Highlights
november 2015

Snert avond voor buurtbewoners

Week van de media wijsheid

Europa/Oranjekwartier

Bij het jongerenwerk kwamen in februari 2015 verontrustende
signalen binnen over een nieuwe app, zo geheten Secret app. Roddels
worden anoniem gemeld en er worden ook (naakt)foto’s geplaatst,
met naam en toenaam. Het jongerenwerk heeft het signaal met het
CJG gedeeld, waarna de samenwerking is aangegaan met het Cals
College en de Baanbreker om Sociaal Media misbruik IJsselstein breed
aan te pakken.

Als buurtbewoner van het
Europa/Oranjekwartier
bent u vrijdag 13 november
welkom om te genieten van
een simpel maaltijd van
snert en roggebrood in de
ontmoetingskerk aan de
Andorrastraat 2.
Aanvang: 17.30 uur.
Wie wil is van harte welkom om daarna samen een wandeling te
gaan maken. De wandeling gaat langs verlichte wegen. Bij slecht
weer gaat de wandeling niet door. Deelname kost 3 euro per
volwassene het is gratis voor kinderen t/m 12 jaar. Opgeven kan
t/m 6 november. Door te bellen naar 06-29820446 of stuur een
e-mail naar europa-oranje@outlook.com. Wilt u helpen met het
maken van de soep? Dat kan! Laat het dan weten door te bellen of
te mailen naar de organisatie.

Homestart
Home-Start ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun
kinderen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning,
praktische hulp en vriendschap aan ouders met ten minste
één kind tot zeven jaar. De gezinnen geven zelf aan op welke
gebieden zij steun wensen: hun vragen staan centraal. Door de
ondersteuning probeert Home-Start:
• te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige
en langdurige problemen
• het zelfvertrouwen van ouders te vergroten
• de sociale relaties van ouders te versterken
• gezinnen aan te moedigen om eﬃciënt gebruik te maken van
beschikbare diensten, voorzieningen en regelingen.

Campagne week
Tijdens de landelijke campagne week Mediawijsheid van 20 tot 27
november wordt er een gezamenlijke campagne in IJsselstein op gezet.
Waarin jongeren bewust worden gemaakt wat de schadelijke gevolgen
kunnen zijn, door roddels en privé foto’s met andere zomaar te delen.
Hoe ga je met sociaal media om? En wat kan je het beste niet doen?
Maar ook, hoe kan je als ouder je kind het beste begeleiden en sturen
met Sociaal Media om te gaan? De handen worden in een geslagen. De
scholen (middelbare en basisscholen) het jongerenwerk van Pulse, het
JIP en CJG vormen een front en hebben een eenduidig standpunt: STOP
ASOCIAAL MEDIAGEBRUIK!
Het jongerenwerk van Pulse start een projectgroep bestaande uit
jongeren van de Baanbreker en het Cals College. Dit projectgroep gaat
voor eigen doelgroep een campagne opzetten om zo samen bewust
te worden van asociaal media gebruik. Volg de Facebookpagina
Mediawijsheidweek IJsselstein. Blijf zo op de hoogte van de
mediawijsheid campagne en weet wat de acties zijn tijdens deze week.

Wilt u meer weten over HomeStart? Dan kunt u kijken op www.
home-start.nl of neem contact op met een van de Coordiantoren
Marian Loermans van stichting Pulse via 06 45861080 of met Heleen
Boone van Vitras via 06 22231499.

Opening BMX Baan

De BMX Kids. Fotografe Barbara
van Wijk- van Brievingh

Wat een jaar geleden
is begonnen als een
schoolopdracht van vier
leerlingen van OBS de torenuil
tegen pesten, is nu bijna
werkelijkheid. Een plek voor
leeftijdsgenoten om samen te
spelen, als je geen vrienden heb,
is omgevormd in het plan voor
de BMX baan. De baan waar de
BMX Kids voor gestreden hebben
wordt op 5 november om 16:00
uur geopend.

Dag van de Dialoog
Houdt u van een goed gesprek? En vindt u het leuk om nieuwe
mensen te ontmoeten? Doe dan eens mee met de Dag van de
Dialoog!
Voor het 7e jaar op rij wordt op woensdag 11 en donderdag 12
november de Dag van de Dialoog gehouden in IJsselstein. Op deze
dagen zijn er op verschillende plekken en op verschillende momenten
‘dialoogtafels’. U kunt bij de tafel van uw keuze aanschuiven voor dat
goede gesprek en een verrassende ontmoeting. Het onderwerp van de
dialogen die we gaan voeren is dit jaar “Een nieuw begin.”

Iedereen is welkom op 5 november om 16:00 uur op het Lange Land
deel 2bij de BMX baan. De wethouder en de BMX Kids zijn er bij
aanwezig. Er zullen leuke activiteiten voor de kinderen zijn. Hou ook
facebook.com/bmxkidsijsselstein in de gaten voor meer informatie over
de opening.

mogelijkheid
Al geruime tijd werd er gewerkt aan een sociale kaart die openbaar
is voor heel IJsselstein, zowel de professionals als voor de burgers. De
Sociale kaart is een plek waar alle diensten en activiteiten die er zijn
in IJsselstein bundelt. De sociale kaart helpt u bij het vinden van een
oplossing op uw vraag. Met diensten op het gebied van wonen, zorg,
welzijn, jeugd en gezin.
Op onsijsselstein.nl onder “Waar in IJsselstein” kan de informatie
gevonden worden. Net zoals op Jeugdteam.nu en sociaalteam.nu.
Voor aanpassingen en suggesties kan er gemaild worden naar info@
stichting-pulse.nl onder vermelding van Sociale kaart IJsselstein. Ook
als er een dienst, activiteit of organisatie gemist wordt kan er gemaild
worden, dan wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn.

Activiteit: Dag van de Mantelzorg
Datum:
7 november
Extra:
Tijdens de dag van de Mantelzorg worden de
mantelzorgers van IJsselstein even extra in het zonnetje gezet.
Activiteit: Koﬃe inloop op dinsdag
Datum:
Elke dinsdag
Tijd:
9:30 tot 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, een leuke
ochtend voor de sluiting en niet te vergeten St. Nicolaas en
met de kerst een heerlijke lunch, 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. De vrijwilligersploeg van de
dinsdagmorgen; Bep, Grada en Henk
Activiteit: Crea-Club voor buurtbewoners EuropaOranjekwartier
Datum:
11 november
Tijd:
Start om 10:00 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 er de volgende keer gedaan wordt. Wilt u weten
welke het gaat worden, neem dan gerust contact op. Deelname
is gratis. Laat even weten dat u komt. Opgeven kan door te
bellen naar 06-298 20 446 of stuur een e-mail
europa-oranje@outlook.com
Activiteit: Dag van de Dialoog
Datum:
11 en 12 november
Tijd:
Er zijn zowel ochtend, middag en avond tafels om
bij aan te melden
Locatie:
Diverse locaties in IJsselstein
Extra:
U kunt bij de tafel van uw keuze aanschuiven
voor dat goede gesprek en een verrassende ontmoeting. Het
onderwerp van de dialogen die we gaan voeren is dit jaar
“Een nieuw begin.” Kijk voor locaties, data en tijden op www.
ijsselsteinindialoog.nl.
Activiteit: Snert avond voor Buurtbewoners Europa/
Oranjekwartier
Datum:
13 november
Tijd:
Aanvang: 17.30 uur.
Locatie:
Ontmoetingskerk aan de Andorrastraat 2
Extra:
U bent welkom om te genieten van een simpele
maaltijd van snert en roggebrood. Deelname kost 3 euro per
volwassene, gratis voor kinderen t/m 12 jaar. Opgeven kan t/m
6 november via 06-29820446 of e-mail naar europa-oranje@
outlook.com.
Activiteit: Treinbaan in Ewoud
Datum:
19 tot 21 november
Tijd:
Donderdag en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.
Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Locatie:
Ewoud, Jan van der Heydenweg 2
Extra:
In de ruimtes IJssel, Vecht en Kunststroom in het
Ewoud is een modelspoorbaan te zien. Het is toegankelijk voor
jong en oud, ook voor rolstoelen. Er wordt een klein bedrag aan
entree gevraagd, voor €1, - kan de baan bewonderd worden.

Chelsea, Chayenne, Isa en Perry
bedachten een BMX baan in
Zenderpark. Avontuurlijk ﬁetsen over heuvels en door bebossing. Het
begon met een brief aan de burgemeester, en daar heeft de wethouder
van ﬁnanciën de kinderen aan de hand genomen en samen met hun
gekeken of ze dit plan uit konden werken. Er was geld nodig , een
cheque van Rabobank Lopikerwaard, stichting IJsselsteinse Toertocht
en een ﬁnanciele bijdrage vanuit het wijkbudget heeft er voor gezorgd
dat de kinderen het benodigde bedrag bij elkaar hebben gekregen.
iCycle en Lebbink Tuinen gaan de baan aanleg mogelijk maken.

Onsijsselstein.nl heeft nieuwe

Activiteit: Knijperploeg IJsselveld Oost
Datum:
7 november
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: 0306882209 of stuur een e-mail
a.j.vander.griend@hetnet.nl

De jongeren dialogentafel van 2014
In een ongedwongen sfeer zitten 6 tot 8 deelnemers rond de tafel
voor een gesprek van ca 1,5 tot 2 uur. De gespreksleiding is in goede
handen zodat het gesprek altijd vlot op gang komt, en er ruimte is voor
iedereen om ervaringen en gedachten uit te wisselen. Ervaring heeft
geleerd dat de gesprekken voor iedereen interessant zijn, dat iedereen
er aan mee kan doen en dat er ook veel gelachen wordt.
U kunt zich op geven als deelnemer en neem gerust iemand mee. Kijk
voor locaties, data en tijden op www.ijsselsteinindialoog.nl. Er is een
ruime keus aan bijzondere locaties zoals het stadhuis, de bibliotheek,
buurthuizen en jongerencentra, enkele winkels en bedrijven of het
museum.
Op de genoemde site kunt u zich ook aanmelden. Opgeven kan ook
telefonisch bij Katinka Wiertz, 06 465 935 09 of Wilma Trompetter,
06 524 209 89.

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

Activiteit: Inloop voor ouderen
Datum:
Elke donderdag
Tijd:
10:00 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. Elke donderdag van 10:00
tot 12:00 uur is het mogelijk om aan te schuiven en deel te
nemen.

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

