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Wat maakt jou trots op jouw wijk?

Actieve wijkbewoners lezen elkaars gedichten ‘Trots op mijn wijk’
Op woensdag 15 juni organiseerde het team Wijkgericht werken van
Stichting Pulse de jaarlijkse Lentebijeenkomst voor actieve bewoners.
Het thema van de avond ‘Wat maakt jou trots op jouw wijk’ kwam
duidelijk tot uiting in het programma.
De aftrap werd gegeven door Vinexvrouwtje Marieke Dubbelman. Op
komische wijze vertelde ze over haar zoektocht naar balans tussen
heerlijk zeuren over haar woonomgeving - Leidsche Rijn - en zelf tot
actie komen voor haar wijk. Dat laatste leverde haar uiteindelijk meer
energie op, concludeerde ze: ‘’Trots was ik op al die buren die de
tijd hadden genomen om te komen kijken en te genieten van onze
wijkactiviteit. En als ik zeg ‘trots op mijn buurt’, dan heb ik het over de
mensen die er wonen en de dingen die ze doen voor onze omgeving.’’
Marieke Dubbelman legde de link met IJsselstein. “Dat kan hier ook! Er
is wijkbudget beschikbaar voor elke buurt. Jaarlijks stelt de gemeente
€ 50.000 beschikbaar voor ideeën die de leefbaarheid in de eigen
omgeving verbeteren.” Deelnemers deelden hun visies en Marieke
gaf hen stapels met imitatie-wijkbudget-biljetten om de plannen uit te
voeren.
Na Marieke gaf IJsselstein Schrijft een creatieve draai aan de avond
door bij alle deelnemers het schrijftalent in zichzelf te laten ontdekken.
De uitkomst was verbazingwekkend: binnen een half uur stonden er
prachtige gedichten over IJsselsteinse wijken op papier. Daar werd team
Wijkgericht werken dan weer trots van!
Na algemene stemming rolde het gedicht van Andreas Havinga - over
Europa-Oranjekwartier - als winnaar uit de bus. Het gedicht wordt
binnenkort gepubliceerd op verschillende openbare plekken in
IJsselstein.
Wil je de voordracht van Marieke lezen, ben je benieuwd naar
het winnende gedicht, naar de andere gedichten en/of ben jij
ook trots op jouw wijk? Kijk op www.onsijsselstein.nl. Hier vind je
ook meer informatie over het wijkbudget - onder Wijkgids - en de
contactgegevens van andere actieve bewoners en de sociaal werkers
van Pulse.

Wijkspeeldag Zenderpark
Op zaterdag 25 juni hebben de
kinderen uit Zenderpark weer
heerlijk gespeeld en gesmikkeld op
het Lange Land, ondanks de regen
die te vroeg kwam opzetten. De
organisatie dankt alle sponsoren,
vrijwilligers, maatschappelijke
stagiairs en bezoekers voor hun
bijdrage aan deze geslaagde dag! Lekkere versnaperingen tijdens de
Wijkspeeldag in Zenderpark
Dringende oproep: wil je
meehelpen met de organisatie van de volgende wijkspeeldag in
Zenderpark op zaterdag 24 juni 2017? Meld je dan aan via
info@actiefzenderpark.nl. Als je wilt meewerken aan een van de
andere wijkactiviteiten, kan dat natuurlijk ook. Kijk voor meer info op
www.actiefzenderpark.nl.

Besteding Wijkbudget IJsselveld Oost
Tijdens het wijkfeest van 2015,
op het plein voor het zwembad,
stond bewonersgroep IJsselveld
Oost klaar met een grote kaart
van de wijk. De actieve leden
vroegen de aanwezigen naar
verbeterideeën voor hun buurt.
Nieuwe ﬁtnesstoestellen voor
Vele nieuwe plannen kwamen er
IJsselveld Oost, dankzij het
binnen, van het plaatsen van meer
wijkbudget
fruitbomen, en ﬁtnesstoestellen
voor volwassenen tot het vervangen van de hoge struiken aan het
Journaalpad door – meer veilige – lagere begroeiing. Later werd er
nog het opknappen van het trapveldje naast het Stereoplein aan
toegevoegd.
Nu, een jaar verder, is de begroeiing van het Journaalpad aangepakt,
kan er gerekt en gestrekt worden door oud én jong bij speeltuin De
Regenboog, zijn er fruit- en notenbomen geplaatst bij onder meer de
Lanceerplaats, de Glennhof (bij de speeltuin), op het grasveld naast
de Boka en op de strook naast de tramlijn en is de drainage van het
genoemde trapveldje sterk verbeterd. Een prachtig resultaat.
Dit alles dankzij de enthousiaste wijkbewoners en hun praktische inzet
van het wijkbudget!
Wil jij ook iets betekenen voor jouw omgeving? Neem dan contact op
met de bewonersgroep uit jouw buurt (zie de mailadressen rechtsonder
op deze pagina), kijk op www.onsijsselstein.nl of neem contact op met
het Wijkgericht werken van Stichting Pulse via redactie@onsijsselstein.
nl en tel. 0306868030.

Juli en augustus: volop activiteiten

Budget voor buurtbarbecue: ook voor

tijdens Zomerfestijn+

jouw wijk!

Veel mensen gaan in de zomer
op vakantie. Voor degenen die
thuis blijven betekent dat vaak
een stille periode. Niet alleen zijn
vrienden, buren en familieleden
een paar weken van huis, ook
veel reguliere activiteiten liggen
dan stil. Daar is dit jaar wat op
gevonden: Zomerfestijn+, een
activiteitenprogramma voor
thuisblijvers in IJsselstein. Vier
weken lang, van maandag 18 juli De burgemeester heeft het
tot en met vrijdag 12 augustus,
eerste programmaboekje van
bruist IJsselstein van allerlei –
Zomerfestijn+ ontvangen
extra - activiteiten voor senioren.
Soms overdag, soms ’s avonds. Voor u samengesteld en georganiseerd
door onder meer Historische Kring IJsselstein, Bibliotheek IJsselstein,
Museum IJsselstein, Axion Continu, KPIJ, KBO en Pulse. Kies uit wat u
aanspreekt, maak kennis met iets nieuws. U hoeft zich niet te vervelen!
En dat alles voor kleine, aangepaste prijsjes. Zie het overzicht hiernaast,
in het blauwe vlak.
Uitgebreide beschrijvingen van alle activiteiten, inclusief de precieze
tijden en locaties, staan beschreven in een programmaboekje. Dit
boekje kunt u gratis ophalen op verschillende plekken in IJsselstein,
zoals de bibliotheek, de Oase, Mariënstein en Ewoud en staat op
meerdere websites. Aanmelden kan via het inschrijﬀormulier achterin
het boekje. Lever dit formulier – ondertekend - in vóór maandag 11 juli,
bij: Pulse / Oase (Benschopperweg 342), Pulse (Jan van der Heydenweg
2), Mariënstein (Benschopperweg 14) of de Bibliotheek (Overtoom 7).
Werkgroepcoördinator 2016, Truus Admiraal: “We zijn trots op het
mooie en gevarieerde programma dat we voor deze zomer hebben
kunnen samenstellen. En als het dit jaar een succes blijkt te zijn, gaan
we dat volgend jaar zeker herhalen.” Heeft u al ideeën voor activiteiten
in de zomer van 2017? Of wilt u het programma volgend jaar mee
helpen organiseren? Neem contact op met Truus Admiraal van Stichting
Pulse: T.Admiraal@stichting-pulse.nl.

Van maandag 18 juli tot en met vrijdag 12 augustus zijn
er in IJsselstein volop - extra - activiteiten georganiseerd
voor senioren. (Zie ook elders op deze pagina.) Uitgebreide
beschrijvingen, precieze locaties en tijden vindt u in een
speciaal programmaboekje dat gratis te verkrijgen is bij onder
meer de bibliotheek, de Oase, Mariënstein en Ewoud. Of kijk
op www.onsijsselstein.nl/centrumgebied, onder Nieuws.
Wat:
Zumba
Wanneer: 18 juli, 25 juli, 1 augustus, 8 augustus
Wat:
Workshop: foto’s op uw tablet
Wanneer: 18 juli, 25 juli
Wat:
Varen met de schipper
Wanneer: 19 juli, 26 juli, 9 augustus
Wat:
Walking football
Wanneer: 20 juli, 27 juli
Wat:

Bezichtiging Oude Nicolaaskerk en begraafplaats
Eiteren
Wanneer: 20 juli, 10 augustus
Wat:

Interactieve lezing – De kracht van levensverhalen
vertellen
Wanneer: 20 juli
Wat:
Dansende ﬁfties, Dansen voor senioren
Wanneer: 19 juli, 26 juli
(Let op! Data in het boekje zijn incorrect.)
Wat:
Graskunst in Museum IJsselstein
Wanneer: 21 juli, 4 augustus
Wat:
Een gezellige draaiorgelmiddag
Wanneer: 21 juli
Wat:
Stadswandeling historische binnenstad IJsselstein
Wanneer: 22 juli, 29 juli
Wat:
Klaverjasavond
Wanneer: 25 juli
Wat:
Fietsdagtocht met bezoek aan Waterliniemuseum
Wanneer: 28 juli
Wat:
Quiz ‘Ken uw stad’
Wanneer: 27 juli, 3 augustus

Voor ieder wat wils tijdens een buurtfeest in Zenderpark
Heb je voor jouw wijk het idee om een buurtbarbecue of straatfeest
te organiseren? Dat gebeurt regelmatig in de zomer en de gemeente
ondersteunt deze buurtinitiatieven van harte. Daarom kun je een
ﬁnanciële bijdrage voor je feest aanvragen bij Pulse, de beheerder van
het buurtfeestbudget. (Dit staat los van het Wijkbudget).
Om in aanmerking te komen voor dit budget, geldt er een aantal
spelregels. Zo heb je mogelijk een vergunning nodig van de gemeente
en moet de aanvraag uiterlijk drie weken voor de datum van het feest
zijn ingediend. Het volledige overzicht van de spelregels en de nodige
contactadressen staan op de website www.onsijsselstein.nl, onder
Wijkgids (bij elke wijk).
En als je de barbecue extra feestelijk wilt aankleden met
spelactiviteiten, heeft de Sport- en speluitleen van Stichting Pulse
misschien iets voor jullie. Voor meer informatie, zie
www.stichting-pulse.nl/sport-en-spel-artikelen-lenen.
Sfeerimpressies van andere buurtfeesten staan op onsijsselstein.nl/
centrumgebied/fotos-en-video’s. Voor extra vragen over straatfeesten,
neem contact op met Stichting Pulse via redactie@onsijsselstein.nl of
030-6868 030. Dit mailadres kun je ook gebruiken om foto’s van jouw
feest te kunnen delen via de website.

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

Wat:
Workshop zelfportret schrijven
Wanneer: 5 augustus, 8 augustus
Wat:
Melkveehouderij vroeger en nu
Wanneer: 10 augustus
Wat:
Bezoek aan kaasboerderij
Wanneer: 11 augustus
Wat:
Film: La famille Bélier en lunch in Fulcotheater
Wanneer: 12 augustus

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

