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Kof�ie inloop op dinsdag viert 2 jarig

Oproep enthousiaste wijkbewoners!

bestaan

Wij zijn opzoek naar enthousiaste bewoners die iets voor de wijktuin
Achterveld&Groenvliet willen en kunnen betekenen. We zoeken
wijkbewoners die willen meehelpen bij de tuin en bij het bouwen
van de schuur en bijenstal. Hierbij denken we aan timmermannen,
elektricien en een loodgieter. Bent u ook enthousiast als vrijwilligers en/
of buurtbewoner, dan kunt u zich opgeven bij José van Vliet van Pulse
door te bellen naar 030-6868030.

Opvallend in de wijk! Kinderen van
de Agnesschool sturen post

De groep van de dinsdag koﬃe inloop
De oudereninloop op de dinsdagmorgen van de wijk Groenvliet/
Achterveld hebben op 15 maart jl. hun tweejarige bestaan gevierd
met een gezellige Paaslunch. De groep starten twee jaar terug
met drie vrijwilligers en drie bezoekers en tegenwoordig bestaat
de groep uit zo’n 19 bezoekers van 55 tot in de 80 jaar oud. Elke
dinsdagmorgen vanaf 9:30 tot 12:00 uur, wordt er gezellig koﬃe
gedronken en wordt er gekaart, rummikub en wat biljarten
gespeeld. Buurtbewoners zijn nog steeds welkom om zich aan
te sluiten. Er is vrije inloop. Om te kijken of het wat voor u is,
aanmelden of voor meer informatie kan u contact opnemen met
Henk van Straten 06-46489430. De kosten zijn 1.30 voor twee
keer koﬃe of thee met een koekje. ‘Het is ﬁjn om deze dinsdag
te organiseren omdat de mensen ernaar uit kijken om te komen,
we zien de vreugde bij de mensen die het gezellig en naar hun zin
hebben.’ aldus Henk van Straten één van de vrijwilligers. Samen met
Bep en Grada zet hij zich elke dinsdag in om er weer een gezellige
ochtend van te maken.

Kinderen uit groep 1 en 2 van de Agnesschool hebben briefjes
geschreven voor hun opa, oma en zelfs voor hun juf die met pensioen
gaat. De ogen van buurtbewoner Karel van der Klip vielen op het
tafereel en zetten dit op beeld. ‘Het aardige vond ik vooral het opstapje
dat bij de brievenbus stond, zodat ieder kind zijn eigen briefje op de
post kon doen.’ Dit alles ging onder begeleiding van ouders, die een
opvallen hesje droegen. ‘Een getuigenis van Sociale cohesie.’ Aldus
Karel van der Klip.
Heeft u zelf ook iets bijzonders dat u tegen kwam in uw wijk, buurt of
straat? Dan kunt u dat laten weten aan redactie@onsijsselstein.nl of via
de Facebookpagina van Ons IJsselstein.

IJsselstein Noord

Daarom wordt er nu gezocht naar een paar enthousiaste vrijwilligers
om van een droom een daad te maken. Heb jij iets met koken?
Spreekt het idee je aan? Wil je meewerken aan het opzetten van
een ‘buurtresto’? Meld je aan. Voor meer informatie kan er contact
opgenomen worden met Michiel Berculo door te bellen naar 0614792351 of stuur een mail naar m.berculo@stichting-pulse.nl.

Stekjesweek van 18 april t/m 25 april
De vrijwilligers van de wijktuin Achterveld&Groenvliet organiseren
in de week van 18 april t/m 25 april een stekjesweek. Bewoners die
een opkweek bakje hebben ontvangen op 2 maart tijdens de opening
van het Trefpunt in Xperience en bewoners die stekjes over hebben
in hun tuin kunnen op maandag 18, woensdag 20, zaterdag 23 en
maandag 25 april tussen 9:00 en 13:00 uur langs komen bij de wijktuin
Achterveld&Groenvliet. De vrijwilligers van de wijktuin nodig u graag
om mee te doen. U kunt contact opnemen met Hans Rijkse via de mail
JGRijkse@kabelfoon.nl of door te bellen naar 030 6884132 Of bel Wim
Alsemgeest op 06 44332770

De kinderen van de Agnesschool bij de brievenbus

In between café in het teken van het
wijkgericht werken
Het In Between Café is een vrijwilligersorganisatie en de
ontmoetingsplek voor werkzoekenden, uitkeringsgerechtigden en
ZZP-ers die op zoek zijn naar werk of een opdracht. Elke tweede
maandagochtend van de maand vindt er een In Between Café plaats
in IJsselstein. De belangrijkste waarden van het In Between Café zijn:
toegankelijk, inspireren/motiveren en verbinden. Voor meer informatie
www.inbetweencafé.nl. Het programma is samengesteld uit een
ochtend vullende workshop of tweemaal 45 minuten workshops.
Onderwerpen zijn enerzijds workshops gericht op de persoonlijke
ontwikkeling van de bezoekers en anderzijds gericht op het vinden van
betaald werk. Voorbeelden zijn het opstellen van een curriculum vitae,
netwerken en wat zijn mijn competenties. De onderwerpen zijn divers
en worden gegeven door enthousiaste coaches/trainers op vrijwillige
basis.
Op 11 april a.s. staat het In Between Café in het teken van het
wijkgericht werken, Jacqueline van Rooijen en José van Vliet, sociaal
werkers van Pulse, verzorgen de workshop waarin je alle initiatieven bij
jou in de wijk ontdekt en je komt er achter wat jij daarin kunt doen! Het
is van 9:30 tot 12:30 uur in de Bibliotheek van IJsselstein, Overtoom 7.
De toegang is gratis, voor koﬃe en thee wordt gezorgd en aanmelden is
niet nodig. Iedereen die op zoek is naar werk is van harte welkom.

Jong en oud in gesprek over vrijheid
Op woensdag 1 juni gaan leerlingen van basisschool De Opstap in
gesprek met ouderen over vrijheid. Wat is nou eigenlijk vrijheid? Hoe
was het in Nederland toen er oorlog was? Hoe kunnen we vrede en
vrijheid blijven behouden? Hoe heeft u zich gevoeld toen er geen vrede
was? Maar zijn er ook nu momenten dat er niet altijd vrijheid is?

De Wijktuin Achterveld&Groenvliet in aanleg

Activiteit: Samen creatief bezig voor bewoners van het
Europa-/Oranjekwartier
Datum:
woensdag 13 april, elke 2e woensdag van de maand
Tijd:
10:00 – 12:00 uur.
Locatie:
ontmoetingsruimte, Sportzaal Poortdijk
Extra:
Op elke bijeenkomst kiezen de deelnemers welke
crea-activiteit we de volgende keer gaan doen. Wilt u weten
welke het gaat worden, neem dan gerust contact op. Als niet
anders aangegeven, is deelname gratis. Laat even weten dat je
komt via 06 298 20 446 of europa-oranje@outlook.com
Activiteit: koﬃeochtend van het Kasteelkwartier
Datum:
13 april, om de week op woensdag
Tijd:
10:00 - 12:30 uur
Locatie:
Touwladder, J.W.Frisolaan 2
Extra:
Kom langs op een van de koﬃeochtenden. 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: Inloop op donderdag
Datum:
Elke donderdag
Tijd:
10:00 uur tot 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.

Aan tafel! Een buurtrestaurant voor
Samen eten is gezellig. Misschien wel leuker dan alleen en ook al eet
je niet alleen dan is het leuk om af en toe eens met andere mensen
aan tafel te zitten. Enkele bewoners uit IJsselveld-Oost hebben deze
wens. Deze bewoners met hun vraag hebben ook een helder beeld
voor ogen hoe dat er dan uit moet gaan zien. Een buurtrestaurant
waar je één keer in de maand of misschien wat vaker, gezellig aan
kunt schuiven. Een restaurantje dat een vriendelijke prijs hanteert en
waar een vrijwillige kookploeg de maaltijden verzorgt. Het wordt door
wijkbewoners zelf georganiseerd: inkopen doen, koken en alles wat
erbij hoort.

Activiteit: Opening speelseizoen Baronnye: samen spelen
langs het Jaagpad!
Datum:
9 april
Tijd:
14.00 tot 16.00 uur
Locatie:
Grasveld langs het Jaagpad, ter hoogte van de Ellen
Keystraat
Extra:
Symbolisch wordt het speelseizoen geopend voor
alle kinderen uit de wijk op het grasveld langs het Jaagpad
in Baronnye er zijn allerlei leuke spellen. Het grasveld wordt
gebruikt door hondenbezitters, terwijl het bedoeld is voor
kinderen om lekker buiten te kunnen spelen. Daarom wordt het
veld van te voren gemaaid en willen we met de opening van het
speelseizoen hondenbezitters laten weten dat het een speelplek
is voor kinderen.

Op hun eigen spontane manier gaan leerlingen tijdens de maaltijd
hierover in gesprek. Ze bedenken de vragen zelf en stellen dan de
vragen die zij belangrijk vinden. Iedereen die mee wil doen –jong en
oud- is van harte welkom op woensdag 1 juni in woonzorgcentrum
Ewoud vanaf 12.00 uur. Voor een maaltijd wordt gezorgd. Wilt u ook
meedoen? U kunt deze middag aanschuiven of voor meer informatie
contact opnemen met Tessa Rooken (030) 68 68 030 of via tessa.
rooken@vechtenijssel.nl. In gesprek over vrijheid wordt mede mogelijk
gemaakt door het Wijkbudget IJsselstein.

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

Activiteit: Knijperploeg IJsselveld Oost
Datum:
30 april
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.
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
Activiteit: Samen lunchen
Datum:
Elke maandag en woensdag
Tijd:
tussen 10:30 en 13:30 uur
Locatie:
Xperience, Teenschillerpad 2
Extra:
Vind je het ook gezellig om samen een lunch te
organiseren met producten uit eigen tuin? Dat kan op iedere
maandag en woensdag. Kosten: € 2,50. Voor vragen en
aanmelding kun je contact opnemen met Wouter Verberkt,
door te mailen naar wouterverberkt@lister.nl of bel naar
06 54380639.
Activiteit: Het Trefpunt
Datum:
maandag en woensdag
Tijd:
9:00 tot 14:00 uur
Locatie:
Xperience, Teenschillerpad 2
Extra:
Het Trefpunt is een ontmoetingsplek waar
je interesses en je ‘eigen talent’ kunt inzetten en/of kan
ontwikkelen! Het Trefpunt beschikt over Xperience en de
wijktuin Achterveld&Groenvliet.
Op de maandag en woensdag kan je binnenlopen om te werken
in de wijktuin, samen een lunch organiseren, een kopje koﬃe
& thee of heb je zelf een leuk idee? Voor vragen en aanmelding
kun je contact opnemen met Rob Kosterman mobiel 06
15091674 of honeybob33@gmail.com of naar Jose van Vliet,
j.v.vliet@stichting-pulse.nl of bel 030 6868030.

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

