroep achterveld groenvliet o.v.v.
knooparmband maken. Noteer hierbij je naam,
leeftijd en adresgegevens.
Activiteit: Knooparmbanden maken voor kinderen van
11 t/m 15 jaar.
Datum:
15 november
Tijd:
12:00 tot 15:30 uur
Locatie:
Xperience, Teenschillerpad 2
Extra:
Inschrijven kan door € 3,00 over te maken op
rekeningnummer NL38RABO01584.45.961 van
bewonersgroep achterveld groenvliet o.v.v.
knooparmband maken. Noteer hierbij je naam,
leeftijd en adresgegevens.

Contactgegevens

Wethouder Marijke van Beukering met het Sociaal Team van
IJsselstein-West

Bewonersgroep Achterveld-Groenvliet
Contactpersoon: Martijn Theune
Telefoon:
030 2016616
E-mail:		
achterveld-groenvliet@kabelfoon.net
Internet:		
www.onsijsselstein.nl

Highlights

IJsselveld Oost: bewonersgroep
maakt doorstart!
In het eerste kwartaal van 2014 is de bewonersgroep IJsselveld Oost
begonnen met een doorstart. Tien gemotiveerde bewoners zetten
momenteel op een rijtje wat er moet gebeuren en hoe zij dit gaan
aanpakken. Daarbij wordt gedacht aan de taakgebieden;
• Openbare ruimte, groen, bomen
• Sociale samenhang
• Veiligheid
• Schone wijk
• Wijkvernieuwing
De bewonersgroep is rustig aan het opstarten zodat zij zich straks
volledig en met plezier kunnen inzetten voor de wijk. Daarnaast is
er naast de website van Onsijsselstein.nl nu ook een eigen website
www.ijsselstein-noord.nl/ijsselveld-oost, bedoeld voor alle nieuws
uit de wijk. De bewonersgroep is te bereiken via
bewonersgroep.ijsselveldoost@gmail.com
Ouders en kinderen tijdens de vrijmarkt op 13 april

Wijkprogramma Noord

Opvoeden doen wij samen

De bewonersgroepen van IJsselstein Noord hebben elk kwartaal een
wijkplatform. Hierin wordt het wijkprogramma besproken dat in de
Wijkatlas naar voren is gekomen. Er wordt gewerkt aan de volgende
onderwerpen:
• Parkeerdruk in de wijk
• Kleinschalige dierenweide in de Boomgaard achter de
Sterrenwacht bij de Clinckhoeff
• Ontmoetingsplekken in de wijk Europa en Oranjekwartier
• Zitplekken voor ouderen in de wijk

In het teken van Wijkgericht werken besteedt Stichting Pulse en het
Centrum voor Jeugd en Gezin IJsselstein (CJG) in 2014 veel aandacht
aan het thema opvoeden. Er is gebleken dat ouders soms een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Door middel van workshops en
ontmoetingen wil het wijkgericht werken bijdragen aan een goede
en fijne opvoeding.

Wilt u meer informatie of betrokken worden bij buurtinitiatieven
neem dan contact op de bewonersgroep van uw wijk.
IJsselveld Oost: bewonersgroep.ijsselveldoost@gmail.com
Ijsselveld West: ijsselveld.west@gmail.com
Europa- en Oranjekwartier: europa_oranje_ijsselstein@yahoo.com
Meer informatie over de bewonersgroepen is te vinden op
www.onsijsselstein.nl

Voor het komend jaar is er een programma uitgezet voor
voorlichting over opvoeding voor ouders met jonge kinderen en
ouders met pubers. Het programma kunt u vinden op onsijsselstein.
nl Heeft u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met Pulse en
vraag naar José van Vliet 030 6868030
Burenhulp
Bent u ziek of tijdelijk niet mobiel? Wellicht kan burenhulp u helpen.
Neem contact op!
Europa- en Oranjekwartier: 0625235414
IJsselveld-West Schakelflats: 0615557757
Ijsselveld-West: 0629361484

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Extra:

Knijperploeg
3 mei, 7 juni, 6 september
09.45 uur
Kameraplein 73
Het zwerfvuil opruimen begint om 10:00 uur
vanuit het WIC. Voor informatie over de knijper
ploeg kunt u contact opnemen met de coördina
tor; De heer A.J. van der Griend, 030 688 22 09.

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Extra:

Spelletjes ochtend
21 mei
10:00 tot 12:00 uur
Poortdijk 36
Vrije inloop

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Extra:

Bingo ochtend
18 juni
10:00 tot 12:00 uur
Poortdijk 36
Vrije inloop

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Extra:

Lunch voor 70+’ers
8 juli
vanaf 12:00
kloostertuin, Benschopperstraat 43
Voor 5,- eigen bijdragen kan u zich aanmelden bij
bewonersgroep Europa- en Oranjekwartier via
europa_oranje_ijsselstein@yahoo.com.

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Extra:

Inloop Burendag
27 september
13:30 tot 16:00 uur
Weiderij, Prins Bernhardlaan 22
Vrije inloop voor iedereen met Koffie, thee,
limonade en een springkussen voor de kinderen.

Contactgegevens
Bewonersgroep IJsselveld West
Contactpersoon: Bram Bernhart
E-mail:
ijsselveld.west@gmail.com
Telefoon:
030 6885079
Internet:
www.onsijsselstein.nl
Bewonersgroep IJsselveld Oost
Contactpersoon: Rob Ottevanger
E-mail:
bewonersgroep.ijsselveldoost@
gmail.com
Internet:
www.onsijsselstein.nl
Bewonersgroep Europa-Oranjekwartier
Contactpersoon: Carla Post
E-mail:
europa_oranje_ijsselstein@yahoo.com
Telefoon:
0629820446 (bereikbaar ma.- vr. 18:30 –
19:30 uur)
Internet:
www.onsijsselstein.nl

Highlights

Natuurlijk spelen!
Spelen op en met natuurlijke materialen, dat wordt gebouwd
in het park het Lange Land. De bewonersgroep Zenderpark is
in samenwerking met de gemeente IJsselstein, stichting Pulse,
wijkbewoners, Ark van Noach, BSO en vele sponsoren begonnen
aan dit project. Kinderen worden gestimuleerd om samen te spelen,
meer te bewegen, creatief te zijn en hebben een fysieke uitdaging.
De plannen voor het project zijn op 7 april gepresenteerd.
Er wordt vanaf heden volop gewerkt aan de realisatie van het park.
In het park worden drie verschillende speelplekken uitgebreid met
speelaanleidingen van natuurlijke materialen die bijdragen aan de
ontwikkeling van kinderen.
De speeluitbreiding
Bij het skateplein bij de Ark van Noach is de haag verplaatst,
wilgentunnel gevlochten, mikado van boomtakken neergelegd,
een kring van lage boomstammetjes en een parcours van hoge
boomstammen geplaatst. Daarnaast is er een waterspeelplek met
zand gemaakt. Het skateplein wordt nog beschilderd met diverse
spellen en er wordt meer groen aangeplant.
Bij het stuk park tussen de Schepenensingel en de Thorbeckesingel
zijn diverse speeltoestellen van boomstammen gemaakt zoals een
grote boomstam waarop kinderen kunnen klimmen. Grote stukken
zijn ingeplant met wilgenteen, een plant die hier in Zenderpark stond
voordat de huizen gebouwd werden. De kinderen kunnen tussen
deze aanplant spelen en hutten bouwen. Komende jaren volgen er
workshops over het snoeien en vlechten van deze wilgentenen.

Voorbereidingen wijkspeeldag
2014 van start
De voorbereidingen voor de wijkspeeldag 2014 zijn gestart. Op
zaterdag 5 juli van 12:00 tot 17:00 uur hebben kinderen weer de
vrijheid om heerlijk te spelen.
Dit jaar vrijwilliger zijn bij de wijkspeeldag? Wordt toezichthouder
of biedt een helpende hand! Het is ook mogelijk een deel van de
middag als vrijwilliger te helpen, het hoeft niet van 12 tot 17 uur!
Ook scholieren kunnen zich opgeven als vrijwilliger en kunnen dit
gebruiken voor hun maatschappelijke stage (MaS).
De wijkspeeldag zoekt ook naar sponsoren! Voor een
sponsorbijdrage wordt er bijvoorbeeld een plekje vrijgehouden op
onze site, de aankondigingen, de flyers en/of op een attractie. Maar
dat valt natuurlijk in het niet bij de eeuwige dankbaarheid van de
jeugd van Zenderpark. Voor sponsor aanmeldingen, inschrijvingen,
vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via
info@wijkspeeldag.nl of www.wijkspeeldag.nl
Bewonersgroep Actief Zenderpark, organisator wijkspeeldag
Zenderpark

Wijkspeeldag voor kinderen Zenderpark
5 juli 2014
12:00 tot 17:00 uur
Lange Land Zenderpark
Meer weten? Kijk op www.wijkspeeldag.nl of bel
naar 06-12334405

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Vrijmarkt
27 september
10:00 tot 16:00 uur
Speelplein WOC Zenderpark (Schepenensingel/
Merkelbachlaan)
Kijk op www.ActiefZenderpark.nl voor meer
informatie of bel naar 06-12334405

Extra:

Wist u dat:
• Helpende handjes altijd welkom zijn tijdens de
wijkspeeldag?
• U niet de hele wijkspeeldag hoeft te helpen, maar dat dit
ook voor een aantal uren kan?
• Er nog altijd sponsoren gezocht worden voor de
wijkspeeldag?
• Er ook MaS stage gelopen kan worden tijdens de
activiteiten?
• De vrijmarkt 2013 in Zenderpark een groot succes was en
er op burendag weer een vrijmarkt gepland staat:
27-9-2014?
• U zich nu al kunt aanmelden voor de volgende vrijmarkt?

Contactgegevens

In het talud tussen de Thorbeckesingel en de grondwal worden
kruislings 4 rioolbuizen ingegraven met in het midden een open plek
waar over boomstammen gebalanceerd kan worden. Er komen meer
speeltoestellen die gebruik maken van het talud en er wordt meer
groen aangeplant.
Heeft u nog materialen die gebruikt mogen worden bij de aanleg?
Bijvoorbeeld planten, rotsen etc. Of wilt u op een andere manier
meehelpen? Stuur dan een e-mail naar zenderparkwest@gmail.
com. Meer informatie vindt u op www.onsijsselstein.nl of op www.
facebook.com/natuurspeelplaatszenderpark.

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Extra:

Bewonersgroep Zenderpark
Contactpersoon: Henriëtte Keijzer
E-mail:
zenderparkwest@gmail.com
Website:
www.onsijsselstein.nl

Plezierig spelen op natuurlijke materialen

Werkgroep Actief Zenderpark
Contactpersoon: Gerda Hinke
E-mail:
info@actiefzenderpark.nl
Website:
www.actiefzenderpark.nl

