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Wijkschouw in IJsselveld-Oost

Bewonersgroep zoekt taakhouder

Een tijd geleden hebben gemeente, bewoners en maatschappelijke
organisaties het wijkvernieuwingsprogramma IJsselveld-Oost
doorgesproken. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeenteraad
gevraagd een paar onderwerpen wat meer uit te werken. Een
daarvan is ‘een schone, hele en veilige openbare ruimte’.

communicatie
De bewonersgroep Europa-/Oranjekwartier is op zoek naar een
taakhouder communicatie voor onder ander het maken van de
nieuwsbrief en het beheren van de webpagina. De huidige taakhouder
is beschikbaar t/m de zomer. Wil je meer weten? Vragen kun je
vrijblijvend stellen via 06298 20 446 of stuur een e-mail naar
europa-oranje@outlook.com

Op 9 februari organiseerde de gemeente een wijkschouw in
IJsselveld-Oost. Bewoners, Provides en stichting Pulse waren
aanwezig. Het doel van deze wandeling was om plekken in de
openbare ruimte, die om onderhoud of aandacht vragen, in kaart te
brengen. Genoteerd werden o.a. overhangend groen bij de paden,
bestrating o.a. bij de Jumbo, tuintjes op de pleinen, zwerfafval in het
Journaalplantsoen. Ook is er gesproken over de mogelijkheid om
bewoners in staat te stellen stukjes openbaar groen zelf te beheren.

Zin in ontspannend gym?

Trefpunt opent deuren
Kom deze zomer plukken uit de wijktuin. Koken met producten uit eigen
tuin! In de keuken van Trefpunt wordt twee keer per week een verse
lunch bereid met producten uit de wijktuin Achterveld&Groenvliet!
Of werp samen een hengeltje uit. Liefhebbers kunnen ook kennis
maken met de bijen familie. Het Trefpunt is een ontmoetingsplek waar
u terecht kunt voor activiteiten en ontmoeting. Een ontmoetingsplek
waar je je eigen “ Talent” kan inzetten en ontwikkelen.
Vanaf woensdag 2 maart is het mogelijk om op maandag en woensdag
van 09:00 tot 14:00 uur in Xperience, Teenschillerpad 2, langs te komen.
Loop vooral eens binnen.

Groei je eigen geldboom of vraag
WijkBudget aan
Kunst in de openbare ruimte, terugkerende (wekelijkse of maandelijkse)
activiteiten, plantenbakken met planten, sport- en speltoernooien,
burendagen en festivals. Allemaal mogelijkheden waarvoor geld uit
het wijkbudget gebruikt kan worden. Elke wijk in IJsselstein heeft
namelijk een wijkbudget. Dit budget is beschikbaar gesteld door
Gemeente IJsselstein. Het wijkbudget is bedoeld voor activiteiten die
door bewoners georganiseerd worden en de leefbaarheid in de wijk
verbeteren.
Heb jij een idee voor een activiteit in de wijk? Vraag dan het wijkbudget
aan! Geld moet rollen. Kijk op onsijsselstein.nl voor meer informatie of
neem contact op met de Bewonersgroep uit uw wijk of met Stichting
Pulse.

WhatsApp groepen voor buurtpreventie

Europa-/Oranjekwartier

Wie doet mee in een WhatsApp groep voor buurtpreventie in het
Europa-/Oranjekwartier? Het doel is om de buurt veilig en leefbaar
te houden. Bewoners zorgen, samen met politie en gemeente, dat
bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme, verstoring
van de openbare orde) worden bestreden. Meer informatie en
aanmelden via T: 06 298 20 446 of stuur een mail naar europaoranje@outlook.com

Maria van Henegouwenstraat

De laatste tijd stijgt het aantal woninginbraken in onze woonplaats,
wat voor veel onrust zorgt. Een goede manier om dit te bestrijden,
is het vergroten van de sociale controle in de buurt. Om de sociale
controle in onze straat ook te kunnen vergroten, is het initiatief
genomen om een buurt-app op te zetten. Wilt u deelnemen aan
deze groepsapp? Stuur een mail naar MvHstraat@hotmail.com.
Vermeld daarin uw naam, adres en mobiel telefoonnummer. U
wordt dan toegevoegd aan de buurt-app van de straat.

Activiteit: Koﬃeochtend van het Kasteelkwartier
Datum:
16 maart, 30 maart (om de week op woensdag)
Tijd:
10:00 - 12:30 uur
Locatie:
Touwladder, J.W.Frisolaan 2
Extra:
Eens in de 2 weken op woensdagochtend is er
de koﬃeochtend van het Kasteelkwartier. U bent nog steeds
van harte welkom! Lijkt het u leuk om mee te doen met de
koﬃeochtend? Kom dan langs op een van de ochtenden.
Of neem contact op met Ton of Wil Vink, 030 6882457.
De activiteit is helemaal gratis ook voor de koﬃe en thee
hoeft u niets te betalen. De activiteit is voor iedereen uit
Kasteelkwartier. De kosten worden betaald uit het wijkbudget.
Activiteit: Koﬃe inloop op dinsdag
Datum:
Elke dinsdag
Tijd:
9:30 - 12:00 uur
Locatie:
Xperience, Teenschillerpad 2
Extra:
Elke dinsdagmorgen is er een koﬃe inloop voor
senioren in de wijk Achterveld. Er wordt een kaartje gelegd,
rummikub en poolbiljart gespeeld, er staan ook nog andere
activiteiten op het programma o.a. kersen eten. Wij willen het
gezellig maken voor de mensen uit de wijk. De kosten zijn € 1.30
voor 2 keer koﬃe of thee met een koekje. Voor vragen kunt u
bellen naar Henk van Straten; 06-46489430.

Van de wijkschouw en de vervolgacties wordt verslag gedaan. Het
was een nuttige wandeling in de stromende regen, wat weer goed
was om slechte afwatering te signaleren. Voor meer informatie
of ideeën kan er contact opgenomen met Michiel Berculo via 030
6868030 of m.berculo@stichting-pulse.nl

Enkele buurtbewoners van het Europa-/ Oranjekwartier willen een
groep starten met ontspannende gymnastiek. Wie doet mee? Laat je
belangstelling weten door te bellen naar 06 298 20 446 of stuur een
e-mail naar europa-oranje@outlook.com

Activiteit: Samen creatief bezig voor bewoners van het
Europa-/ Oranjekwartier
Datum:
woensdag 9 maart
Tijd:
10:00 – 12:00 uur.
Locatie:
ontmoetingsruimte, Sportzaal Poortdijk
Extra:
Buurtactiviteit De Crea-Club heet je welkom elke 2e
woensdag van de maand. Op 9 maart maken we een kunstwerk
uit plastic zakjes. Wil je meedoen? Je bent van harte welkom.
Deelname is gratis. Laat even weten dat je komt via
06 298 20 446 of europa-oranje@outlook.com

Groenvliet

Wilt u meedoen met de WhatsApp Buurtalarm Groenvliet? Dan kunt
u een mail sturen naar yvovis@hotmail.com of een WhatsApp naar
06-49984174 om uw mobiele telefoonnummer en uw adres door te
geven. Dan kunnen wij u toevoegen aan de oﬃciële buurtalarmapp.
Daarna ontvangt een door de gemeente verstrekte sticker die u
bijvoorbeeld aan de binnenkant van het glas van uw voordeur kunt
plakken. Contactpersonen: Fam. Zijp-Visser.

BuurtWhatsApp IJsselstein

BuurtWhatsApp IJsselstein wil WhatsApp inzetten
voor buurtpreventie. Alle inwoners van IJsselstein en omgeving zijn
welkom bij deze groep. BuurtWhatsApp IJsselstein wordt beheerd
door Renz Jacobs. De WhatsApp groep bestaat uit leden verdeeld over
heel IJsselstein.
Bij Interesse in de groep kan er contact opgenomen worden door
een mail te sturen aan ijsselsteinbuurtwhatsapp@gmail.com of
volg ons op facebook.com/buurtwhatsappijsselstein en Twitter (@
appIJsselstein).

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

Activiteit: Paasstuk maken voor bewoners van het Europa-/
Oranjekwartier
Datum:
woensdag 23 maart
Tijd:
10:00 - 12:00 uur
Locatie:
ontmoetingsruimte, Sportzaal Poortdijk
Extra:
Bewoners van het Europa-/ Oranjekwartier kunnen
een paasstuk maken onder deskundige leiding. Graag zelf een
schaaltje/vaasje meenemen om het paasstuk te maken, en een
snoeisnaartje/-mesje. Deelname is gratis. Geef je snel op, want
het maximum is 18 deelnemers. Opgeven t/m 16 maart via
T: 06 298 20 446 of E: europa-oranje@outlook.com
Activiteit: Inloop voor ouderen
Datum:
Elke donderdag
Tijd:
10:00 - 12:00 uur
Locatie:
Xperience, Teenschillerpad 2
Extra:
Op de donderdag inloop voor ouderen is nog plaats
om te kaarten en rummikub te spelen, onder het genot met een
kopje koﬃe of thee. Hiervoor wordt €1,30 gerekend. U mag ook
eerst komen kijken. U kunt zich aanmelden bij Willem via
06 21608932 of bij Ria via 030 2420835.
Activiteit: Knijperploeg IJsselveld Oost
Datum:
27 maart, Landelijke opschoondag
Tijd:
9:45 uur
Locatie:
WIC, Kameraplein 73
Extra:
Het zwerfafval opruimen begint ‘s ochtends om
10:00 uur vanuit het WIC. Het WIC is vanaf 9:30 uur open om
9:45 uur is de koﬃe klaar. Voor informatie over de knijperploeg
of meedoen? Dan kunt u contact opnemen met Dhr. A.J. van der
Griend door te bellen naar: 030-6882209 of stuur een e-mail
a.j.vander.griend@hetnet.nl

Contactgegevens
Wijkgericht werken Pulse
redactie@onsijsselstein.nl
Bewonersgroep Achterveld-Groenvliet
achterveld-groenvliet@outlook.com
Bewonersgroep IJsselveld West
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

