Highlights
juni 2015

Wijkatlas Noord is uit!

Buitenspeeldag in Kasteelkwartier

De Wijkatlas Noord 2015 is verschenen. De atlas staat boordevol
informatie over de wijk en haar bewoners. In kort bestek worden
onder andere de verschillende buurten, bewoners, de leefbaarheid
en veiligheid beschreven. Naast tekst zijn er ook veel cijfers in de
atlas te vinden.
Cijfers over de
waardering van de
wijk, de meeste
urgente problemen,
inkomens, leeftijden
en nog veel meer.
De bewoners van
IJsselstein Noord
hebben de
atlas inmiddels
al in de bus
gehad. Andere
geïnteresseerden
kunnen de
wijkatlas Noord
vinden op
OnsIJsselstein.nl
of aanvragen via
redactie@
onsijsselstein.nl.
Wijkatlas Zuid wordt
binnenkort ook
verspreid in de
buurten van de wijk.

Op woensdag 10 juni vindt de Buitenspeeldag plaats in Kasteelkwartier.
Van 14:00 uur tot 16:30 uur zijn alle kinderen uit de buurt en van de
basisscholen uit de omgeving van harte welkom. Hoe meer kinderen,
hoe meer vreugd. De kinderen kunnen verschillende spelletjes spelen
als diabolo’s, pittenzakjes gooien, schminken en stoep krijten.
De toegang voor het evenement is gratis. De deelnemers kunnen bij
aankomst op het terrein (Vicarielaan) een deelnemerskaart ophalen bij
de informatietent. Hiermee kunnen zij deel nemen aan de spelletjes,
springen op het springkussen en zij kunnen dan een snack, glaasje ranja
en ijsje halen. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden
met Bart de Bruin via 06-14193551 of mailen naar bart_vvij@hotmail.
com. De Buitenspeeldag zoekt nog vrijwilligers die willen helpen. Steekt
u uw handen uit de mouwen? Neem dan contact op met Bart.

jaar toch door!
De ruimte van Studio 10
De bewonersgroep IJsselveld-Oost wil dat Studio 10 weer meer de
“huiskamer van de wijk” wordt en mede daarom de accommodatie
gaan gebruiken als uitvalsbasis voor haar bezigheden. Vanaf 3 juni
2015 organiseert de bewonersgroep iedere woensdagochtend een
koﬃeochtend voor 65 plussers in Studio 10. Van 10:00 uur tot 11:30
uur. Studio 10 staat in het Journaalplantsoen bij de bushaltes aan de
Televisiebaan. Meer informatie: Truus van der Burg, 06 24723564.

Eerder is gemeld, dat de wijkspeeldag niet door zou gaan,
omdat een grote sponsor was weggevallen. Leveranciers,
trouwe sponsoren en nieuwe sponsoren hebben hierop positief
gereageerd, zodat het een en ander toch sluitend is. Dus de
kinderen uit Zenderpark kunnen toch komen spelen op zaterdag 27
juni van 12:00-17:00 uur. Er zijn nog wel vrijwilligers nodig tijdens de
wijkspeeldag, zodat alle kinderen lekker kunnen spelen. Voor meer
informatie over de wijkspeeldag of voor aanmelden als vrijwilliger
zie de website:
www.wijkspeeldag.nl.

Afscheidswoord van Wijkagent
Centrum
De laatste 8 jaar is Carel Bijlenga
wijkagent geweest van het centrum.
‘Ik heb als wijkagent een prachtige
tijd gehad bij de politie. Veel
warme contacten met burgers en
netwerkpartners. Veel projecten
gedaan, het begeleiden van
grote evenementen als Carnaval
en Koningsdag en het wekelijks
coördineren van de IJsselsteinse Horeca
deed ik met veel plezier.’

Carel Bijlenga was
8 jaar de wijkagent van
Centrum

‘Voor mij is de tijd gekomen om een
nieuwe uitdaging aan te gaan. Binnen
de organisatie wordt ik fulltime
klachtbehandelaar. Dat betekent dat ik
alle klachten van burgers, richting de
politie organisatie en of richting politiemedewerkers ga behandelen.
Ik wil een ieder bedanken voor zijn steun, vertrouwen en goede
samenwerking. Zonder u had ik het zeker niet zo lang in IJsselstein
uitgehouden. Bedankt voor alle mooie jaren.’ Aldus Carel Bijlenga.

Studio 10 als huiskamer
vanaf 3 juni elke woensdagochtend
10:00 tot 11:30 uur
Studio 10, Televisiebaan 143
Kom gezellig naar de koﬃeochtend voor
65 plussers.

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Extra:

Olympiade IJsselveld West
5 juni
15:00 tot 17:15 uur
Schoolplein De Tandem (e.o)
Free Runnen, Dansworkshops, Bootcamp,
wandelen met de Bewonersgroep. Voor alle
leeftijden en gratis!

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Extra:

Olympiade in IJsselveld Oost!
7 juni
12:00 tot 15:30 uur
In en om Studio 10
Free Runnen, Dansworkshops,
Voedingsworkshop, Bootcamp, Sporten en spelen
Alle leeftijden en gratis

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Extra:

Buitenspeeldag kasteelkwartier
10 juni
14:00 - 16:30 uur
Vicarielaan
Gratis voor alle kinderen uit de buurt en van de
basisscholen uit de omgeving. Meer Informatie
via Bart de Bruin, Bart_vvij@hotmail.com

Studio 10 als huiskamer van de wijk

De wijkspeeldag Zenderpark gaat dit
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Activiteit:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Extra:

Gezellig op de kof�ie in Xperience
Op dinsdag en donderdagmorgen staat Xperience open voor een
bakje thee of koﬃe. Omwonenden kunnen gezellig langskomen.
Samen kletsen, kaarten of rummikub spelen kan allemaal. De koﬃe
inloop is van 10:00 tot 12:00 uur. Voor €1,30 krijgt u 2 keer koﬃe
of thee met een koekje. Heeft u vragen? Dan kunt u bellen naar
Henk van Straten; 06-46489430 (Dinsdag groep) of Willem via
06 21608932 of Ria via 030 2420835 (Beide de donderdag groep)
Xperience is te vinden op Teenschillerpad 2.
Vrijwilligers gevraagd
Vindt u het leuk om af en toe op de dinsdag of donderdag te helpen,
meldt u dan aan op een van deze twee ochtend tussen 10:00 en
12:00 uur. Natuurlijk kunt u ook eerst een keer komen kijken. Meer
informatie? Stuur dan een e-mail naar achterveld-groenvliet@
kabelfoon.net

Activiteit: Crea-Club voor buurtbewoners (Europa-/
Oranjekwartier)
Datum:
10 juni
Tijd:
10:00 tot 12:00 uur
Locatie:
Ontmoetingsruimte, Sportzaal Poortdijk
Extra:
De deelnemers kiezen welke crea-activiteit er de
volgende keer gedaan worden. Wilt u weten
welke activiteit het gaat worden, neem dan
gerust contact op. Deelname is gratis. Laat even
weten dat u komt. Bel naar 06-298 20 446 of mail
europa-oranje@outlook.com.
Activiteit: Gezellige lunch voor en door buurtbewoners
(Europa-/Oranjekwartier)
Datum:
17 juni
Tijd:
12:00 tot 14:00 uur
Locatie:
Zalencentrum De Ontmoetingskerk
Extra:
De lunch voor en door buurtbewoners gaat door
bij voldoende aanmeldingen, opgeven kan t/m
10 juni. Deelname kost 3,- euro. Wilt u helpen
met de voorbereidingen of mocht u problemen
hebben met het vervoer, laat dat ons weten. Bel
naar 06-298 20 446 of mail
europa-oranje@outlook.com.
Activiteit:
Datum:
Tijd:
Extra:

Wijkspeeldag Zenderpark
Zaterdag 27 juni
12:00 - 17:00 uur
Voor kinderen uit Zenderpark. Voor meer
informatie over de wijkspeeldag of voor
aanmelden als vrijwilliger zie de website:
www.wijkspeeldag.nl

Activiteit: Reünie Openbare basisschool de Lanceerbasis
Datum:
26 september 2015
Extra:
meer informatie via www.reuniedelanceerbasis.nl
of mail naar reuniedelanceerbasis@gmail.com

Stein is opzoek!
Stein zoekt naar de onzichtbare, maar mooie activiteiten,
verborgen, maar prachtige plekjes, de liefste maar ó zo
bescheiden buurman, de beste vrijwilliger die
al jaren bergen verzet en al het andere waar
u als IJsselsteiner trots op bent. Stein geeft
ook aandacht aan de plek of situatie waar
u zich aan stoort, maar (bijna) niemand
naar omkijkt. Hij zoekt naar alles dat in de
belangstelling mag komen. Om aandacht te
krijgen voor deze onderwerpen komt Stein in
de vorm van een verkeersbord naar de plek,
de persoon of het thema dat daar
speelt.
Stuur uw verhaal aan redactie@
onsijsselstein.nl of via
www.facebook.com/aap.Stein

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

Contactgegevens
Wijkgericht werken Pulse
redactie@onsijsselstein.nl
Bewonersgroep Achterveld-Groenvliet
achterveld-groenvliet@kabelfoon.net
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

