Highlights
mei 2016

Sport- en Spelmateriaal lenen voor

Deel jouw verhaal met Stein

leuke buurtactiviteit
Wist je dat het mogelijk is om sport- en spelartikelen te lenen?
Het sport- en speluitleen is voor iedere inwonersgroep, nonproﬁtorganisatie, groepering of bewoners in IJsselstein en Lopik die iets
voor de wijk willen doen. De materialen zijn bijvoorbeeld in te zetten
door scholen, BSO’s en kinderdagverblijven bij het organiseren van
sportdagen en toernooien.
Of heb je een wijkfeest? Dan kun je ook gebruik maken van de Sport-en
Speluitleen! Het draagt bij aan een sportieve, speelse en gezellige dag.
Maar ook voor kleinere activiteiten is het mogelijk om sport en spel
materiaal te lenen. Je kunt gewoon aangeven in welke materialen je
interesse hebt en waar je gebruik van wilt maken. Zo werd tijdens
de opening van het speelseizoen van Baronnye op 9 april met plezier
gebruik gemaakt van diverse artikelen.
Heb je interesse om sport- en spelmateriaal te lenen? Dan kun je kijken
op www.stichting-pulse.nl/sport-en-speluitleen of neem contact op met
Dion Maljaars door te mailen naar d.maljaars@stichting-pulse.nl of bel
naar 030 6868030

Het spandoek van aap Stein
Heb jij hem gespot, aap Stein? Hij is al op 30 plekken in heel IJsselstein
geweest. Hij zoekt naar prachtige verhalen over vergeten onderwerpen,
geweldige ervaringen en liefdadige mensen. Hierbij heeft hij jouw hulp
nodig. Deel jouw verhaal met aap Stein en mede stadsgenoten.
In samenwerking met stichting Pulse en de Zenderstreeknieuws is
aap Stein op zoek naar verhalen door jou vertelt. Het verhaal mag
over alles en iedereen gaan. Je hebt iets meegemaakt waar je jouw
mede stadsgenoten van op de hoogte wilt brengen of je hebt juist iets
meegemaakt waar je je aan stoort en waar geen belangstelling voor is.
Vertel Stein dan dit verhaal.
Met deze verhalen en ervaringen wil Stein meewerken aan de
verbondenheid tussen de bewoners van IJsselstein. Daarnaast wil
hij aandacht geven aan problemen die er bestaan en waar (bijna)
niemand naar omkijkt. Ook wil hij mensen in het zonnetje zetten die
veel voor IJsselstein doen. Stein zoekt naar alles en iedereen die in
de belangstelling gezet mag worden. Kun jij Stein helpen? Stuur jouw
verhaal naar redactie@onsijsselstein.nl of via
www.facebook.com/aap.Stein.

Welkom in IJsselveld Oost /
IJsselveld West

Sport- en spelmateriaal dat gebruikt werd tijdens de opening van het
speelseizoen in Baronnye

Wat te doen bij…
Het voorjaar is volop begonnen en we genieten allemaal van meer tijd
in de buitenlucht. Dit zorgt voor meer ontmoetingen op straat, meer
spelende kinderen en meer geluid. Zowel positief als minder positief.
Want wat als de gezelligheid buiten wel erg lang duurt en het voor u
niet meer zo gezellig is? Op de kaart ‘Wat te doen bij…’ leest u wie u
kunt benaderen en wat zij voor u kunnen betekenen. Als het gaat om
overlast, leefbaarheid, reiniging, openbaar groen, openbare orde, en
spoedmeldingen, etc.
In de wijken van IJsselstein zetten vele bewoners en organisaties zich
in om de leefomgeving prettig te maken en te houden. Samen gaan wij
voor prettige,
dynamische en leefbare
wijken. Wilt u weten
hoe? Neem dan contact
op met een van de
bewonersgroepen
of het wijkgericht
werken van Stichting
Pulse. Ook worden er
veel praktische zaken
geregeld. Hiervoor kun
je onder meer terecht
bij Reinigingsbedrijf
Midden Nederland
en het Klant Contact
Centrum van de
gemeente IJsselstein.
De ﬂyer is te
downloaden via
www.onsijsselstein.
nl. Een exemplaar
kun je afhalen
bij de gemeente,
politiebureau, Provides,
bewonersgroepen of
via Pulse. Je kunt ook
een mailtje sturen naar
redactie@
onsijsselstein.nl.
Dan krijg je de ﬂyer
thuisgestuurd.
De ﬂyer met contactgegevens

Nieuwe wijkbewoners kennen vaak heg noch steg in hun nieuwe
woonomgeving. Waar zijn de winkels, de voorzieningen, het medisch
centrum, maar ook, is er iets te doen voor de kinderen, zijn er
activiteiten voor ouderen? Dat soort vragen. Provides en Stichting Pulse
willen dat nieuwe bewoners zich snel thuis voelen en de weg weten.
Om daarvoor te zorgen wordt iedere nieuwe bewoner welkom geheten
en krijgt een welkomsttasje.
Het is natuurlijk het leukst als de welkomsttas wordt overhandigd door
een medebewoner. Vindt u het leuk om af en toe eens een nieuwe
bewoner welkom te heten in de wijk? Heeft u interesse? Neem dan
contact op met Michiel Berculo, sociaal werker bij Stichting Pulse, via de
mail m.berculo@stichting-pulse.nl of bel naar 06 14792351.

Burenhulp per 1 maart opgeheven
In januari 2012 startte Burenhulp Europa-/Oranjekwartier. Ondanks
dat veel bewoners enthousiast reageerden en mee wilden doen, is
de Burenhulp nooit goed van de grond gekomen. Aan de meeste
aanvragen die in het verleden gesteld zijn, konden we voldoen.
Inmiddels zijn de hulpvragen dermate gering dat het niet logisch is
daar een speciaal meldpunt voor te houden. Blijkbaar wonen we
in een buurt waar veel buren elkaar helpen. We hebben daardoor
besloten om de Burenhulp met ingang van 1 maart 2016 op te
heﬀen. Degenen die hulp geboden hebben c.q. nog bieden, danken
wij voor hun inzet. Voor eventuele hulpvragen verwijzen wij u naar
de Stichting Pulse door te bellen naar 030-686 8030u kunt vragen
naar het Meldpunt. Namens de Burenhulp Europa-/Oranjekwartier,
Adriane Blok

Het Wijkplatform staat open voor
ideeën en suggesties van bewoners
Wat is dat, Wijkplatform? Het Wijkplatform is niet zo heel bekend en
toch bestaat het al jaren. Het is een onderdeel van het wijkgericht
werken dat 12 jaar geleden door de gemeente IJsselstein is ingevoerd.
Bekender zijn de bewonersgroepen in de wijken die zich op
verschillende manieren bezighouden met de leefbaarheid in de wijk.
De bewonersgroepen zijn gebundeld in het wijkplatform. Daar wordt
informatie uitgewisseld en advies aan de gemeente en het wijkteam
voorbereid. Het Wijkplatform Noord vindt vier keer per jaar plaats en
de volgende vergadering is op 11 mei. Het Wijkplatform staat open
voor suggesties en ideeën van bewoners.
Bewonersparticipatie is de laatste jaren een belangrijk begrip
geworden. De overheid verwacht dat bewoners meer en vaker
verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van hun eigen
leefomgeving. Over de vraag ‘hoe dat dan zou moeten’ is de
nodige discussie. Dit jaar wordt het wijkgericht werken in IJsselstein
geëvalueerd. Werkt het? Moet het anders en hoe dan? Dat soort
vragen worden in het Wijkplatform besproken. Mocht u hiervoor
belangstelling hebben, een idee of vraag, neem dan contact op met de
voorzitter van het wijkplatform de heer A. Besten - abe@kabelfoon.nl

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

Activiteit: Samen lunchen
Datum:
Elke maandag en woensdag
Tijd:
10:30 - 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 zijn € 2,50. Voor vragen en
aanmelding kun je contact opnemen met Wouter Verberkt, door
te mailen naar wouterverberkt@lister.nl of bel op 06 54380639.
Activiteit: Crea-Club voor buurtbewoners (Europa-/
Oranjekwartier)
Datum:
11 mei
Tijd:
10:00 – 12:00 uur
Locatie:
Ontmoetingsruimte, sportzaal Poortdijk
Extra:
Elke 2e woensdag van de maand is er een creaactiviteit in de ontmoetingsruimte van de sportzaal aan de
Poortdijk. 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 u
komt. Door te bellen naar 06 298 20 446 of stuur een e-mail
europa-oranje@outlook.com
Activiteit: Voetbaltoernooi
Datum:
11, 18 mei en 1 juni
Tijd:
15:30 – 17:30 uur
Locatie:
Groene Balkon
Extra:
Kinderen van 10 tot 12 jaar kunnen meedoen met
het voetbaltoernooi 5 tegen 5. Schrijf je in als team bij Xpress
op woensdagmiddag tussen 14:00 en 17:00 uur. Let op!
Maximaal 6 teams, dus wees er snel bij.
Activiteit: Het Trefpunt
Datum:
maandag en woensdag
Tijd:
9:00 - 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 te organiseren, een kopje koﬃe
& thee te drinken of heb je zelf een leuk idee? Voor vragen en
aanmelding kun je contact opnemen met Rob Kosterman via
06 15091674 of mail naar honeybob33@gmail.com of naar
Jose van Vliet, j.v.vliet@stichting-pulse.nl of bel 030 6868030.
Activiteit: Mama café IJsselstein
Datum:
Elke vrijdagmorgen
Tijd:
9:30 – 11:30 uur
Locatie:
Xperience, Teenschillerpad 2
Extra:
Ben je moeder? Woon je in IJsselstein? Voel je elke
vrijdagmorgen welkom in het Mama café. Voor meer informatie
en/of vragen kun je mailen naar mamacafeijsselstein@
gmail.com. Mama café is ook te volgen op Facebook.com/
mamacafeijsselstein.
Activiteit: Kinderdisco
Datum:
27 mei
Tijd:
19:30 – 21:30 uur
Locatie:
Xpress, Merkelbachlaan 2
Extra:
Lekker chillen, kletsen of dansen op lekkere muziek.
Ben je tussen de 10 en 13 jaar en woon je in Zenderpark? Dan
ben je van harte welkom. Entree is €2,- inclusief 4 consumpties.
Kaartenverkoop op woensdag- en vrijdagmiddag bij Xpress.
Activiteit: Knijperploeg IJsselveld Oost
Datum:
4 juni
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

